
SIGURBUR GIZURARSON, rand. jur.:

„í SJÓNHENDINGU“
UNCTAD og þriðji heimurinn

Hvað“ er UNCTAD?
Í Þjóðabandalagshöllinní í Genf er til húsa ein yngsta stofnun Sameinuðu

þjóðanna, er nefnist UNCTAT). Nafnið er skammstöfun, dregin saman úr
orðunum: United Nations Conference on Trade and Development, eða á ís-
lenzku: Ráðstefna Sameinuðu. þjóðanna um millirikjaverzlun og þróunar-
ma'l. Stofnunin var skírð eftir fyrstu ráðstefnunni um téð málefni. Orðið
„ráðstefna“ er því notað í víðtækri merkingu.

Fyrsta ráðstefnan var kölluð saman í Genf hinn 23. marz 1964, Hún var
fjölmennasta og yfirgripsmesta samkoma, er haldin hafði verið í samfélagi
þjóðanna fram til þessa dags. Á henni áttu 119 lönd fulltrúa, þar á meðal
Ísland. Þeir voru um 2000. Þar komu og í fyrsta sinn saman fulltrúar þjóða,
sem ekki skipuðu sér í tvær andstæðar fylkingar austurs og vesturs, eins og
verið hafði um langa hríð, heldur mátti fremur greina á milli þjóða suðurs
og norðurs. Ennþá meira máli skiptir ef til vill, að í heiminn var borin
alþjóðastofnun, sem þegar hefur haft (ljuptæk áhrif á alþjóðasamstarf og
stefnu ríkja ístjómmdlum, Ætlunarverk ráðstefnunnar þótti tíðindum sæta,
enda stórt sniðið: Ræða skyldi og kanna „leiðir til að hagnýta betur en áður
auðæfi heims í mannafla og efnalegum gæðum. til að uppræta fátækt hvar-
vetna"_ Finna skyldi leiðir til „betra og skilvirkara kerfis alþjóðasam'uirmu,
svo að skipting veraldar t' lönd allsnægta og allsleysis megi taka enda og hag-
sæld veitast öllum.“

II.

Um hvat)“ fjallaði fyrsta ráðstefnan?
Téð yfirlýsing er hátíðleg og mikilyrt, en ekki skyldi láta sitja við orðin

tóm. Mánuðum saman hafði verið unnið að því að undirbúa ráðstefnuna,
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sem stóð í meira en 12 vikur. l'lún setti sér það markmið að leita jákvæðra
ráðstafana, er dygðu til að örva úlfhrlningsverzlun vanþróaðra landa, bæði á
(')unninni vöru og íðnvarningi, og að beina atgeir sínum gegn hverjum þeim
vcrzlrmarskilmdlum,cr gengju öndverf gagn hermi. Einnig hlaut á ráðstefn-
unni fulla viðurkenningu, * að til þess að jafna breikkandi bil milli útflutn—
ingstekna og innflutningsþarfa vanþróaðra landa, yrði u'hjáhvæmilega að
reisa af grunni nýja skipan, Hún yrði að eiga sér stoð i nýjum viðhorfum.
Sveigja yrði inn á nýja braut í milliríkjaverzlun til eflingar efnahagsþróun.
Ráðstefnan kannaði nokkur grundvallaratriði, er snerta eflingu alþjóðaveul-
unar og áhrif hennar á efnahagsþróun. Umræður snerust um erfiðleika. sem
steðja að verzlun á allskonar neyzluvörum, og hvað gera megi til að bæta svo-
nefnd huliðsviðskipti (invisible trade), þ e. vaxtagreiðslur af lánum, farm»

gjöld, vátryggingargreiðslur, fjárnolkun ferðamanna erlendis o. fl., og svo
hvernig megi standa fjárhagslegan straum af vaxandi verzlun og efnahags-
bandalögum í hinum ýmsu álfum heims. Að lokum voru á ráðstefnunni orð-
aðar nokkrar meginreglur um viðskiptasambönd landa og mörkuð stefna í
verzlunarmálum, þá var mælt með því, að ráðstefnan skyldi halda áfram
störfum sem fastastofnun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna. Uppistöður
hennar skyldu vera 55 manna ráðuneyti (Board) og undirnefndir, svo og
skrifstofa þeim til aðstaðar.

III.

Aðdragandi
Hver voru þau straumhvörf { stjórnmálum og efnahagsmálum heims, er

ollu því, að UNCTAD ráðstefnan var kvödd saman árið 1964?
Líklega reið baggamuninn, að á árunum fyrir og upp úr 1960 Virtist efna-

hagur vanþróaðra landa vera að ganga úr skorðum. Á þessum árum hrundu
eins og spilaborg draumar þjóða þessara landa um öra uppbyggingu efna—

hags að nýfengnu sjálfstæði.
Heimsverzlunin hefur vaxið drjúgum á síðustu árum, en útflutningur vart»

þróaðra landa jókst sýnu hægar en útflutningur þróaðra landa. Af þessu
leiddi, að hlutur vanþróaðra landa gekk statt og stöðugt saman úr næstum
einum.]ariðja árið 1950 niður í rúmlega eirmjimmla árið 1962. Ennfremur
jók það á vandræði vanþróuðu landanna, að á þessu tímabili varð verðfall á
útflutningsvörum þeirra, miðað við verð innfluttrar vöru.

Greiðsluafgangur vanþróuðu landanna umfram innflutning árið 1950 var
árið 1960 orðinn að greiðslu/rulla að fjárhæð 2300 milljónir dollara. Árið
1960 námu útgjöld téðra landa til skila á hlutafjárhagnaði og vöxtum af
erlendri fjárfestingu og lánum, og svo til greiðslu á öðrum „ósýnilegum“
kostnaði, þar á meðal farmgjöldum, Vatl'yg'gingargjöldum o. fl., nálægt 3300
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milljónum dollara Eftir áætlunum aðalskrifstofu Sameinuðu þjóðanna mun
þessi halli, ef ekki verður lát á, geta orðið 20.000 milljónir dollara árið 1967.

Óánægja þjóða vanþróuðu landanna var og blandin vaxandi vantrú á
mitt stofnana Sameinuðu þjóðanna til að koma góðu til leiðar. Með fáum
undantekningum hafði fulltrúum þróaðra landa lánast illa að þoka málum
áleiðis í Efnahags- og félagsmálaráðínn (ECOSOC) og Annarri (Efnahags- og;
fjánnríla) Nefnd Allsherjarþingi“. Of miklu af tíma þessara stofnana var
sóað í gremjufullt, einskis nytt kaldustríðskm'þ, sem ekkert átti skylt við
vanda fátæku landanna.

Ekki er samt svo að skilja, að hin ríku Vesturlönd hafi setið auðum hönd-
um. Bandarikín og bandamenn þeirra áttu frumkvæði að Aukinni áætlun
lækniað'stoðar (EFTA: Expanded Program of Technical Assistance) og að
Sérsjo'ði Sameinuðu þjóðanna (United Nations Special Fond), en háðum þess—
um stofnunum cr fengið það hlutverk að standa straum af tækniaðstoð við
vanþróuð lönd. Tækniaðstoðín fer m. a. fram á vegum Alþóða Vinnumála-
stofnunarinnar (International Labour Office). Aðrar stofnanir áttu þó miklu
voldugri þátt í efnahagshjálp, ver7lun og fjármögnun. Það voru Alþjóða-
bankinn til endnrbyggingar og þróunar (IBRD: International Bank for Re-
construction and Development) og stuðningsstofnun hans, Alþjóðaþm'unar-
málammtökin (IDA: International Development Association), Alþjóðagjald-
eyrísjo'ðurinn (IMF: International Monetary Fund) og GA TT (General
Agreement on Tariffs and Trade: Almennur samningur um tolla og milli—
rikjaverzlun). Enginn nefndra stofnana hafði þó verið sett á laggirnar til
þess að gæta hagsmuna vanþróaðra landa sérstaklega. Upphaflega skyldu þær
auðvelda uppbyggingu Vesturlanda eftir hörmungar heimsstyrjaldarinnar og
girða fyrir að endurtækju sig mistök áranna fyrir heimsstyrjöldina í milli'
ríkjaviðskiptum. Stofnendur Sameinuðu þjóðanna voru 51 þjóð og milli
þeirra var i öndverðu skipt fnlltrúatölu í hinum ýmsu stofnunum, ráðum og
nefndum Sameinuðu þjóðanna. Upp úr árinu 1960 var tala aðildarríkja hins
vegar komin yfir hundrað og vanþróuð lönd nálguðust tveggja-þriðju-hluta—
meirihluta { Allsherjarþinginu, Öll þessi nýju aðildarríki höfðu ekki fengið
þá tölu fulltrúa í Efnahags- og félagsmálaráðínu (ECOSOC), sem þeim bar,
svo að mikilvægt dæmi sé nefnt. Í ráðinu sat ennþá við 18 fulltrúa, sem var
jafnað næstum jafnt á milli þróaðra og lítt þróaðra landa. Fjölgun { ráðinu
strandaði á andstöðu Rússa, sem gerðu að skilyrði, að Alþýðulýðveldið Kína
fengi aðild að SÞ. Í desember 1963 létu þeir af andstöðu sinni, og fjölgað var
í ráðinu upp í 27. Þegar hér var komið, höfðu vanþróuð lönd þó ákveðið að
hleypa af stokkunum nýrri stofnun, þar sem meiri hluti þeirra nyti sín til
fulls.

Ekki voru vanþróuðu löndin hrifnari af Aðalstöðvum Sameinuðu þjóð—
anna. Smám saman var tekið að líta a' Efnahags- og félagsmáladeild Aðal-
skrifstofunnar sem eins konar „ríkra manna klúbb“, þar sem alla stóla sætu
þrifalegir borgarar Vesturlanda, sem engan skilning hefðu á hagsmunum og
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þröfum fátæku landanna. Þjóðir vanþróuðu landanna höfðu litla biðlund
gagnvart „vestrænu hlutleysi“ þessara stofnana og vildu skapa sér nýjan
vettvang. Einmitt um þessar mundir kom fram á sjónarsviðið nýr aflvaki til
liðsinnis ennþá óljósum hugsjónum fátæku þjóðanna. Það var hinn atorku-
mz'klí og afburðasnjalli argentr'rki hagfræðingur, dr. Rail! Prebisch. Hann
markaði stefnu fátæku þjóðanna í efnahags- og stjórnmálum og bjó henni
fræðilegan búning.

Lengi má halda áfram að rekja hinar samvirku orsakir, er lögðu grund-
völlinn að UNCTAD. Eftir andlát Stalíns bættist fátæku löndunum stuðn-
ingur Ráðstjórnarríkjanna, sem höfðu virka þátttöku í efnahagssamstarli
innan Sameinuðu þjóðanna og kostuðu kapps um að mynda samstöðu með
vanþróuðum löndum. Bandaríkin og önnur Vesturlönd vildu ekki heldur
bera ábyrgð á að hafa sett fótinn fyrir UNCTADhugmyndina, sem var svo
mikið hjartans mál fátæku þjóðanna. Bandaríkin tregðuðust þó lengi við, en
sneru svo við blaðinu, þegar sýnt. var orðið, að meiri hluti ríkja innan Sam—

einuðu þjóðanna væri því fylgjandi, að UNCTAD-ráðstefnan væri kölluð
saman. Í efnahags- og félagsmálaráðinu var ákveðið að kalla saman ráð-
stefnuna með ákvörðun hinn 3. ágúst 1962 (ECOSOC Resolution 917,

XXXIV).
Vitaskuld var þetta frækilegur sigur vanþróuðu landanna. ()g þessum

sigri vildu þau fylgja eftir. Ein ráðstefna fengi litlu áorkað, ef ekki yrði
haldið áfram að hamra járnið heitt. Það var því mikils um vert, að einnig
fékkst framgengt á fyrstu UNC'l'AD-ráðstefnunni 1964, að UNCTAD skyldi
halda áfram störfum sem stofnun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna.

IV.

Stafnsetrting og aðild,

Hinn 30. desember 1964- tók svo Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna
ákvörðun um að hleypa UNC'l'AD af stokkunum sem stofnun þess: Ákvörð-
un nr. 1995 (XIX).

Í ákvörðuninni er kveðið svo á, að aðilar UNCTAD skuli vera þau ríki,
sem eru aðilar Sameinuðu þjóðanna, súrstofnana þeirra eða Alþjóðakjarn-
orkumiðstöðvarinnar.

V.

Samkomutími og verkefni.

Ráðstefnur UNCTAD skulu kvaddar saman á ekki meira en þriggja ára
fresti, og ákveður Allsherjarþingið þeim stað og dag.
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Þessi verkefni eru fengin Ur "CTAD til viðfangs:

Að efla verzlun milli landa, einkanlega til að koma skrið á efnahags-
þróun.

Að kveða á um meginreglur og marka stel'uumið í alþjóðaverzlun og
skyldum þróunarmalum.

Að gera tillögur, sem stuðli að því að hrinda í framkvæmd greindum
meginreglum og stefnumiðumí

Að endurskoða og efla samhæfingu annarra stofnana Sameinuðu þjóð—

anna á sviði alþjóðaverzlunar og skyldra þróun-annála.

Að eiga frumkvæði að viðeigandi aðgerðum í samvinnu við þar til bærar
stofnanir Sameinuðu þjóðanna í því skyni að koma á sáttmálum um
verzlun með aðild sem flestra ríkja.

Að vera meginstöð, er standi til reiðu ríkisstjórnum og stjórnum efna-
hagsbandalaga til að sammiða stefnu þeirra í alþjóðaverzlun og skyld-
um þróunarmálum.

Í afstöu UNCTAD-ráðstefnunnar árið 1964 felst viðurkenning á vissum
grundvallarhugmyndum:

Samfélag þjóðanna á að leggjast á eina sveif til að tryggja, að öll lönd, án
tillits til stærðar, auðlegðar, efnahagskerfis eða þjóðskipulags, geti notið
ávaxtanna af alþjóðaverzlun til el'nalegra framfara, Með því að framsókn
fátæku landanna er að miklum hlut komin undir þátttöku þeirra í heims-
vcrzlum'nni, ber að beita samtakamætti þjóðanna til þessa. Aðalþáttur slíkra
aðgerða er að stefnan í verzlunar» og þróunarmálum leiði til breytum" vinnu—

skiþtingar þjóðanna, svo að hún verði skynsamlegri og sanngjarnari, og að
samfara henni eigi sér stað nauðsynleg aðlögun á heimsframleiðsluog verzlun.

VI.

Ráðuneytið ng nefndirnar.

Ráðstefnu UNCTAD til fulltingis er ráðuneyti, Verzlunar- og þróunan
málaráðuneytið (Trade and Development Board). Hlutverk þess er að hafa
ráðleggingar og ákvarðanir ráðstefnanna til endurskoðunar og gera gang-
skör að framkvæmd téðra ráðlegginga og ákvarðana. Það skal tryggja áfram-
haldandi stari ráðstefnanna og beita sér fyrir rannsóknum og skýrslugerð. Í

ráðuneytinu eiga 55 menn sæti, sem ráðstefnurnar kjósa, enda sé tekið til
greina úr hvaða álfu heims ráðunautar koma. Kosningafyrírkomulagið hefur
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í för með sér yfirgnæfandi meirihluta vanþróuðu landanna i ráðuneytinu.
Það kemur saman til funda tvisvar á ári.

Til þess að geta leyst verkefni sin viðunandi af hendi styðst ráðuneytið
við 4 nefndir, sem 45 menn skipa hvera um sig:

Neyzluvörunefndin (Committee on commodities).
Iðnvarningsnefndin (Committee on manufactures).
Skipaútgerðarnefndin (Committee on Shipping).

Nefnd huliðsg'reiðslna og verzlunarfjármögnunar (Committee on invisibles
and financing related to Trade).

Nefndir þessar koma saman einu sinni á ári, en geta skotið á aukafundi,
ef nauðsyn ber til.

VIl.

Atkvæðagreiðslur og vald.

Hvert ríki, er á fulltrúa a ráðstefnum UNCTAD, hefur eitt atkvæði.
Ákvarðanir ráðstefnanna um efnisatriði skulu teknar með meirihluta tveggja
þriðju hluta atkvæða þeirra fulltrúa, sem viðstaddir eru og atkvæði greiða.
Ákvarðanir um, hvern gang mál skuli hafa (dagskráratriði), skal hins vegar
taka með einföldum meirihluta. Ákvarðanir ráðuneytisins skulu teknar með
einföldum meirihluta.

Á fyrstir ráðstefnunni árið 1964 urðu harðar deilur um, hvaða hátt
skyldi hafa á atkvæðagreiðslu. það gaf að skilja, því að ráðstefnurnar fjalla
um mál, sem snerta fjarhag- ríkjanna. Ríkisstjórnir Vesturlanda voru ekki
ginnkeyptar fyrir því að vera bornar ufurliði í atkvæðagreiðsluin á ráðstefn-
unum um tillögur, er legðu þeim þungar farhagslegar byrðar á herðar.

Vanþróuðu löndin mynduðu aftur á móti samstæðu 75 ríkja á ráðstefn-
unni iirið 1964. Var það í fyrsta sinn, sem þeim hafði tekizt að koma á inn-
byrðis samstöðu eftir margra ára sundurþykkju. Þessi rikjasamstæða, sem
menn kalla gjarnan „Þriðja heiminn“ til aðgreiningar frá hinum vestræna
og austræna heimi, tóku óstinnt upp tillögur um að láta af hendi það vopn,
sem meirihlutinn veitti. Ríku löndin höfðu stungið upp á, að þróuð og van—

þróuð lönd skyldu hafa hvor um sig jafn mörg akvæði.
Sú varð málamiðlun, að vanþróuðu löndin héldu atkvæðum sinum, en

komið var á sdttaumlcitunarleið, sem fara má, áður en atkvæði se'u greidd.
Ef um er að ræða tillögur um ráðleggingar, er krefjast athafna og snerta
efnahag eða fjárhag aðildarríkjanna, má fara fram á sáttaumleitan. Hennar
geta krafizt á ráðstefnum tíu fulltrúr á þeim; í ráðuneytinu fimm fulltrúar á
ráðstefnum, hvort sem þeir sitja í ráðuneytinu eður ei; 1 nefndum geta þrír
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nefndarmenn kraflizt sáttaumleitunar. Sáttaumleitunin tekur tiltekinn tima
(venjulega 6 mánuði), sem ætlað er jafnframt að sefa hugi manna (Cooling
off) og koma í veg fyrir, að l samþykktum sé rasað um ráð fram.

Því ber og sérstaklega að gefa gaum, að ráðstefnur UNCTAD hafa einv
ungis vald til að samþykkja ráðleggingar til ríkistjórna aðildarríkjanna.
Hinn sterki meirihluti vanþróaðra landa er því inieggjnð vopn, sem þær
verða að beita með varfærni. Þjóðurn þessara landa er mest í mun að árangur
na'ist. En hann naest ekki án fórna af hálfu rlku landanna, sem eru í minni-
hluta á UNCTAD-ráðstefnum sem og á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóð?
anna. Vanþróuðu löndin hafa meirihluta til að fá samþykktar flestar tillögur
sínar og geta með því móti lagt allhart að ríku löndunum með samþykkt
ráðlegginga. Hitt er samt bersýnilegt, að þær kunna að freistast til að spenna
bogann um of, því að sannarlega eru hagsmunamál þeirra hrópleg. Ef ríku
löndunum finnst of nærri sér gengið í ráðlegginga- og kröfugerð, getur svo
farið, að þau segi samstarfinu slitið við fátæku löndin. Sáttnleiðinni er ætlað
að slaka á spennunni — forðast alger viðskil rlkra og fátækra. Það má og
vera ljóst, að affarasælasta leiðin er leið skilnings og upplýsir almennings-
álils í ríku löndunum, er styðji ríkisstjórnir þesara landa til að koma til
móts við fátæku löndin.

VIII.

Skrifstofur.

Skrifstofur UNCTAD eru, eins og áður segir, í Genf. Aðalritari þeirra er
dr. Ratil Prebisch. Hann er skipaður af aðalritara Sameinuðu þjóðanna, og
er sú skipan staðfest af Allsherjarþingínu. UNCTAD hefur tengiskrifstofu
í New York.

Helzta nýlunda skrifstofa UNCTAT) er afstaða þeirra til málefna sinna.
Ekki hefur þótt óeðlilegt, þó að þær stofnanir, sem helgaðar eru hagsmun-
um vanþróaðra landa eingöngu, geri það af alefli. Hitt hefur saett meiri
furðu, að skrifstofur UNCTAD, sem er alþjóðastofnun bæði ríkra og fátækra
landa, taka einhliða málstað vanþróuöu landanna. Stjórnendur skrifstofanna
gera sér ekki far um „hefðbundið hlutleysi“ alþjóðastofnana, heldur halda
uppi eindreginni, öflugri iiþþlýsingabardltu fyrir málstað vanþróaðra landa.
Þetta er í rauninni skiljanlegt, þar eð með því móti einu er unnt að vinna
traust þjóða vanþróaðra landa. Og það hefur aðalritarnum dr. Raul Pre-
biseh tekizt.

Skrifstofurnar hafa unnið markvisst að fjölbreytilegri iillögugcrð til fram-
dráttar hag vanþróuðu landanna.

Nú munu starfa á skrifstofunum yfir 400 manns og rekstrarreikningur
þeirra nam um 7,4 milljónum dollara árið 1967.
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IX.

Vinnubrögð.
Hinir ýmsu framkvæmdaraðilar UNC'I'AD eru í samræmi við helztu Við-

fangsefni innan verkahrings þeirra. Verkefnum er raðað eftir mikilvægi.
Nefndirnar legja fram niðurstöður sínar í búningi ráðlegginga. Ráðlegg-

ing—unum er beint til ríkisstjórna eða alþjóðastofnana, Framkvæmd ríkis»

stjórnanna á þesum tilmælum er síðan tekin til athugunar, en forsenda þess
er vitaskuld, að ríkísstjórnirnar leggi fyrir aðilritarann og starfslið hans
öll gögn og skýrslur, sem máli skipta um stefna þeirra í málum, er ráðlegg-
ingar UNCTAD fjalla um. Aðalritarinn og starfslið hans brjóta síðan gögn
þessi til mergjar, flokka þau og gefa a'rløga út heildarskýrrlu um starf UNC-
TAD og árangur þess. Þann veg er og gerð tilraun til að hafa giftudrjúg áhrif
á almenningsálitið í heiminum.

X.

Dæmisagu.

Hvernig má það vera, að hagur vanþróaðra landa skuli versna ískyggilega
á síðustu árum? Er ekki þar að finna margar dýrmætustu auðlindir heims?
jú, vissulega. Ætlanir nýfrjálsra ríkja gerðu og ráð fyrir markvísari við-

reisn atvinnulífs þeirra. Þær hafa því miður sjaldnast staðirt. Fyrir nokkrum
árum komst það einnig úr tízku að tala um vanþróuð lönd. Í staðinn tóku
menn sér í munn orðið þróunarland, eins og uppbygging þessara landa væri
sjálfsagður hlutur. Eins og 'l'ibor Mende, kunnur alþjóðahagfræðingur og
ráðgjafi UNCTAD, bendir á, er þetta orðtak þó miður vel til fundið, Orðin
„vanþróað land“ undirstrika brýna nauðsyn og ábyrgð allra, en orðið „þró-
unarland“ elur hins vegar á bjartsýni og áhugaleysi og getur allt eins átt við
þróuð lönd, því að þar er hagvöxtur mun örari en í vanþróuðum löndum.
skapi nær væri að gera greinarmun á löndum norðan og sunnar þrítugasta
stigs norðlægrar breiddar. Þá er talað um „þriðja heiminn“. Með því er skír»
skotað til, að langtum örðugra getur reynzt að jafna bilið milli ríkra landa
og fátækra en hugmyndafræðileganskoðanamun „Vestur—sins“ og „Austursins“.

Hver er aðstoðnorðlægra landa við suðlægari? Eins konar slen gerir vart við
sig, með því að slæm ramvizka fyrrverandi nýlendudrottnara sefast með tím-
anum, ný kynslóð tekur við, og löndum suðursins sækist seint og óhönduglega
að koma málum sínum í rétt horf og að krækja hjá stjórnmálaöngþveiti og
spillingu, Styrjaldir þeirra í milli ávinna þeim ekki heldur samúð. Innlend
stétt drottnara hefur víða tekið við valdastólum nýlendustjórnenda án þess
að breyta í neinu hlutskipti alþýðunnar. Því dregst aðstoðin á langinn eða
jafnvel rýrnar, þegar hennar er hvað mest þörf og fólksniergð vex,
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Aðstoð við“ löndin :' Suðri mun nema um 1/5 af gjaldeyristekjum þeirra.
Með aðstoð er átt við gjafir, lán og fjárfestingu einstaklinga. Hana má rekja
til þriggja hvata:

1) Náungakærleikur, sem er talinn nema 100/0 aðstoðar,

2) Hræðsla við kommmúnista: 10% sömuleiðis.

3) Fullkominn skilningur á því, að um eigin hagsmuni sé að ræða: 80%.

Tibor Mende tekur sem dæmi, að efnahagur Vesturlanda tók skyndilega
mikla fjörsveiflu, þegar verkalýðurinn var orðinn neytandi iðnvarnings. Al-
kunna er, að þetta gerðist ekki átakalaust, en þar eð vinnuveitendur og
verkalýður þörfnuðust hverjir annarra, komst að lokum á sá modus vir/endi,
sem varð farvegur markvísrar blómgunar efnahags. Í dag er verkalýðurinn
Suðrið, en vinnuveitendurnir Norðrið. Suðríð gerir ekki kröfu til meira en
að verða neytandi. Eflaust hnjóta þó margir um þessa samlíkingu, og þeim
verður á að spyrja: Þarfnast Norðrið Suðursim? Því miður hneigist svarið til
þess að vera neikvætt. Fátæku löndin hafa ekki upp á annað að bjóða en hra-
efni og landbúnaðarafurðir. Án þeirra geta ríku þjóðirnar komizt af, ef mik»

ið liggur við. Þær eru um flesta hluti að verða sjálfum sér nógar. Nú um
þessar mundir var verið að finna í Kanada auðugar olíulindir, svo að Vestur-
lönd æltu ekki til langframa að vera um olíu komin upp á Arabalöndin, sem
iðulega eru í stjómmálaringulreið. Yfingar kalda stríðsins eru að heita má
hjaðnaðar, og því getur „Þriðji heimurinn“ naumast lengur gert sér að leik
að ota stórveldunum saman og ausa samtímis úr pyngju beggja,

Á liðnum áratug lagði Norðrið af mörkum tiu milljarða dollara á ári til
hjálpar Suðrinu; þar af kom aðeins einn frá kummúnistísku rlkjasamstæð-
unni og þrír voru fjárfesting einkaaðila. Hjálp ársins 1967 er álíka og lífs-

kjarabót í Bandaríkjunum frá jólum til páska. Upp á móti þessu framlagi
vegur þá að miklu leyti ábati af vörusölu Norðursins til Suðursins. Það eitt
getur því orðið löndum Suðursins að verulegu liði, að gagngerar endurbætur
fari fram á skipulagi milliríkjavcrzlunar. Ákvæði alþjóðalaga hafa hingað til
verið ákaflega grisjótt á þessu sviði. Skipulag milliríkjaverzlunar hefur mark—

ast af hugmyndum 19. aldar um frjálsa verzlun og næstum takmarkalaust
samningsfrelsi. Þrjú meginsjónarrnið hafa verið allsráðandi: jafnræði (Ega-
lite'), gagnkvæmni (mutualité) og algildi (universalité). Í þessum frágreindu
(abstract) sjónarmiðum felst sú forsenda, að hag allra ríkja sé líkan veg farið,
og þau séu hvarvetna þess um komin að semja um mál sín á jafnræðisgrund—
velli. Þetta á sér þó engu samsvörun í veruleikanum, og laisser—{aire-stefnan
leiðir óhjákvæmilega í ógöngur. Það sem á undanförnum áratugum hefur
gerzt í milliríkjaviðskiptum, er í skiptum manna á milli stimplað sem mis-
neyting i landslögum Vesturlanda: Að notfæra sér bágindi annarra. Árið
1917 þurfti brasilískur bóndi 24 sekki af kaffi til að eignast ameríska bif—
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reið, í dag þarf hann 450. Fáeinar óunnar neyrluvörur nema um níu tíundu
af útflutningi fátæku landanna. Þáttur tækninnar í fullunninni vöru vex
hins vegar óslitið: transistorwiðtæki vegur um 250 grömm, armbandsúr miklu
minna.

Ekki skal heldur farið í launkofa með, að þróuðu löndin hafa vanþró-
uð svæði innan landamæra sinna og leggja mikið í sölurnar til að komast hjá
miklum tekjumismun hinna ýmsu stétta og til að viðhalda þjóðlegri sam»
stöðu. Landbúnaður er á styrkjum, þó að óteljandi leiðir sýnist opnar tækni-
framleiðslunni, er frjómagni gróðurmoldarinnar takmörk sett, og örðugt
að koma tækninni þar fullkomlega við. En þessi jafnaðarsjónarmið virðast
enn þa ná skammt út fyrir landamæri Vesturlanda. Og lönd Suðursins eiga
oft um hjálp undir högg að sækja.

Lítum á efni og aðstæður vanþráuðu landanna. Samamþamð fé er smá-
smunir einir. Ef Indverji ætlar sér að spara saman fe', þarf hann ef til vill að
neita sér um aðra af tveimur hrísgrjónamáltíðum á. dag. Þeir, sem á annað
borð hafa fé á mílil handa, leiðast tíðum í þá freistni að koma því fyrir í
ríku löndunum, þar sem þeir eygja meira öryggi og framtíð. Þannig kemur
mikið fé frá vanþróuðum löndum til uppbygingar í Vestur-Evrópu. Einhæfir
atvinnuvegir ýta undir ríkisstjórnir vanþróaðra landa til að ganga í efna»
hags— og stjórnmálabandalög. Þær hafa og snúið sér mjög að hagfræð'ilegri
og félagslegri áætlunargerð í þeirri trú, að þann veg megi lagfæra misrétti
og hraða hagvexti. Hagfræðingar þeirra hafa hins vegar oft reynzt lélegir og
verðsveiflur á heimsmarkaði hrávöru hafa sett allar áætlanir úr skorðum.
Tollmúrar aftra og hálf— og fullunnum varningi þessara landa að komast á
markaði ríku landanna. Gerviefnin raska og markaðsjafnvæginu: Plastfram—
leiðsla kippir afkomugrundvellinum undan gúmmíræktendum { Malasíu,
Indónesíu og Brasilíu. Önnur lönd njóta aftur á móti góðs af; Svíþjóð og
Finnland hagnast af vaxandi eftirspurn eftir pappír og annarri trjávöru;
úraníurn var einskis nýtt fyrir þrjátíu árum, en er nú á dögum gífurleg auðs
uppspretta.

Lífskjör í „Þriðja Heimi“ hafa ekkert mjakast fram eða þeim hefur
hrakað síðan árið 1965, því að Suðrið er í raun og veru að lakast utan tækni-
veldis Norðursins. Hækkandi tollar ofan á öll önnur ósköp taka fyrir virka
uppbyggingu iðnaðar Suðursins: El jamaískt romm kemur í ámum, hækkar
evrópskur tollur það í verði um 100/' ; ef það kemur í dósum eða flöskum,
þ. e. gengur í gegnum rísandi iðnað heimalandsins, þá er tollurinn 20—25%.
Hlutur fátæku landanna í innflutningi ríku landanna í hálfunninnni og
íullunninni vöru nemur ekki 5% (1966). Verð á alls konar þjónustu er afar
hátt. Al hverjum 100 dollurum, sem Suðrinu eru færðir, koma 45 strax aftur
í gjöldum af ýmsu tagi.

Lán, sem veitt eru. Suðrinu, reynast þungbærar klifjar: Tyrkneska ríkið
skilar aftur 40% af árlega teknum lánsfjárhæðum í vaxtagreiðslum af skuld-
um. Eí haldið verður áfram á þessari braut, verður vaxtabyrgðin, áður en
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langt um líður, jafnhá árlegri lántöku! Skuld „Þriðja Heimsins“ hefur
haekkað úr 10 upp í 44 milljarða dollara frá árinu 1955 til 1967.

Greindar sannreyndir segja nokkra sögu um geigvænlega framtíð vanþró-
aðra landa. Í þessu ljósi er auðvelt að skilja þá, sem — ekki í áróðursskyni —
hafa orð á rsý-nýlendustefnu (nen-colonialisme) Vesturlanda.

XI.

Skýrsla dr. Raúl Prebísch.
Skömmu fyrir U.N.C.T.A.D. ráðstefnuna árið 1964, gaf dr. Rai'il Prebisch

út skýrslu, er nefndist „Drög að nýrri verzhmarstefnu :' þráunarmálum.“1)
Í skýrslunni eru verkefni ráðstefnunnar reifuð og lögð fram heilsteypt áætlun
um ráðstafanir til aðstoðar ríkisstjórnum, sem við vanda téðs verkefnis eiga
að etja.

Þessa skýrslu lagði ráðstefnan til grundvallar störfum sínum. Er hald
manna, að aldrei hafi nokkur ráðstefna í jafnríkum mæli stuðst við verk eins
manns. Þær upplýsingar, sem hér að framan, eru raktar um hag og horfur
vanþróaðra landa, eiga margar hverjar rætur að rekja til téðrar skýrslu.

En hvaða ráð eru tillækileg til að hjálpa vanþróuðu löndunum?
Umfram allt þarf að koma fastri verðlagningu a' framleiðsluvörur vanþró-

aðm landa, svo að tekið verði fyrir verðsveiflur, Unnið er sleitulaust að því
að koma til leiðar alþjóðasamningum um verð á helztu neyzluvörum. Verkið
sækist þó seint vegna tregðu ríku landanna. Nýlega hefur þó komizt á samning-
ur um fast verð á tini, svo að dæmi sé nefnt. Stefnt er að því að fá ríku löndin
til að fallast á almennar tollalækkanir (preferences) gagnvart vanþróuðum
löndum, án þess að slíkar tilslakanir komi á móti til handa ríku löndunum.
Slíkar tollalækkanir hafa víða komið til framkvæmda á einstaka neyzluvörum,
en hafa ekki breytt miklu, því að eftirspurnin eftir þessum vörum er svo
ósveigjanleg. Til að koma í veg fyrir bagalegar afleiðingar uppskerubrests, er
lagt til, að sett verði á laggir alþjóðleg tryggingarstofnun til jöfnunar & árleg-
um gjaldeyristekjum vanþróaðra landa.

Þá er þeirri hugmynd hreyft, að alþjóða gjaldeyriskerfíð verði slitið úr
tengslumvið gullið, og í stað gullfótsins komi flokkur hráefna— og grundvallar-
afurð'a, sem samsvari eftir föngum heildarþróun markaðs- og gjaldeyrismála.
Margir kunnustu hagfræðingar heims eru þessari hugmynd fylgjandi, en hún
er eitur í beinum framkvæmdastjóra flestra stóru bankanna. Slík endurbót á
alþjóðagjaldeyriskerfinu yrði vanþróuðum löndum mikil lyftistöng.

ðíeginmál skýrslu dr. Raiils Prebischs fjallar um, hvað gera þurfi í skiptum
þjóðanna til hjálpar fátækum þjóðum. En hann bendir þó á, að ekki megi

1) Á ensku „Towards :) New Trade Policy for Development."
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einblína. á þá hlið málsins. Erfiðleikarnir eru ekki síður innlendir, og ekkert
getur komið í stað einbeitts vilja þjóðanna sjálfra til að sigrast á þeim. Í mörg-
um löndum þurfa alger umskipti að verða a' þjóðlífinu. Prebisch fer varlega í
sakir að ræða um þessi mál, en ver þó nokkrum blaðsíðum skýrslu sinnar um
innanlandsmálin. Ómaksins vert þykir að taka hér upp nokkur atriði skýrsl-
unnar um þetta efni í lauslegri þýðingu:

„Þrennt er því einkum til trafala, að útbreiða megi tækninýjungar, og
hindrar það því aukna framleiðni og tekjur á hvern einstakling í vanþróuðum
löndum: Land í einkaeign, —— takmarkaður félagslegur hreyfanleiki og fákunn-
átta fólksins, og svo samþjöppun teknanna í höndum tiltölulega lítils hluta
fólksins.

Einkaeígn lands í vanþróuðum löndum er venjulega beinlínis ósamrýman—
leg tæknilegum framförum, Sérstaklega er þessu svo farið, þegar stór hluti
ræktanlegs lands er í höndum hlutfallslega fárra, en urmull smárra landar-
eigna tekur aðeins yfir lítinn hluta hins ræktanlega lands. Slíkar aðstæður
hleypa kyrkingi í alla framvindu, sums staðar sökum þess, að háar landskuldir,
sem landeigendur innheimta, gera þa trega til að gera sér það ómak að taka
upp nýja tækni, og annars staðar vegna þess að smæð lands og rýrar tekjur
landseta gera ókleift að hagnýta fyllilega og réttilega nútíma-tækni.

Fákunna'tta fólksins og takmarkaður félagslegur hreyfanleiki eru tveir
þættir sömu vandræðanna. Ef tækni & að nýtast, verður að gefa fólkinu auðveld
tækifæri til náms og þjálfunar. Atorkusömum mönnum verður að standa opin
leið til að komast áfram og leggja hönd á plóginn. Því miður er þessu sjaldan
svo háttað.

Tekjur í höndum fárra eiga vitaskuld rót að rekja til þessara tveggja mein-
buga. Oft bætir verðbólga gráu ofan á svart, en hún er einnig fyrirbrigði, sem
rekja má til þjóðskipulags. Í fljótir bragði mætti halda, að tekjurnar í höndum
fárra stuðluðu að fjármagnsmyndun, en það má heita undantekning. Algeng-
ara er, að hatekjur leiði til óhóflegrar eyðslu þeirra, sem þær hafa, og slíkt
bitnar á fjárfestingunni, sem verður tækniframförum æ nauðsynlegri.

Misskilningur væri samt að ímynda sér, að fjármagnsmynduninni væri
borgið í vanþróuðu löndunum, ef sparnaðargeta hátekjumanna væri nýtt og
fjármagnsflóttinn jafnframt stöðvaður. Ekki leikur vafi á, að þetta verður að
gera og skattakerfið ætti að nota í þessum tilgangi ásamt öðrum ráðum. En í
mörgum löndum verður vegna tregrar fjármagnsmyndunar einnig að koma til
alþjóðlegt fé, sem með því að örva tekjuaukningu, hjálpar til að leggja grund-
völl að innlendri fjármagnsmyndun, sem er afskaplega lítilfjörleg.

Deyfðin í atvinnulífi margra landa er sprottin af öllum þessum rótum,
sem samtvinnast í sérstöku þjóðskipulagi, auk utanaðkomandi tálmana, sem
hamla hagvexti..........

Iðnaður á ekki eingöngu erfitt uppdráttar vegna veikburða útflutnings,
heldur einnig vegna smæðar ínnnrtlandsmarkað'ar. Sveitafólkið fæst við afar
óarðbær störf, og borgarfólkið, sem hefur leitað sér afkomu í illa launuðum
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handiðnum og persónulegri þjónustu eða súar orku sinni í gamaldags verzlun,
hefur enga kaupgetu til að efla fjörugan markað iðnaðarvöru. Og iðnaðurinn
sjálfur gefur ekki, sem æskilegt væri, af sér þær tekjur, sem hans eiginn mark-
aður gæti þrifizt á, Óhájlcgir verndartollar og innflutningshömlu'r halda hlífi»
skildi yfir honum fyrir heilbrigðri samkeppni og draga úr atvinnurekendum
framtak til að auka framleiðsluna og tekjur fólksins, sem að iðnaðinum starfar,
með hagvirkari og stórvirkari notkun mannafla og véla.

En vandinn er enn þá torleystari. Efling heimamarkaðar með bættri tækni
í landbúnaði, betri markaðsskipulagi, afnámi handiðna þrep af þrepi, og fækk-
un fólks smám saman, sem til einskis gagns er bundið { persónulegri þjónustu,
mun leysa úr læðingi óhemju vinnuafl. Allt þetta fólk ásamt því, sem við
bætist vegna örrar fólksfjölgunar,verður mikil breiðfylking, sem sjá þarf fyrir
rúmi í iðnaðinum. Hann og þær atvinnugreinar, er við hann styðjast, eru
lyftistöng þess atvinnulífs, sem skal taka við þessu geysilega vinnuafli ......

Engin von er til, að úr þessum málum verði leyst í náinni framtíð með
takmörkun bameigna. Því standa í vegi of stórfelldur erfiðleikar af trúarlegum,
stjórnmálalegum og félagslegum toga,“

XII.

Samstarf við aðrar stofnanir Sameinuðu þjóðanna.
Eitt þeirra verkefna, sem voru upphaflega fengin UNCTAD til viðfangs,

var að endurskoða og efla samhæfingu annarra stofnana Sameinuðu þjóðanna
á sviði alþjóðaverzlunar og skyldra þróunar—mala

Þróuðu löndunum hefur alltaf verið mikið í mun, að starfsemi Sameinuðu
þjóðanna þendist ekki um of út. Þær standa að mestu leyti straum af kostnaði
við rekstur þessara alþjóðasamtaka. Raunin hefur samt orðið sú, að UNCTAD
fjallar um bókstaflega öll þau mál, sem aðrar stofnanir Sameinuðu þjóðanna
hafa hingað til fengist við.

Á ráðstefnunni árið 1964 sáu margir þetta fyrir og vildu því leggja UNC
TAD á herðar skyldu til að hafa nána samvinnu við aðrar alþjóðastofnanir
undir yfirstjórn Efnahags- og félagsmálaráðsins, Vanþróuðu löndin lögðu þó
ekki blessun sína yfir slíkar tillögur og vildu gera UNCTAD sem sjálfstæðasta
stofnun. Niðurstaðan hefur orðið, að UNCTAD hefur þráfaldlega fjallað um
mál í,;amkrþþní“ við aðrar stofnanir Sameinuðu þjóðanna. Viðurkenna verð-
ur, að þessi athafnasemi UNCTAD hefur verkað örvandi á hinar stofnanirn-
ar. Þá verður og að hugfesta, að UNCTAD er einatt auðveldara að taka ýmis
mál nýjum, föstum tökum, Einnig gefur hinn mikli fjöldi aðildarríkja UNCT
AD stofnuninni mikið frelsi til umsvifa.

Á vegum UNCTAD hefur verið unnið mikið starf til að koma í fram-
kvæmd réntakri skipan tollamála til handa vanþróuðum löndum. Áður var
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GATT helzta stofnunin innan vébanda Sameinuðu þjóðanna, sem fjallaði
um tollamál. Meginregla Gall—samningsins er, að öll aðildarríki samningsins
njóti skilmála beztu-kjara-þjáö'arinnur, þ. e. er eitt aðildarríki lækkar tolla
sína gagnvart öðru ríki, þá skulu öll önnur aðildarríki GATT njóta sömu
kjara. Samningurinn bannar tollahækkanir án samþykkis annarra aðildarríkja.
Slíkt samþykki er ekki auðsótt, því að nú (maí 1968) munu 76 ríki vera aðilar
GA'I“T-samningsinsr

Nýskiþan UNCTAD a' tollamdlum miðar hins vegar að því, að þróuðu
löndin felli niður tolla sína gagnvart vanþróuðum löndum, án þess að slíkt
hið sama komi á móti. Einnig miðar nýskipanin að því, að vanþróuð lönd
geti fellt niður tolla sína á milli á einstökum vörum eða að hluta, án þess að
þróuð lönd njóti sömu kjara. Báðar þessar tillögur UNCTAD stangast á við
GA'l"l'-samninginn. UNCTAD réttlætir þó afskipti sín af þessum málum með
því að skýrskota til lifsmikilvæg'ra hagsmuna vanþróaðra landa og þess, að
aðildarríki UNCTAD eru yfir 130, þar á meðal mörg vanþróuð lönd, sem
ekki eru aðilar GATTsamningsins.

Tillögur UNCTAD í alþjóðagjaldeyrisma'lumvoru einnig bornar fram í
lítilli þökk þróuðu landanna. En þær hafa þegar borið þann árangur, að nú
eiga lítt þróuð lönd fulltrúa á æðstu stöðum, þar sem þessum málum er
stjórnað. Um skeið var fyrirhugað að takmarka ný gjaldeyrishagræðivið riku
löndin, en frá því hefur nú verið horfið.

Enn má geta tillögu UNCTAD um að skapa tryggingarstofnun til að
tryggja fátæku löndin gegn uppskerubresti og annarri óáran og jafna þann
veg gjaldeyristekjur þeirra frá ári til árs,

Ljóst er, að starfsemi UNCTAD getur stundum haft í för með sér tvíverkn-
að'. En fjármagn er af skornum skammti og verður því að fara strangt 1' sakir
um niðurröðun verkefna eftir mikilvægi. Hingað til hefur starf UNCTAD
einkum beinzt að milliríkjaverzlun, en verkefni hennar eru einnig „skyld
þróunarmál“ það veitir geysimikið svigrúm. Sólarmerki benda til, að í fram-
tíðinni muni starf UNCTAD beinast meira að" því að leiðbeina ríkisstjórnum
litt þróaðra landa um skipulagningu efnahagslífs innanlands. UNCTAD nýt-
ur nú samstarfs hinnar nýju Iðnþróunarxtofnzmar Sameinuðu þjóðanna
(UNIDO: United Nations Industrial Development Organisation) til að veita
iðnaði téðra landa brautargengi. Um landbúnað er náið samstarf milli
UNCTAD og FAO (Food and Agricultural Organisation). Rannsóknir FAO
sýndu L (1. fram á, að eftirspurn eftir trjáviði — einkum frá hitabeltinu —

muni mjög færast í vöxt á næstu árum, Til þess að nýta þessa tekjuleið,
þarf að hefja skógrækt. Sameiginlegt starf UNCTAD/FAO er nú unnið til að
koma a' fót trjáviðaríðnaði i' hitabeltislöndunum.
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Xlll.

Ráðstefnan i Nýju-Delí.

Önnur UNCTADráðstefnan í röðinni var haldin í Nýju-Delí í Indlandi
í febrúar-marz síðastliðnum (1968). Hana sóttu fulltrúar meira en 130 ríkja.
Ísland átti þar ekki fulltrúa.

Markmið ráðstefnunnar höfðu áður verið ákveðin af Verzlunar- og þró—

unarmálaráðuneytinu 1 september 1967. Þau stefndu einkanlega að því að

a) leggja mat á stöðu efnahagsmála i heiminum og hver áhrif hún hefði á
framkvæmd ráðlegginga, sem fyrsta ráðstefnan hafði gefið,

b) að komast með samningsumleitan og öðrum tiltækum ráðum að niðura
stöðu í hverju sérstöku tilviki (in concreto), er megi tryggja raunverulegar
framfarir í alþjóðasamvinnu til að flýta fyrir þróun,

c) að kanna þær spurningar, sem þarfnast ýtarlegrar rannsóknar, áður en
vænta megi samkomulags.

Athugun á stöðu efnahagsmála leiddi í ljós, að bilið milli ríkra landa og
fátækra breikkar án afláts, sérstaklega vegna örrar fólksfjölgunar i fátæku
löndunum. Ef a' heildina er litið, er aukning fólksfjölda helmingi meiri í
vanþróuðum löndum (2,5% árlega) en i þróuðum löndum (1,2% árlega).

Hlutur vanþróaðra landa { heímsverzluninni gengur saman þrátt fyrir
vissa aukningu, aðallega & iðnvarningi. Árið 1966 var hann 19%. Flutningur
fjármagns til vanþróaðra landa eykst einnig hægt, og efnahagshjálp hrakar.

Skuldir vanþróaðra landa nema nú 114 milljörðum dollara, og vaxtagreiðsl-
ur eru taldar nema um 12% af verðmæti útfluttrar vöru nefndra landa.

En hverju kom ráðstefnan 1' Nýju—Deli til leiðar?
Fullt samkomulagnáðist um að koma almennum tollaívilnunum til handa

vanþróuðum löndum án endurgjalds eða mismununar. Sérstök nefnd var
kjörin til að leggja nákvæm drög að samkomulaginu á árinu 1969. ýmis tor-
merki eru samt á framkvæmd samkomulagsins, svo sem þær tollaívilnanir, er
sum vanþróuð lönd njóta i Efnahagsbandalagi Evrópu (fyrrverandi nýlendur
Frakka) og Brezka samveldinu. Að lausn þessara mála mun einnig vinna
OCDE (Organisation for Economic Cooperalion and Development) í París,

Ef til vill náðist markverðastur árangur með samþykkt ráðstefnunnar um
efnahagshjálp. Mælt var með, að þau lönd, sem lengra eru á veg komin,
kappkosti að verja árlega til aðstoðar vanþróuðum löndum fjárhæð, er nemi
minnst ]% af þjóðarframleiðslu þeirra samkvæmt markaðsverði. Á fyrstu
ráðstefnunni hafði verið mælt með fjárhæð, er nam 1% af þjóðartekjum.
Samþykkt annarrar ráðstefnunnar felur því í sér hækkun, cr nemur um
25 til 3070 af eldri fjárhæðinni. Þetta mun samsvara aukinni hjálp, er nemi
21/2 til 3 milljörðum dollara. Ekki má þó gleyma, að hér er aðeins um ráðlegg-
ingu að ræða. Hafa sum þróuðu landanna bundið samþykki sitt á ráðstefn-
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unni fyrirvörum 0, s. frv. Enn fremur var mælt með aukinni fjárfestingu
einkafjármagns i fátæku löndunum.

Matvælama'l voru fyrsta sinni könnuð á ráðstefnunni. Helmingur mann-
kyns býr við ónógt fæði. Fólksfjölgun veldur því einkum, að fátæku löndin
verða einatt að flytja inn matvæli.

Þá var samþykkt yfirlýsing um markaðsbamlaliig { vanþróuðum löndum,
Viðurkenningu hlaut, að markaðsbandalög mundu stuðla að eflingu iðnaðar
og verzlun mílli vanþróaðra landa. Nokkur ríki Suður-Ameríku vinna nú að
því að koma á sameiginlegum markaði sín á milli. Er gert ráð fyrir, að
iðnaður hvers lands sérhæfi sig í framleiðslu tiltekinnar vörutegundar.

Ef litið er á markmið ráðstefnunnar, má kveða upp þann dóm, að árangur
hennar sé ekki býsna glæsilegur. Ráðstefnan komst ekki að mörgum niðurstöð-
um um málefni í einstökum tilvikum, heldur lét staðar numið við stefnu—

mörk og meginreglur. Í þeim þykir ekki mikið hald. Þessa varð og vart á
ráðstefnunni sjálfri, þvi ýmsir fulltrúar gerðust hnifilyrtir í garð Vesturlanda,
þegar líða tók að lokum hennar.

Engin ástæða er þó til að vanmeta það, sem áorkað varð. Ráðstefna með
takmarkað vald getur ekki leyst á nokkrum vikum þann mikla vanda, sem
við er að etja. Það veldur m. a. miklum vandkvæðum, að hag vanþróaðra
landa er ákaflega mismunandi komið, og hagsmunir þeirra rekast iðulega á
sín á milli. Sérstök lausn fyrir hvert tilvik er því nauðsynleg.

XIV.

Et" Ísland vanþróað land?

Við ber, að glöggir eða óglöggir gestkomendur hafa orð á slíku. En til eru
Íslendingar, sem þá bregðast aldrei reiðari við.

Er ekki hægurinn nærri að ganga úr skugga um, hvað sé vanþróað land,
áður en mönnum taki að hitna { hamsi?

Torvelt er að gefa viðunandi skilgreiningu á, hvað sé vanþróað land.
Margbreytileiki þeirra er reglan en ekki undantekningin. Samt eru menn
sammála um að telja það land efnahagslega vanþróað“, sem vegna vöntunar á
fjárfestingu og tækni nýtir ekki vinnuafl sitt og auðlindir að því marki, sem
tækniþekking mundi ella gera kleift. Í flestum tilvikum nema árstekjur hvers
einstaklings ekki 100 dollurum eða rétt rúmlega þeirri fjárhæð. Félagslegar
eru vanþróuð lönd því marki brennd, að almenningur þjáist af fæðuskorti,
dánartalan er afar há, einkum meðal barna, en upp á móti heimi vegur há
fæðingartala. Stór hluti þjóðanna hefur sáralitla menntun.

Bersýnilegt er, að Ísland fellur ekki inn í þessa ömurlegu mynd, sem betur
fer. Þar með er sagan samt ekki öll sögð. Ekki þarf lengi að kynna sér vandræði
vanþróuðu landanna til að koma auga á, að Ísland hefur mörg einkenni van—
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þróunar: Einhliða atvinnuvegir, útflutningur að miklu leyti óunnar sjávar-
afurðir 0. s. frv.

Oftast gera menn ekki sem skyldi greinarmun á vanþróuðu landi og
vanþróaðri þjóð“, sbr. framangreinda skilgreiningu. Menningarþjóðir geta búið
í vanþróuðum löndum, og verður þeim sjaldnast kennt um, þó að þær byggi
harðbýlt land og séu afskiptar flestum tækniframförum. Því er nánast barna-
legt og öldungis ekki hollt að snúast öndvert við ummælum útlendinga um
efnahag Íslendinga. Þessi ummaeli eru sjaldan höfð uppi af illfýsi og skapa
eðlilegtmótvægi gegn fagurgala annarra útlendinga, sem dagblöðin slá venju-
lega upp með stóru letri.

Þá mættum við og íhuga, að sumir, sem heimsækja land okkar, furða sig
á lifnaðarháttum margra Íslendinga og telja þá um efni fram. Ef ekki eru
treystar þær undirstöður, sem varanlegar framfarir byggjast á, getum við áður
en varir hrapað niður 21 stig sannkallaðrar efnalegrar vanþróunar. Fullyrða
má, að Ísland er ennþá hráefnaland. Á meðan fjárfesting í Indlandi kostar, að
almenningur afsali sér ef til Vill annarri hrísgrjónaniáltíð sinni á dag, má
spyrja, hvernig Íslendíngar fari með gjaldeyri sinn. Hvað má til dæmis segja
um kaup Íslendinga á fiskiskipum erlendis. Undanfarin veltuár voru gullin
tækifæri til að efla járn— og stáliðnað með íslenzkum skipasmíðum. Í staðinn
höfum við eflt skipasmíðar í mörgum nágrannalöndum, eflt tæknimenntun og
þjálfun iðnaðarmanna í þessum löndum. Sjálfir látum við okkur nægja að
ausa hráefninu — fiskinum — upp úr sjónum og senda það að mestu óunnið
úr landi. Íslenzkur innanlandsmarkaður hefur á flestum sviðum stærðina
núll, en á einu sviði — kaup fiskiskipa _ hefur hann verið tiltölulega mikill.
Fróðlegt væri að fá álit UNCTAD á því, hvort dáleikar okkar á erlendri
skipasmíði sýni ekki ósvikna viðleitni til að komast niður á stig vanþróaðs
lands!

Annað mál er, að hlaði Íslendingar fé sínu aðeins í útgerðina, má spyrja,
hvernig það verki á efnahagslegt öryggi? Eins og hingað til hefur verið farið
að, eykur það með vissum hætti á öryggisleysið, því að allt er komið undir
duttlungum sjófisksins, sem margir óttast að verði innan skamms upp urinn.
En ekki eingöngu er sjávart'itvcgurinn ótryggur hráefnaiðnaður, heldur er
hann einnig óhemju orkufrekur. Útihald fiskiskipaflotans, sem ef til vill
fær ekki bein úr sjó, kostar ógrynni erlends gjaldeyris.

Ef Íslendingar ætla sér ekki vísvitandi að hmþa niður á vanþróunnrstig—
ið, verða þeir að smíða nyjar undirstöður íslen7ks iðnaðar — háþróaðs iðn»
aðar, þar .mm þekking sérfræðinga og lmtgþjálfaðs sta'rfslið's haldast í hendur
við víðlendan erlendan milljónama'rknð.Það er til einskis að tala um að vinna
erlenda markaði, ef klífa þarf þvcrhnífta tollmúra. Bretar drepa nú á dyr
Efnahagsbandalags Evrópu, því að þeirra innanlandsmarkaður er of litill.
Þá skortir vatn eftirspurnarinnar á mylluspaða iðnaðar sins.

Ekki verður séð, að nein ástæða sé til að fyrtast, þó að land okkar sé
kallað vanþróað. Með raunsæi og góðum vilja getum við áreiðanlega lært
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af þeim þjóðum litt þróaðra landa, sem mest framtak sýna. Treystum bönd-
in vað UNCTAD.

júní 1968 í Genf.

United Nations Conference on Trade and Development, fréttablað frá United
Nations Office of Public Information, desember 1965.

UNC'I'AD: Basic Documents on its establishment and activities, júli 1966.
UNCTAD: Richard Gardnes í International Organisation, vetur 1967—68.
UNCTAD, its aims and activities, upplýsingabmklingurum UNC'I'AI), júní 1967.
Erindi flutt af Tibor Mende, raðgafa UNCTAD, i Genf í nóvember 196?
Vers un Droit du Développement: próf. Michel Virally, í Anrmire Frangais du
Dróit International 1965.

Time for a Change: Aaron Etra, í Revue belge du Droít International.
La Conference de la Nouvelle Dehli: Pierre Languctin, EFTAVBULLETIN; Vol.
IX, nm}, maí 1968.
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