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Parteneriatul Global al Apei (GWP), fondat în 1996, este o reţea internaţională
deschisă tuturor organizaţiilor implicate în managementul resurselor de apă: instituţii
guvernamentale din ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare, agenţii ale Naţiunilor
Unite, bănci de dezvoltare bi- şi multilaterale, organizaţii non-guvernamentale şi
organizaţii din sectorul privat. GWP a fost creat în scopul stimulării Managementului
Integrat al Resurselor de Apa (IWRM), care caută să asigure o dezvoltare şi o
gospodărire coordonată a apei, terenului şi a resurselor adiacente, pentru
consolidarea bunăstării sociale şi economice, fără compromiterea durabilităţii
sistemelor vitale ale mediului înconjurător.
GWP promovează IWRM prin crearea de forumuri la nivel naţional, regional şi
global, destinate sprijinirii acţionarilor în activitatea practică de implementare a IWRM.
Conducerea parteneriatului cuprinde Comitetul Tehnic Consultativ (TAC), un grup
format din 12 profesionişti şi specialişti, recunoscuşi la scară internaţională, din
diferite domenii ale gospodăririi apei. Acest comitet, ai cărui membri provin din diferite
regiuni ale lumii, furnizează sprijin tehnic şi consultativ către alte segmente de
conducere şi către Parteneriat, ca întreg. Comitetul Tehnic Consultativ a fost
însărcinat cu dezvoltarea unui cadru analitic al sectorului apei şi cu propunerea de
acţiuni care să promoveze o gospodărire durabilă a resurselor de apă. TAC
păstrează o legătură deschisă cu comitetele similare – Comitetele Tehnice
Consultative Regionale ale GWP (RTACs) din lumea întreagă, în scopul facilitării
aplicării IWRM la nivel regional şi naţional. Preşedinţii acestor comitete regionale
participă la activitatea TAC.
Adoptarea şi aplicarea IWRM la scară mondială necesită schimbarea modului
în care este condusă activitatea de către comunitatea internaţională a resurselor de
apă, în special schimbarea modului în care sunt efectuate investiţiile. în scopul
eficientizării acestor schimbări de natură şi dimensiune, sunt necesare noi căi de
abordare a aspectelor şi planurilor globale, regionale şi conceptuale, de implementare
a acţiunilor.
Această serie, publicată de către Secretariatul GWP din Stockholm, a fost
creată în vederea distribuirii documentelor create şi mandatate de către TAC, pentru
formarea planurilor conceptuale. în aceste documente se regăsesc subiecte
generale, precum şi din cele subordonate acestora, cum ar fi înţelegerea şi definirea
IWRM, apa necesară asigurării hranei, parteneriate între sectorul public şi cel privat,
apa privită ca bun economic.
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PREFAŢĂ
Guvernarea se referă la implementarea eficientă a alocării şi
reglementării acceptabile din punct de vedere social şi, prin aceasta, este
profund politică. Guvernarea este un concept mai cuprinzător decât
guvernul în sine; ea cuprinde relaţia dintre o societate şi guvernul său. În
general, guvernarea implică un regim intermediar, prin intermediul
valorilor, normelor şi, acolo unde este posibil, al legilor. Desigur,
conceptul de guvernare conţine legi, regulamente şi instituţii, dar se
raportează, de asemenea, la politici şi acţiuni guvernamentale, activităţi
cu caracter intern şi la reţele de influenţă, incluzând forţe de piaţă
internaţionale, sectorul privat şi societatea civilă. Acestea, la rândul lor,
sunt influenţate de sistemele politice în cadrul cărora funcţionează.
Suveranitatea naţională, valorile sociale sau ideologia politică pot avea
un puternic impact asupra încercărilor de schimbare a reglementărilor
guvernamentale din domeniul apei, cum ar fi, de exemplu, drepturile de
proprietate a pământului şi apei sau corupţia.
Scopul acestei lucrări este de a prezenta o discuţie coerentă asupra
guvernării apei şi de a arăta cum se leagă aceasta de gospodărirea şi
dezvoltarea apei. În ultimii ani, conceptul gospodăririi integrate a
resurselor de apă (IWRM) a fost acceptat ca mijloc de asigurare a unei
gospodări echitabile, solide din punct de vedere economic şi durabile din
punct de vedere al mediului înconjurător, a resurselor de apă şi a
furnizării de servicii în domeniul apei. GWP defineşte astfel această
abordare: un proces ce promovează o dezvoltare şi o gospodărire
coordonată a apei, a uscatului şi a resurselor adiacente, în vederea
optimizării într-un mod echitabil a bunăstării economice şi sociale
rezultante, fără compromiterea durabilităţii ecosistemelor vitale (GWP,
2000). IWRM reclamă un nou cadru, în care s-ar putea să fie nevoie de
schimbări semnificative în interacţiunile existente dintre politici, legi,
reglementări, instituţii şi societatea civilă. Prin urmare, capacitatea de a
efectua aceste schimbări depinde de schimbările de guvernare.
Această lucrare a fost elaborată de către GWP, ca parte a Dialogului
asupra Guvernării Eficiente a Apei. Ea se adresează profesioniştilor din
domeniul apei care au o nevoie crescândă de a se familiariza cu
aspectele guvernării atunci când se confruntă cu activităţi din afara
domeniului apei. Guvernarea este mult dezbătută, dar probabil că nu este
familiară comunităţii apei; astfel, în Secţiunea 1, lucrarea expune
gândirea actuală asupra guvernării. Ea schiţează opinia prezentă
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conform lui Kooiman (1993), Keohane şi Ostrom (1995), Pierre (2000) şi
alţii, dar nu se declară în mod deschis a fi o analiză exhaustivă şi nu are
ca obiect zone mai largi ale „bunei guvernări”, cum ar fi democraţia,
sisteme electorale şi suveranitatea. În Secţiunea 2 sunt prezentate
aspecte particulare ale guvernării apei, iar acestea cuprind atât
gospodărirea apei ca resursă naturală, cât şi utilizarea ei în scopuri
sociale şi productive. Secţiunea 3 oferă câteva idei despre realizarea
guvernării eficiente a apei, luând în considerare guvernarea atât în
interiorul domeniului apei cât şi în afara acestuia. Lucrarea nu se pretinde
a fi completă; mai mult decât atât, unul din obiectivele acesteia este de a
stimula idei şi soluţii mai practice. În final, Secţiunea 4 cuprinde câteva
observaţii asupra guvernării apei care trebuie avute în vedere atunci când
sistemele sunt supuse reformei şi pune la dispoziţie unele exemple de
acţiuni aflate acum în derulare.
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1. CE ESTE GUVERNAREA?
Guvernarea este exercitarea autorităţii economice, politice şi
administrative în dirijarea afacerilor unei ţări la toate nivelele… ea
cuprinde mecanismele, procesele şi instituţiile prin intermediul cărora
cetăţeni sau grupuri îşi exprimă interesele, îşi exercită drepturile lor
legale, îşi îndeplinesc obligaţiile şi îşi mediază diferendele. (Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 2001)
Guvernarea apei se referă la ansamblul de sisteme politice, sociale,
economice şi administrative care se află în funcţie pentru a dezvolta şi
gospodări resursele de apă, furnizarea de servicii în domeniul apei, la
diferite nivele ale societăţii. (Parteneriatul Global al Apei, 2002)
Guvernarea se asociază cu sistemul social cuprinzător de guvernare,
care include dar nu se rezumă la perspectiva mai îngustă a guvernului,
ca principală entitate politică ce are putere de decizie. Nu există o
singură definiţie a guvernării şi pot fi urmărite diferite abordări. Unii pot
privi guvernarea ca preocupată în principal de probleme ale eficienţei
finaciar-contabile şi administrative. Alţii se pot axa pe aspecte mai largi
ale politicii, legate de democraţie, drepturile omului şi procese
participative. De asemenea, există şi cei care privesc guvernarea punând
accentul pe potrivirea sau nepotrivirea între sistemul politico-administrativ
şi sistemul ecologic sau în termenii funcţionării şi gospodăririi serviciilor.
Guvernarea este deja practicată în toate ţările, iar scopul este de a o face
mai eficientă. Pentru a realiza o guvernare a apei mai eficientă este
necesar să se creeze un mediu împuternicit, care să faciliteze iniţiativele
eficiente private şi publice şi implicarea acţionarilor în exprimarea
nevoilor.
Guvernarea cuprinde modul în care este exercitată politica de alocare şi
reglementare în gospodărirea resurselor (naturale, economice şi sociale)
şi, în sens cuprinzător, cuprinde instituţiile1 oficiale şi neoficiale prin care
este exercitată autoritatea. Noul termen de discuţie pentru această
combinaţie dintre instituţiile oficiale şi neoficiale este guvernarea
distribuită (Kooiman, 1993), care este prezentată ulterior. Este un
element profund legat de politică, ce implică echilibrul între interese
diferite şi se confruntă cu realităţile politice.

1

Aici, instituţiile sunt privite ca incluzând atât pe cele oficiale (statutare şi
legal adoptate) cât şi pe cele neoficiale (tradiţionale, agreate pe plan local
şi non-statutare)
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Deşi poate politica este cea care stabileşte programul, priorităţile şi
viziunea, oamenii au nevoie de sisteme de guvernare care să dea
credibilitate viziunii politice şi drept de proprietate. În final, trebuie stabilite
structurile de gospodărire care să îndeplinească sarcinile de zi cu zi.
Guvernarea este un mecanism de punere în vigoare
Nevoia de acţiuni colective şi organizarea guvernului derivă din realizarea
faptului că, fără intrarea în vigoare a instituţiilor colective cum ar fi dreptul
de proprietate, anarhia, care este pe cale să apară, ar fi cea care ar lăsa
viaţa umană la îndemâna lipsei de politeţe, brutalităţii şi, în cele din urmă,
a insuficienţei. Într-o lume locuită de oameni imperfecţi, organizarea
colectivă este necesară pentru a echilibra aspectele pozitive şi negative
şi pentru a preveni ca oamenii „răi” să facă rău în aceeaşi măsură ca a-i
împuternici pe cei „buni” să facă bine (observaţi, desigur, că cei „răi” şi
cei „buni” pot fi aceiaşi oameni la momente de timp diferite). Cu toate
acestea, existenţa guvernului nu este suficientă prin ea însăşi. Dacă se
presupune că jucătorii „jocului politic” sunt identici cu semenii lor, în
termeni de carierism şi oportunism, sunt necesare constrângeri (fie
electorale, constituţionale legale sau altele) pentru a asigura faptul că
procesul politic nu este folosit în scopul exploatării.
Cine se află, de fapt, la conducere: modele de sisteme de
guvernământ
Guvernarea poate îmbrăca numeroase forme diferite, în funcţie de
normele tradiţionale politice, economice, sociale şi culturale ale unei ţări
şi de atitudinea legislaturii şi al legislatorilor. În unele ţări, politicienii şi
birocraţia cad la învoială cu legislaţia, cu accentul tipic, la nivelul ramurii
executive, cu legislaţia aleasă abia prezentă în imagine. In alte ţări,
atitudinea parlamentarilor este critică, cu accent pe corpul ales. A
înţelege atitudinea politică democratică înseamnă a înţelege că
parlamentarii sunt „căutători deschişi pentru re-alegere”. Scopurile lor
sunt acelea de a ridica bunăstarea alegătorilor lor în cel mai scurt posibil
cadru de timp pentru a-şi asigura realegerea. Acest lucru subliniază
necesitatea pentru sisteme de guvernare puternice care să atragă
beneficiile şi să evite pericolele unor asemenea interese pe termen scurt.
Legislatorii pot deţine numai informaţii limitate şi le deţin prin specializare
într-un anume domeniu, limitat; în alte domenii, ei îşi iau date din alte
surse de informare (agenţii, asociaţii, reţele, rapoarte ale comisiilor etc) în
care au învăţat să aibă încredere.
Unul din elementele cheie ale guvernării este crearea unui cadru
(instituţional şi administrativ) în interiorul căruia cei din afară sau cei
10 Guvernarea eficientă a apei
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având diferite interese să poată discuta în mod paşnic şi să poată
consimţi să coopereze şi să-şi coordoneze propriile acţiuni. În vederea
soluţionării diferendelor ireconciliabile, sunt necesare unele forme de
arbitraj cu caracter obligatoriu, iar acest lucru, în ultimă instanţă, ţine de
guvern şi de sistemul juridic sau de acordurile multilaterale la nivel
internaţional din cadrul Naţiunilor Unite.
Buna guvernare contează
Guvernarea înseamnă o puternică preocupare pentru efecte economice,
sociale şi de mediu înconjurător. Pentru o bună guvernare sunt necesare
câteva condiţii: caracterul atotcuprinzător, responsabilitate, participare,
transparenţă, predictibilitate şi receptivitate. Când sistemul de guvernare
nu îndeplineşte aceste condiţii, atunci vorbim în termeni de guvernare
slabă. Guvernarea slabă duce la creşterea riscului politic şi social,
rigiditate şi eşec instituţional şi deteriorarea capacităţii de a învinge
problemele comune. Desigur că sistemele de guvernare trebuie să
faciliteze acţiunea şi nu să creeze un obstacol pentru dezvoltare. Găsirea
balanţei potrivite constituie o sursă pentru o constantă dezbatere şi
pentru un proces progresiv care se va schimba continuu în timp.
Analiştii sociali au arătat că există o puternică relaţie cauzală între o
guvernare mai bună şi efecte mai bune ale dezvoltării, cum ar fi venituri
mai mari pe cap de locuitor, mortalitate infantilă mai scăzută şi un grad
mai înalt de instruire (Kaufmann et al., 1999). Reducerea sărăciei este
sporită de o ordine socială justă şi stabilă, fondată pe reguli instituţionale
clare şi eficiente şi de pieţe echitabile. Astfel, guvernarea eficientă este
esenţială pentru reducerea sărăciei şi îi poate sprijini pe cei săraci să se
ajute singuri. Slaba guvernare este o barieră pentru dezvoltare şi
dăunează celor săraci atât prin căi economice, cât şi neeconomice,
făcându-i pe aceştia mai vulnerabili şi incapabili să se adapteze la
schimbări. Ca rezultat, pieţele vor fi slabe şi deformate, acest fapt
stăvilind creşterea şi posibilităţile de angajare. Sunt necesare reforme
instituţionale şi structurale pentru a transforma slaba guvernare într-una
mai eficientă, inclusiv măsuri cum ar fi crearea contabilizării în
administrarea fondurilor publice, crearea capacităţii naţionale pentru
formularea şi implementarea unei politici mai bune şi mecanisme de
consolidare. Se includ, de asemenea, transformarea luării deciziilor şi a
implementării în procese mai cuprinzătoare, în care societatea civilă şi
sectorul privat să aibă roluri clare, cu responsabilităţi comune, pe baza
parteneriatelor de tip public-privat. Diviziunea muncii între diferiţii
participanţi şi responsabilităţile comune şi echilibrarea relaţiilor de putere
constituie toate părţi ale aceluiaşi proces, acela al definirii sistemului de
guvernare.
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Statul şi societatea2
Timp de mulţi ani a existat întrebarea: „poate Statul să conducă
societatea?” În trecut, guvernarea a tratat modul în care Statul a condus
societatea şi economia prin intermediul comisioanelor politice (adesea
determinate de puterea economică), definirii obiectivelor, măsurilor
fiscale, stabilirii priorităţilor etc. În ţările în curs de dezvoltare,
caracterizate de o societate puternică şi un Stat slab, acesta este
modelul dominant, crescând riscul unei greşite gospodăriri a resurselor şi
a unei slabe practici financiare.
Întrebarea care se pune acum este „poate societatea să se coordoneze
şi să se gospodărească ea însăşi?” Aceasta este esenţa guvernării
distribuite. Ea ia în considerare coordonarea şi diferite forme, oficiale şi
neoficiale, ale tipurilor de interacţiuni Stat/societate şi rolul societăţii
civile3 şi al reţelelor politice. Aceasta este o societate mai mult
centralizată şi mai puţin „Statală”, cu sisteme de guvernare care asigură
echilibrul puterii, recunoscând, desigur, faptul că puterea politică derivă,
în principal, din resursele şi instrumentele economice. Totuşi, astăzi, în
numeroase ţări dezvoltate, guvernul nu mai exercită monopol asupra
orchestrării guvernării.
Astfel, la începutul sec. 21, suntem în căutarea coerenţei şi a
responsabilităţii în labirintul organizaţiilor din cadrul sistemelor politice
naţionale (şi internaţionale). Totuşi, multe din instituţiile şi sistemele
guvernamentale de astăzi au fost create în sec. 19, în vederea
supravegherii Statelor cu funcţii mult mai limitate decât astăzi. Ţările
dezvoltate se confruntă cu probleme speciale, din cauza faptului că ele
deţin nivele de sisteme – unele autohtone şi altele importate. Nu se
aşteaptă faptul că ţările în curs de dezvoltare pot sau chiar ar trebui să
adopte aceleaşi sisteme cu ale ţărilor industrializate, dar există principii
fundamentale pentru o guvernare eficientă pe care ele trebuie să le
adopte în propriul lor mod. Este posibil ca Statul să fie nevoit să
acţioneze rapid pentru a crea infrastructura esenţială pentru dezvoltare şi
nu poate aştepta să fie stabilite sistemele de guvernare „ideale”. Cu toate

2

Această secţiune se bazează, în mare parte, pe J. Pierre, ed,
Dezbaterea Guvernării, OUP, 2000.
3
Societatea civilă poate fi considerată ca fiind compusă din organizaţiile
non-guvernamentale de toate tipurile, cum ar fi societăţi profesionale,
sindicate, grupuri de interese, grupuri de afaceri, partide politice şi alte
asociaţii şi cluburi liber constituite. Desigur, grupurile de interese cu scop
definit sunt, de asemenea, parte a societăţii civile. În studiul guvernării
apei, trebuie utilizată cea mai cuprinzătoare definiţie a societăţii civile.
12 Guvernarea eficientă a apei
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acestea, orice dezvoltare trebuie să aibă loc în colaborare cu reforme de
guvernare care să sprijine durabilitatea dezvoltării. Totuşi, trebuie avut
grijă a nu se slabi şi mai mult un Stat deja slăbit.
Adevăratul frâu al puterii – de la ierarhie la degenerare
Contextul istoric al guvernării variază în timp şi spaţiu. De exemplu, în
Europa şi în America de Nord, industria şi investiţiile de capital susţinute
de un Stat puternic au fost forţele de bază dominante care au format
sistemele de guvernare. Totuşi, în ultimii 20 de ani şi ceva, au fost
erodate bazele tradiţionale ale puterii politice şi puterea instituţională a
Statului a fost pusă la încercare. Unele schimbări recente din societate
au facilitat slăbirea Statului central. Unele din aceste schimbări includ:
•
•
•
•
•
•

crize fiscale în interiorul Statului (limitări ale creşterii taxelor);
progresele tehnologice care facilitează lucrul în reţea şi
subsidiaritatea;
procesul de globalizare, incluzând dereglarea pieţelor financiare şi
volatilizarea capitalului, ceea ce restricţionează capacitatea Statului
de guvernare/control asupra economiei;
o democraţie sub-naţională mai dominantă în oraşe sau regiuni semiautonome;
sarcini de muncă şi responsabilităţi excesive asupra birocraţiilor
guvernamentale mai mici; şi
concentrări mari de populaţie şi putere politică în zonele urbane.

Guvernarea ierarhică: modernizare parţială, este, în general privită ca
fiind evoluţia sistemelor politice de sus în jos, de la sistemele
guvernamentale ierarhice, cu structuri instituţionale centralizate la forme
administrative mai descentralizate. Nu există nici o dovadă că sistemele
mai descentralizate sunt, în mod obligatoriu, mai eficiente decât cele
centralizate. De fapt, testul real este: „ce funcţionează într-o situaţie
specială?”. Totuşi, este percepută o diferenţă în continuă creştere între
ţările care au reuşit să se îndrepte în direcţia subsidiarităţii şi ţările care
au rămas centralizate şi stagnante. Forţele de schimbare menţionate
anterior au un impact şi mai mare în ţările mai sărace, pe măsură ce
cresc aşteptările pentru o mai bună calitate a vieţii.
Există o insatisfacţie crescândă faţă de mecanismul ineficient dar
costisitor al Statului, lipsa de viziune sau conducere, disciplină financiară
slabă şi comenzile politice care paralizează funcţiile administrative. În
ceea ce priveşte guvernarea distribuită, ţările bogate şi sărace se
dezvoltă, în general, diferit. În ţările dezvoltate, există mai multe
mecanisme care să stabilească noile sisteme de guvernare necesare
decât este cazul în majoritatea ţărilor mai puţin dezvoltate. Pentru aceste
Guvernarea eficientă a apei
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ţări, este o mare urgenţă să-şi creeze propriile sisteme de guvernare
învăţând şi nu imitând modele necorespunzătoare ale ţărilor mai bogate,
cu condiţii istorice şi culturale diferite.
Guvernarea condusă de piaţă: odată cu sfârşitul Războiului Rece, în
ultimele decenii ale sec. 20, în ţările occidentale, au fost numeroşi cei
care au propus piaţa ca soluţie pentru creşterea economică, echitatea
socială şi problemele mediului înconjurător. Acest lucru a dus la un
dezechilibru, la o mai mare implicare a sectorului privat şi la un alt rol
pentru sistemul
civil şi societatea civilă. Această restructurare
instituţională a Statului a avut ca scop înlocuirea funcţiilor de comandă şi
control ale guvernului cu mai mult individualism (mai puţine soluţii
colective) şi cu întreprinderi private şi piaţă de desfacere, ca mecanisme
superioare de alocare a resurselor. Acest model de guvernare condusă
de piaţă este cel mai direct fundal pe care acum examinăm guvernarea
care se referă la domeniul gospodăririi resurselor de apă şi la furnizarea
de servicii în domeniul apei.
În prezent, perioada favorabilă în care relaţiile de piaţă aveau la bază
neamestecul politicului în relaţiile de piaţă s-a încheiat şi din această
cauză întrebările devin din ce în ce mai dure. Mulţi îl consideră prea
simplist (se poate ca ierarhiile să nu funcţioneze bine, dar pieţele nu
funcţionează obligatoriu bine în nici o situaţie) şi nereprezentativ pentru
valorile societăţii la scară mai largă. Numeroşi oameni studiază acum ce
noi instrumente şi noi forme de schimb între Stat şi societate pot fi create
pentru a asigura controlul politic şi sprijinul societăţii. În vederea acestui
studiu, au fost elaborate propuneri de management în parteneriat, comanagement şi co-guvernare şi guvernarea distribuită.
Guvernarea distribuită: La începutul noului mileniu, rolul Statului de a
„direcţiona” sau „conduce” societatea este supus întrecerii de către
reţelele locale (societatea civilă, sectorul privat) aflate în strânsă legătură
cu cele globale (organizaţii internaţionale şi ONG-uri), aceste entităţi
sprijinind, de asemenea, Statul pentru obiectivul său, acela de dezvoltare
a societăţii. Acest lucru determină o relaţie dinamică între diferitele forţe
sociale. Numeroşi politicieni (mai ales din Vest) consideră Statul, din ce
în ce mai mult, ca fiind mai degrabă parte a problemei decât soluţia
problemei. Există mai multe solicitări pentru întoarcerea la forme de
guvernare mai mici, pentru revenirea la ideologia de după cel de-al doilea
război mondial, aceea a unei ierarhii a unui Stat central care se îngrijeşte
de cetăţenii săi. Statul nu mai crede că poate rezolva problemele
societăţii acţionând singur, în special în problemele sociale şi cele ale
mediului înconjurător, iar sectorul privat nu poate soluţiona singur
problemele sărăciei şi ale mediului înconjurător. Modelul de comandă şi
control sau modelul ierarhic, ca şi modelul de guvernare condusă de
piaţă sunt, astfel, mult slăbite.
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Evident că guvernarea modernă priveşte autoritatea oficială ca fiind
completată de un suport crescând al autorităţii neoficiale, de exemplu,
prin intermediul coordonării şi cooperării autentice între sectorul public şi
cel privat, în beneficiul ambelor, precum şi al clientului/cetăţeanului
(Organizaţii cum ar fi PGA/GWP şi ONG-uri internaţionale, cum ar fi
Transparency International constituie exemple pentru astfel de reţele de
cooperare). Astfel, Statul trebuie să se adapteze la o nouă situaţie, iar
guvernarea distribuită este un răspuns instituţional la mediul schimbat.
Guvernarea distribuită este manifestarea empirică a adaptării Statului la
mediul său extern. Este reprezentarea conceptuală a coordonării
sistemelor sociale şi, în special, a rolului Statului în acest proces.
Crearea sistemelor de guvernare modernă
Guvernarea modernă poate să însemne modul în care se poate menţine
o oarecare capacitate de „direcţionare” într-o lume plină de independenţe
externe (şi interne) ale societăţii. Crearea reglementărilor legale naţionale
(regulile jocului) devine din ce în ce mai complexă, pe măsură ce
societatea devine plină de instituţii neoficiale. Acest lucru duce la o
proliferare a regulilor ce poate submina rolul legii ca rezultat al mărimii,
complexităţii şi costului sistemului legal însuşi şi la incapacitatea acestuia
de a aplica legile. În multe ţări dezvoltate, activităţile neoficiale extralegale înfloresc ca unică alternativă la minimalizarea birocraţiei Statului.
Combaterea corupţiei este, desigur, un important aspect al guvernării.
Până de curând lipsa de informaţii şi de voinţă politică a făcut să fie
dificilă discuţia deschisă a acestei probleme, răspândită în întreaga lume
şi valabilă deopotrivă sectorului public şi celui privat. De exemplu, legea
poate soluţiona problema corupţiei, dar este un instrument greu şi
costisitor, o măsură extremă, după cum este dificil şi costisitor aducerea
oamenilor în faţa justiţiei. Prin intermediul guvernării distribuite, problema
corupţiei poate fi rezolvată printr-o competiţie mai deschisă, administraţii
publice mai responsabile şi procese mai transparente. Există numeroase
măsuri ce pot fi folosite fără a se recurge la lege, incluzând intervenţia
redusă a sectorului public în economie, reforma administraţiei publice,
liberalizarea şi reducerea birocraţiei şi o plată justă pentru lucrători. Toate
aceste măsuri pot sprijini reducerea tentaţiei de corupţie. Reglementatori
şi paznici, cum ar fi unele ONG-uri, o mass-media puternic independentă
şi o auto-guvernare pot produce sancţiuni sociale (de exemplu,
responsabilitate socială colectivă, coduri de conduită, etc.) care îi pot
împiedica de la corupţie pe majoritatea celor necinstiţi.
Similar, a avut loc o proliferare a organizaţiilor non-guvernamentale şi a
celor fără răspundere financiară din societatea civilă care cheamă la
acţiune de pe o platformă îngustă, dar care nu au nici o responsabilitate
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pentru consecinţele acţiunilor propuse. Vidul de guvernare creat de
slăbiciunea autorităţilor locale legitime a fost umplut de către organizaţiile
adesea bine intenţionate, dar neresponsabile.
Guvernele sunt deseori absorbite de roluri contradictorii, fiind în acelaşi
timp furnizori de servicii şi responsabili pentru aceste servicii. Adesea,
autoritatea locală este absentă sau slabă, iar organizaţiile societăţii civile
nu au o bază legală. Astfel, un element cheie al guvernării eficiente este
reforma instituţională (aplicată atât Statului, cât şi instituţiilor sociale), în
scopul de a transfera cât mai multe funcţii posibile de la Stat către
societate şi de a democratiza pe cât posibil mai multe organizaţii ale
societăţii civile. Acest lucru ar însemna o mişcare către o societate cu un
guvern mai limitat, dar puternic şi o societate civilă politizată (şi cu
iniţiativă proprie); acest lucru înseamnă mişcarea de sus în jos, de la
birocraţie către asociaţii de auto-guvernare, democratic şi constituţional
organizate. Principiile de la Dublin4 reflectă în mod evident acest concept
al guvernării distribuite.
Sistemele de guvernare trebuie stabilite astfel încât să depăşească
problemele de legitimitate şi responsabilitate ale mecanismelor de piaţă.
Acest lucru poate fi realizat prin crearea de reguli şi reţele de autoguvernare care să permită existenţa unor verificări şi balanţe
independente. Totuşi, sistemul de guvernare occidental este adesea
fundamentat pe o împărţire echitabilă a produsului social şi pe nişte
paznici puternici, trăsături care nu pot fi imediat transferate în ţările în
curs de dezvoltare. Sistemele de guvernare echilibrează puterea şi
priorităţile. Guvernele pot „hotărî” cum să structureze societatea prin
intermediul stimulentelor (de exemplu, bugete care folosesc banii ca
motivaţie). Dar ele trebuie să ia în considerare presiunile interne şi
externe, forţele economice, inclusiv priorităţile şi aspiraţiile societăţii
civile, convenţiile sau declaraţiile agreate la nivel internaţional,
descentralizarea şi cooperarea regională, ca şi priorităţile de sprijin
(pentru ţările mai sărace), macro-politica (finanţare şi planificare) şi
priorităţile politice pe termen scurt.

4

Principiile de la Dublin din 1992 care orientează abordarea IWRM sunt:
Apa dulce este o resursă finită şi vulnerabilă, esenţială pentru
menţinerea vieţii, a dezvoltării şi a mediului înconjurător.
• Dezvoltarea şi gospodărirea apei trebuie să se bazeze pe o abordare
participativă, care să implice utilizatorii, planificatorii şi factorii de
decizie de la toate nivelele.
• Femeile joacă un rol central în furnizarea, gospodărirea şi protecţia
apei.
• Apa are valoare economică în toate utilizările sale competitive şi
trebuie recunoscută ca un bun economic.

•
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Crearea sistemelor guvernării eficiente a constituit timp de mulţi ani un
aspect cheie al dezvoltării cooperării, iar toţi finanţatorii majori şi toate
băncile de dezvoltare, ca şi învestitorii particulari din ce în ce mai mult iau
în considerare guvernarea atunci când evaluează eficienţa şi capacitatea
de eficientizare a investiţiilor lor. Faptul că investitorii particulari sunt
pregătiţi să plătească companii (de exemplu, The Economist Intelligence
Unit) pentru informaţii privind guvernarea ilustrează importanţa guvernării
în luarea deciziilor. Totuşi, procesul este lent şi poate duce la animozităţi
în ceea ce priveşte interferenţa în suveranitatea naţională, pentru că de
obicei, acestea sunt localizate la cel mai înalt nivel politic. Prin axarea
problemelor de guvernare în mod specific la nivelul sectorului apei, este
posibilă găsirea de soluţii mai practice şi mai gestionabile.

2. GUVERNAREA APEI
e la conferinţa de la Dublin din 1992, au fost stabilite
semnificative obiective internaţionale care se referă la
guvernarea apei. La Forumul Mondial al Apei in 2000 de la
Haga, Cadrul de Acţiune al GWP (GWP, 2000) a declarat că,
adesea, criza apei este o criză a guvernării şi a identificat
eficientizarea guvernării apei ca fiind una dintre cele mai înalte priorităţi
de acţiune. Declaraţia Ministerială de la Haga din 2000 a întărit acest
punct de vedere şi a chemat la o guvernare înţeleaptă a apei în vederea
asigurării unei bune guvernări a apei, astfel încât în gospodărirea
resurselor de apă să fie incluse implicarea publicului şi interesele
acţionarilor.
În 2001, la Conferinţa Apei dulci de la Bonn, miniştrii au recomandat o
acţiune în trei direcţii, guvernarea apei fiind cea mai importantă. Ei au
propus ca fiecare ţară să aibă în vigoare reglementări aplicabile de
guvernare a afacerilor din domeniul apei la toate nivelele şi, acolo unde
este adecvat, să accelereze reformele din sectorul apei. In 2000,
Naţiunile Unite, prin Millennium Assembly a evidenţiat administrarea şi
conservarea în vederea protecţiei mediului înconjurător comun, în special
pentru oprirea exploatării nedurabile a resurselor de apă, prin dezvoltarea
de strategii de gospodărire a apei la nivel local, naţional şi regional, care
să promoveze accesul echitabil şi alimentările corespunzătoare. Acest
lucru a fost confirmat la Forumul Mondial al Dezvoltării Durabile din 2002,
unde Şefii de State au stabilit de comun acord ca obiectiv specific
pregătirea planurilor IWRM şi ale eficienţei din domeniul apei, până în
anul 2005. Pentru a fi relevante, aceste planuri trebuie să ia la cunoştinţă
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sistemele anterioare de guvernare şi să permită adoptarea reformelor
necesare.
La ce se referă guvernarea?
Pentru că s-ar putea să nu fie cu uşurinţă înţeleasă, trebuie să fie cu
atenţie definită expresia „guvernarea apei”. Este, de asemenea,
important să fie identificate caracteristicile care fac ca guvernarea să fie
„eficientă”. Parteneriatul Global al Apei defineşte guvernarea apei după
cum urmează: Guvernarea apei se referă la ansamblul de sisteme
politice, sociale şi economice care sunt în vigoare pentru a dezvolta şi a
gospodări resursele de apă şi la furnizarea de servicii în domeniul apei, la
diferite nivele ale societăţii.
Noţiunea de guvernare a apei include capacitatea de proiectare a
politicilor publice şi a cadrelor instituţionale care să fie acceptate la nivel
social şi care să mobilizeze resursele sociale în vederea sprijinirii
acestora. Politica din domeniul apei, ca şi procesul formulării acesteia,
trebuie să aibă ca obiectiv dezvoltarea durabilă a resurselor de apă şi, în
vederea implementării eficiente a acestei politici, trebuie să implice în
proces actorii cheie. Aspectele guvernării se suprapun parţial cu aspecte
tehnice şi economice ale apei, dar guvernarea ne marchează elementele
politice şi administrative de rezolvare a problemei şi de utilizare la maxim
a unei ocazii. Guvernarea apei reprezintă un segment al unui ansamblu
mai general, acela al creării infrastructurii fizice şi instituţionale a unei
naţiuni şi încă al unuia şi mai general, al cooperării sociale.
Guvernarea apei are în vedere acele organizaţii şi instituţii politice,
sociale şi economice (şi relaţiile dintre ele) care prezintă importanţă în
dezvoltarea şi gospodărirea apei. Dată fiind complexitatea utilizării apei în
cadrul societăţii, dezvoltarea, alocarea şi gospodărirea ei în mod echitabil
şi eficient, precum şi asigurarea durabilităţii mediului înconjurător este
nevoie să se facă auzite vocile disparate şi să fie respectate în procesul
de luare a deciziilor privind apa comună şi utilizarea resurselor reduse,
umane şi financiare. Guvernarea apei se referă la funcţiile, echilibrele şi
structurile interne din sectorul apei (guvernarea internă). Ea include
încadrarea acordurilor sociale asupra drepturilor de proprietate şi
structura necesară pentru a le pune în funcţiune şi aplica sub numele de
lege. De asemenea, se fac simţite influenţe din partea societăţii civile şi a
guvernării „curente”, dar acestea sunt considerate părţi ale guvernării
externe a apei şi vor fi aduse în discuţie ulterior. Deşi asupra guvernării
apei pot apare influenţe din sfera economică şi tehnică, în majoritatea
ţărilor forţa motrice este politica. Guvernarea eficientă a resurselor de
apă şi a furnizării serviciilor din domeniul apei va necesita angajamentul
combinat al guvernului şi al diferitelor grupuri din societatea civilă, în
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special la nivel local/comunitar, precum şi al diferitelor grupuri din
sectorul privat.
Principiile guvernării apei şi bazele legale
Principiile Apei de la Dublin aduc cu fermitate resursele de apă sub
incidenţa funcţiei Statului de purificare şi menţinere a unui sistem de
drepturi de proprietate şi, prin intermediul principiului gospodăririi
participative, subliniază relevanţa unei descentralizări semnificative la cel
mai de jos nivel posibil. Există o presiune crescândă de recunoaştere şi
oficializare a drepturilor asupra apei şi acest lucru se întâmplă acum în
numeroase ţări. Oficializarea acestor drepturi ridică întrebări complexe
privind pluralitatea revendicărilor şi echilibrarea distribuirii beneficiilor
între grupurile sociale. De asemenea, ea impune responsabilităţi, în
special aceea a prevenirii poluării şi a sprijinului financiar. Procesul de
oficializare este adesea înclinat în favoarea celor bogaţi şi puternici care
pot abuza de sistem şi pot captura drepturile. Drepturile neoficiale,
definite ca fiind acelea ale localnicilor, cu regulile şi principiile lor istorice,
prezintă o la fel de mare importanţă, iar o oficializare necorespunzătoare
poate duce la conflicte între oficial şi tradiţional. Se poate ca oficializarea
drepturilor să nu fie necesară sau să fie insuficientă pentru a asigura
accesul la resursele de apă. Fie că aceste drepturi sunt sau nu oficiale,
pentru a le face relevante este esenţială capacitatea de a le apăra
împotriva solicitanţilor competitori. Este importantă clarificarea unui
aspect: în ce măsură procesele de revenire a drepturilor asupra apei
servesc segmente de populaţie sau populaţia ca întreg.
Legea apei variază la scară largă
Bazele teoretice ale guvernării apei reprezintă o parte din teoriile privind
atitudinea colectivă. Din păcate, nici o teorie simplă nu este valabilă în
orice situaţie. Adesea, există o diferenţă însemnată între abordările
filozofice din Europa Continentală şi America Latină şi şcoala de gândire
pragmatică americano-anglo-saxonă. O demarcaţie iniţială relativ clară a
drepturilor de proprietate şi exercitarea acestora în timp a dus Statele
Unite la abordări flexibile ale guvernării apei. Această abordare permite
ajustări atunci când se schimbă condiţiile economice şi sociale, pentru că
ea nu aspiră să creeze instituţii care să acopere toate cazurile posibile.
De asemenea, există sisteme care constituie abordări hibride dintre
Dreptul Civil (filozofic, derivat din Dreptul Roman) şi Dreptul Comun
(pragmatic, din Anglia), precum şi sisteme cu alte rădăcini străvechi, cum
ar fi cele din Americile pre-Columbiene, India şi ţările islamice.
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De asemenea, există sisteme de drepturi şi responsabilităţi sociale care
rămân tradiţionale şi nelegiferate şi nu sunt în mod obligatoriu mai puţin
puternice, pentru că ele se manifestă mai degrabă în aşteptări culturale
decât în reguli scrise. Pentru guvernare, este importantă o percepţie
socială a împărţirii echitabile. Totuşi, noţiunea de flexibilitate şi împărţire
echitabilă este străină multor ţări ale căror sisteme de guvernare sunt
rigide şi nu permit „rezonabilitate”. Adesea, este absentă capacitatea de
adaptare şi fără sancţiuni executorii, sunt favorizate sistemele slabe de
guvernare în detrimentul celor puternice. Acest lucru face foarte dificilă
sau chiar periculoasă transpunerea practicilor de guvernare a mediului
bazate pe flexibilitate şi pragmatism, din numeroase ţări în curs de
dezvoltare, cu excepţia cazului în care sistemele sociale predominante
pot pune la dispoziţie sancţiuni corespunzătoare împotriva infractorilor
(Solanes, 2000).
Legea apei se referă la drepturile de proprietate
Statul deţine un important rol prin exercitarea funcţiei sale principale de
definire a proprietăţii şi de folosire a drepturilor şi responsabilităţilor. În
societăţile democratice pluraliste moderne, fondarea Statului se bazează
pe publicizarea5 (termenul de trecere din sfera privată în cea publică)
monitoringului şi supravegherii costisitoare necesare protecţiei bunurilor
productive împotriva distribuirii către solicitanţi intruşi. Fără această
supraveghere numită lege, sistemele de proprietate n-ar fi avansat
niciodată dincolo de atitudinea de însuşire susţinută de forţă. Discuţiile
asupra drepturilor apei de obicei se axează pe deţinătorul drepturilor de
proprietate şi ignoră responsabilităţile conjugate pe care deţinătorul le are
faţă de ceilalţi din societate, care nu deţin drepturi. Este necesar ca
aceste obligaţii să fie subliniate în orice discuţie despre guvernare. De
asemenea, orice dezbatere asupra drepturilor asupra apei trebuie să ia în
considerare utilizarea terenului şi dreptul de proprietate asupra terenului,
pentru că adesea ele sunt strâns legate, uneori formal, prin drepturi
riverane, iar proprietarii de teren pot afecta apa prin modificări ale utilizării
terenului, cum ar fi împădurirea.
Ca exemple de diferite regimuri ale drepturilor de proprietate, cu
drepturile şi obligaţiile aferente, se pot da următoarele:
• Liber Acces
Accesul liber este un regim în care nu se defineşte un anume grup de
utilizatori sau proprietari, iar beneficiile sunt la dispoziţia oricui. Oamenii

5

În unele ţări numită şi naţionalizare
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au privilegiul (capacitatea de a acţiona fără să acorde atenţie intereselor
altora) şi nu au nici un drept (incapacitatea de a influenţa acţiunile altora)
cu privire la folosirea şi întreţinerea bunului.
• Proprietate Comună
Se defineşte un grup de gospodărire care are dreptul de a exclude nonmembrii şi de a defini regulile de însuşire. Non-membrii au datoria de a
se supune regulilor. Membrii individuali ai grupului de gospodărire au atât
drepturi cât şi îndatoriri cu privire la folosirea şi întreţinerea proprietăţii,
deţinând astfel drepturi de gospodărire a resursei.
• Proprietate Privată
Indivizii deţin resursa şi au dreptul de excludere a altora şi de transfer al
drepturilor. Ei au datoria de a se abţine de la utilizări ale apei
inacceptabile din punct de vedere social. Alţii (nedeţinătorii) au datoria de
a respecta deciziile luate de proprietari şi se aşteaptă să existe numai
utilizări acceptabile social.
• Proprietatea de Stat
Apa este proprietatea Statului – acţionând pentru cetăţeni – indivizii au
datoria de a respecta utilizarea şi regulile de acces stabilite de către
agenţia de control a Statului.
Resursele de apă pot începe prin a aparţine unui regim de liber acces,
dar adesea sunt însuşite de către un grup şi devin resurse în proprietate
comună. Când indivizi sau grupuri de indivizi împart resursele de apă sub
forma unor resurse în proprietate comună, oamenii sunt legaţi într-un
sens socio-politic, economic şi ecologic (Ostrom, 1999). Într-un fond
comun, acţiunile îi influenţează pe cei care împart resursa, fără a se ţine
cont de regimul de proprietate sub care este deţinută resursa şi, din acest
punct de vedere, guvernarea este distribuită.
Pentru a controla resursa, Statul are tendinţa de a-şi însuşi majoritatea
drepturilor grupului de proprietate comună în vederea creării proprietăţii
de Stat, cu un conţinut mai mic aflat în proprietate privată. Atunci, Statul
este confruntat cu responsabilitatea modului în care va desfăşura resursa
în avantajul naţional. La începutul secolului 21, un element cheie al
guvernării apei este felul în care, prin intermediul politicii, Statul poate
realiza acest lucru în mod cinstit şi echitabil, fără a reduce stimulentele
pentru o utilizare eficientă a resursei.
Reţele de informaţii privind apa, consultaţie şi reforme politice
Aşa cum s-a menţionat anterior, una din sarcinile cheie ale guvernării
este crearea unui cadru (instituţional şi administrativ) în interiorul căruia
cei din afară sau oameni cu interese diferite să poată discuta paşnic şi să
cadă de acord asupra cooperării şi coordonării acţiunilor lor. De
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asemenea, acest cadru trebuie să reducă costurile de tranzacţie ale
urmăririi politicii de gospodărire eficiente a apei. De aceea, sunt
importante reţelele de informaţii (sau parteneriate), iar ele pot funcţiona în
condiţii în care alte structuri de guvernare n-o pot face. Reţelele de
informaţii funcţionează cel mai bine atunci când se aplică şi se combină
următoarele condiţii (Pierre, 2000):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participanţii au nevoie de informaţii de încredere;
Este dificil de definit şi măsurat calitatea;
Este dificil de tarifat obiectele de uz curent;
Responsabilitatea şi experienţa profesională sunt valori esenţiale;
Este necesară flexibilitate în a satisface cerinţele privind servicii
locale şi variate;
Sunt necesare cooperarea şi producţia multi-agenţiilor intersectoriale;
Cooperarea se confruntă cu culturi organizaţionale disparate;
Participanţii percep valoarea strategiilor de cooperare;
Sunt necesare relaţii pe termen lung pentru a reduce incertitudinea;
Evaluarea şi monitoringul atrag după sine costuri ridicate politice şi
administrative şi
Implementarea implică negociere.

Apei i se potrivesc aproape toate aceste condiţii şi constituie un bun
exemplu al modului în care reţele umane ale grupurilor interesate (de
exemplu, guvern, sector privat şi societate civilă) pot lucra mai bine decât
fie ierarhiile, fie pieţele singure. Pieţele reprezintă o importantă reţea
puternic dependentă de informaţie.
Atunci când se propun schimbări în sistemele de guvernare a apei, este
important a înţelege şi a face distincţia între diferitele nivele funcţionale
ale gospodăririi apei: operaţional, organizaţional şi constituţional. Primul
nivel se axează pe utilizarea sau controlul apei în scopuri specifice,
pentru a îndeplini cerinţe specifice. Există întotdeauna o abundenţă de
întreprinderi operaţionale care acoperă alimentarea cu apă menajeră,
epurarea apei uzate, hidrocentrale, irigaţii, gospodărirea mediului
înconjurător, turismul, etc. care pot fi în proprietate publică sau privată.
Nivelul organizaţional coordonează şi reduce conflictele între aceste
întreprinderi aflate în competiţie, administrează regulile şi supraveghează
utilizarea apei şi utilizatorii dintr-un sistem de apă. Această funcţie
aparţine sectorului public – şi include, de exemplu, autorităţile bazinului
hidrografic şi corpurile de reglementare – dar cea de-a doua trebuie să fie
autonomă (în cadrul limitelor constituţionale) dacă vor să acţioneze în
mod imparţial. În final, funcţia constituţională creează un mediu
înconjurător împuternicit în cadrul căruia operează alte funcţii. Ea
stabileşte politica şi legislaţia, luând în considerare guvernarea externă şi
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imperativele politice. În numeroase ţări, astfel de funcţii sunt neclare şi
adesea guvernele pot fi incapabile sau nu doresc să-şi exercite
responsabilităţile. În acest caz, deseori sunt stabilite acorduri ad hoc la
nivelul comunităţii sau autorităţii locale. Acestea sunt vulnerabile, pentru
că le lipseşte orice bază oficială şi pot fi în mod ostil afectate de către
persoanele investite cu drepturi sau de către politica şi legile
guvernamentale. Când se aplică reforme în sistemele de guvernare a
apei, în vederea consolidării autorităţii locale, o abordare participativă şi
consultativă poate fi de ajutor, poate aduce în sistemul oficial aspecte
pozitive ale unor astfel de reglementări şi poate reduce vulnerabilitatea.
Noi forme de guvernare a apei
Graniţele hidro-geografice – bazinul hidrografic adesea pun la
dispoziţie oportunităţi pentru reţele de guvernare modernă. Un bazin este
o regiune închisă în care oamenii beneficiază de stimulente în vederea
realizării unui acord asupra sistemelor de guvernare a apei, având apa ca
punct central. Deşi, bazinele trec peste graniţele jurisdicţionale oficiale, şi
astfel autorităţilor locale şi altor entităţi guvernamentale care nu lucrează
în mod obligatoriu împreună li se poate cere s-o facă de către societatea
bazinală (o agenţie sau o comisie bazinală). Astfel, societatea bazinală
poate avea capacităţi şi cerinţe specifice de guvernare. Acţionând
singure, guvernele naţionale nu pot aloca şi reglementa cu uşurinţă apa
dintr-un bazin hidrografic, pentru că este puţin probabil ca ele să
evalueze interesele sau priorităţile locale. Totuşi, guvernul trebuie să
pună la dispoziţie regulile şi reglementările şi să stabilească un cadru de
întâlnire pentru localnici (de exemplu, comunitatea bazinală deţine un
marcaj spaţial cum ar fi acela din Agenţiile de Gospodărire Bazinală din
Africa de Sud şi din Agenţiile Bazinale din Franţa). Reglementările din
cadrul unui bazin trebuie să rezolve probleme de calitate a apei, precum
şi să aloce cantitativ apă utilizatorilor. Reglementarea altor utilizări
sectoriale ale apei, cum ar fi agricultura şi industria, este foarte slabă. Din
ce în ce mai importantă devine prevenirea poluării cauzată de folosirea
apei în agricultură (salinitate, nitraţi în apa subterană) şi în industrie, cum
ar fi tăbăcirea şi mineritul. În Pakistan, ordonanţa de gospodărire a apei
recent apărută în monitorul Sindh recunoaşte necesitatea de
reglementare a agriculturii irigate. Planificarea şi gospodărirea bazinului
hidrografic, combinând utilizarea terenului şi a apei, este un mijloc de
reglementare la nivel de bazin, dar până astăzi aceste instrumente nu au
fost cu promptitudine disponibile pentru introducerea în practică. În acest
moment, acest lucru începe să fie încorporat prin noi abordări, aşa cum
se găsesc de exemplu în Directiva Cadru a Apei din Uniunea Europeană
şi în Strategiile de Reducere a Cursului (de Apă) din Africa de Sud.
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Legile din domeniul apei şi reglementările privind utilizările apei sunt
instrumente cheie care au fost detaliat discutate şi care pun la dispoziţie
numeroase exemple de guvernare slabă. Introducerea legilor şi
implementarea acestora este un proces politic care se leagă de
polarizarea politică a societăţii. Instrumentele bune, legale şi instituţionale
dintr-o ţară pot să nu funcţioneze în alte ţări, ca rezultat al unui sistem
slab sau necorespunzător de guvernare externă. De exemplu, abordarea
uzuală, pragmatică din Statele Unite ale Americii nu se potriveşte cu
mediul cultural din majoritatea ţărilor aflate în curs de dezvoltare. O
problemă des întâlnită este aceea a slabei reglementări a furnizorilor de
servicii. De exemplu, când proprietari privaţi puternici, de servicii din
domeniul apei, periclitează beneficiile către public (cum ar fi venituri
garantate extravagante, rate de schimb şi dobânzi fixe, etc.), acest lucru
poate duce la eşecuri în ceea ce priveşte implicarea sectorului privat în
serviciile de alimentare. Similar, proprietarii publici de servicii sunt
adesea manipulaţi de către autorităţi, pot fi refugiu de locuri de muncă
sau surse de bani, rămânând slabi şi fără fonduri de capital, cu slabe
servicii către public. De aceea, este esenţială o puternică reglementare
atât a serviciilor publice, cât şi a celor private, cu o definire clară a
respectivelor îndatoriri ale reglementatorului şi ale operatorului.
Mai puţine utilizări ale apei, nivele mai coborâte de conflict
Este evident că, crizele de apă sunt cauzate de o creştere a cerinţei de
apă, iar reducerea acestei cerinţe va fi de un mare ajutor, chiar dacă vor
exista încă probleme cu conflictele privind resursa de apă la nivelele
existente şi degradarea mediului înconjurător. Cerinţa de apă poate fi
redusă în mod voluntar prin utilizarea diferitelor instrumente tehnice,
sociale şi economice. În esenţă, acest lucru înseamnă că utilizatorul îşi
va schimba preferinţele de consum. De asemenea, cerinţa de apă poate
fi redusă şi prin instrumente de reglementare care să implice permise,
restricţii şi alocări către diferiţi utilizatori şi utilizări. De exemplu, cerinţa
totală de apă din Statele Unite ale Americii a scăzut de la un maxim din
1980, în pofida creşterilor accentuate în bogăţie şi populaţie. Acest lucru
înseamnă că întreţinerea calităţii mediului înconjurător devine, în mod
progresiv, mai uşoară. În acest caz, politica de tarifare directă a apei nu a
determinat această scădere. Se pare că ea se datorează în mare parte
factorilor externi, cum ar fi costurile mai mari ale energiei, îmbunătăţirile
în eficienţa energiei destinate utilizărilor comerciale şi casnice ale apei şi
scăderii valorii culturilor irigate. De asemenea, un impact semnificativ
pentru menţinerea ecosistemului, l-au avut măsurile aparţinând politicii
specifice din domeniul apei, cum ar fi limitarea descărcării efluenţilor de
apă uzată şi intrarea în vigoare a cerinţelor privind cursurile de apă
federale. Merită reţinut cât de bine a acţionat presiunea exercitată de un
public bine informat, ca o forţă motrice pentru schimbarea politicii şi
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pentru inovaţii tehnologice, în vederea realizării economiilor de apă.
Fiecare persoană şi-a redus consumul său de apă şi, la nivel global,
acest lucru a dus la o mare diferenţă în potenţialul de apă disponibil la
nivelul SUA.
Un aspect important este gradul în care procesele de publicizare şi de
cedare a drepturilor asupra apei servesc segmente de populaţie sau
populaţia în totalitatea ei. Chestiunea Participării Sectorului Privat (PSP)
la serviciile din domeniul apei a devenit recent o problemă de litigiu.
Totuşi, din punctul de vedere al guvernării, natura furnizorului de servicii
este mai puţin relevantă decât natura protecţiei consumatorului. Atât
furnizorii din sectorul privat cât şi cei din sectorul public, prin intermediul
mandatelor proprii, al politicilor de tarifare şi normelor de alimentare pot
fie să includă, fie să excludă segmentul de populaţie mai săracă. De
exemplu, dacă este utilizată judicios, subvenţia-încrucişată este un
instrument folositor întrebuinţat în mod comun la scară mondială în
vederea aducerii de beneficii în sprijinul celor săraci, fără impacturi
adverse asupra altora sau asupra economiei.
Politica de guvernare a apei se leagă în mod caracteristic de factorii
sociologici şi economici (structuri, instituţii, etc.) care se află în afara
furnizării de apă şi reflectă politica mai generală de structurare a ţării,
aceea de creare a instituţiilor. Pentru un manager al resurselor de apă
sau un furnizor de servicii din sectorul apei, cu siguranţă că politica face
parte din domeniul său de guvernare, dar nu este considerată a fi direct
relevantă pentru acţiunile sale.
Eşecurile de guvernare
O temă care stă la baza literaturii privind ştiinţa socială este aceea
conform căreia toate structurile de guvernare „eşuează” iar toate pieţele
şi ierarhiile îşi au limitările lor şi „eşuează”, de asemenea. Trebuie ca
sistemele şi regimurile unei guvernări mai eficiente să fie proiectate sau
create astfel încât să depăşească eşecul guvernării, eşecul pieţei şi al
sistemului sau o combinaţie a acestora. De exemplu, apa nu este un
simplu bun economic; uneori este un bun public, alteori un bun privat şi
adesea se află undeva între aceste două situaţii. Dezvoltarea sa poate
duce la monopoluri naturale şi prezintă externalităţi sau majore efecte
secundare economice şi fizice.
Eşecurile de guvernare sunt prezentate în Tabelul 1. Ele sunt inerente în
majoritatea ţărilor şi trebuie soluţionate. Parteneriatul Global al Apei a
pregătit un Pachet de Instrumente pentru IWRM (GWP, 2001) care
include un ansamblu de instrumente care pot fi utilizate în vederea
soluţionării eşecurilor de guvernare. Se pare că cele mai dificile sunt
golurile instituţionale şi cele de comunicare. Dacă se doreşte obţinerea
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unei guvernări eficiente, pentru fiecare structurare anume este necesară
o examinare empirică a modului în care să se depăşească problemele
cauzate de eşecurile de piaţă, de guvernare şi ale sistemului. Există
eşecuri care nu pot fi cu uşurinţă soluţionate de către profesioniştii din
sectorul apei, pentru că ele se află în afara acestuia: de exemplu,
structuri instituţionale naţionale care opun rezistenţă viziunii politice,
slabe mecanisme de dialog inter-sectorial, confruntarea cu bunuri
netarifate şi publice, cum ar fi controlul inundaţiilor şi gestiunea secetei.
Cu toate aceste, comunitatea apei trebuie să înţeleagă asemenea
constrângeri ale guvernării externe şi să se implice alături de alte
organizaţii din afara domeniului apei în procesul de căutare de soluţii.
Guvernarea externă sectorului apei
Guvernarea apei trebuie să se inspire din forţa structurilor de guvernare
existente în alte sectoare din ţară, cum ar fi din consolidarea drepturilor
de proprietate, a regulilor şi legilor cu caracter cuprinzător. De exemplu, o
lege definită mai general a Statului California a ajutat la crearea bazinelor
de apă subterană din California. Sfârşitul politicii de apartheid din Africa
de Sud a facilitat schimbări semnificative ale legilor din domeniul apei şi
aderarea ţărilor din estul Europei la Uniunea Europeană a constituit un
impuls pentru îmbunătăţirea guvernării apei. Pe de altă parte, dacă
furnizorul de servicii are succes, se poate astfel confirma şi consolida
politica ce a făcut posibilă această reuşită. Există câteva exemple ale
guvernării apei care influenţează guvernarea externă. Poate că cel mai
cunoscut dintre aceste exemple este dezvoltarea în cooperare a apei în
Olanda, în prima parte a secolului 20, care a constituit o importantă parte
a construirii naţiunii în vederea bunăstării statului olandez modern.
Nu este surprinzător faptul că furnizorii de servicii din sectorul apei simt
impactul guvernării externe asupra propriei lor guvernări interne. Astfel,
nu este neobişnuit ca unele servicii să fie paralizate de către un conflict
şi/sau o interferenţă politică. Într-adevăr, guvernarea externă poate
împiedica apariţia unor noi forme de furnizare de servicii, fie prin
necunoaştere sau ignoranţă, fie prin persoane interesate sau drepturi de
proprietate. În condiţii extreme, acest lucru a fost extins chiar până la
implicarea crimei organizate în subminarea furnizorilor din alimentarea
publică cu apă. Numeroase intervenţii din partea guvernării externe pot
acţiona drept constrângeri, dar altele pot fi de ajutor, integrative şi utile pe
termen lung. Această perspectivă asupra guvernării descrie faptul
conform căruia capitalul politic creat în totalitate în afara sectorului apei
poate fi adus în sprijinul afacerilor din domeniul apei, pentru binele sau în
detrimentul furnizorului de servicii sau a administratorului resursei. De
aceea, pentru succesul furnizorului de servicii din domeniul apei este
esenţială o influenţă externă favorabilă sau cel puţin neutră.
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Guvernarea apei începe în mod caracteristic de la politica socială şi
economică stabilită de către guvern. Cu toate acestea, odată cu
liberalizarea crescândă a comerţului, serviciile de apă devin din ce în ce
mai mult influenţate de acordurile internaţionale de comerţ. Adesea,
asemenea acorduri comerciale sunt negociate de către oficialii din
Ministerul Comerţului care cunosc foarte puţin din sectorul apei şi care
nu-i consultă în mod obligatoriu pe oficialii din acest sector. O recentă
preocupare a fost exprimată de unele ONG-uri privind introducerea
serviciilor de apă în Acordul General de Comerţ şi Servicii (GATS) (World
Development Movement, 2000). În timp ce liberalizarea unor astfel de
servicii poate fi benefică pentru creşterea investiţiilor străine directe, este
necesar ca ţările să acorde atenţie în negocierile regulilor din cadrul
GATS. Negociatorii guvernamentali pot plasa limitări asupra
angajamentelor care se fac într-un sector anume, restricţionând astfel
aplicarea regulilor GATS, dar acest lucru este un aspect complex şi,
adesea, negociatorii din ţările în curs de dezvoltare se află într-o poziţie
inferioară în astfel de negocieri. Conflictul dintre promovarea comerţului
şi protecţia drepturilor de reglementare ale guvernului naţional prezintă o
importanţă aparte. Este acceptat de toţi faptul că, pentru furnizarea
eficientă de servicii de apă fie din domeniul public, fie privat, este
esenţială abilitatea guvernului de a reglementa furnizarea acestor servicii,
dar dreptul de reglementare al guvernului poate fi restricţionat în cadrul
GATS. În afară de GATS, şi alte acorduri comerciale, cum ar fi NAFTA,
pot afecta apa. De exemplu, negocierile recent demarate la Runda Doha
privind liberalizarea comerţului agricol ar putea afecta utilizarea apei
pentru producerea hranei. Similar, acordurile de plată a datoriilor şi HIPC
(Ţările Sărace Puternic Datoare) pot distorsiona abilitatea unui guvern de
a aloca părţi de la buget pentru serviciile de apă.

3. REALIZAREA GUVERNĂRII EFICIENTE A APEI
udith Tendler (1997) a afirmat că ştim mai mult despre ceea ce
constituie guvernarea slabă decât despre realizarea unei
guvernări bune. Studiile sale de caz au tendinţa de a pune
problema unor remedii şi idei preconcepute convenţionale
privind modul în care trebui să fie guvernarea şi care ne
forţează către o analiză funcţională apropiată de fiecare caz în parte.
Keohane şi Ostrom (1995) oferă exemple empirice de guvernare a apei
din Statele Unite ale Americii, Indonezia, Nepal, Mexic, Peru, Filipine şi
Sri Lanka. Maass şi Anderson (1978) pun la dispoziţie analize detaliate
ale guvernării sistemelor de irigaţie începând cu secolul 15 în Valencia,
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Murcia şi Alicante, în Spania. În studiul tuturor acestor exemple empirice,
autorii au găsit o dovadă puternică în sprijinul afirmaţiei că în pofida unui
larg spectru de regimuri ale drepturilor de proprietate, s-au putut forma
grupuri de utilizatori pentru o lungă perioadă de timp (secole, în cazul
sistemelor comune de drepturi de proprietate asupra irigaţiilor în Spania).
În esenţă, pentru a realiza guvernarea eficientă, există o posibilitate de
identificare a unui nivel de centralizare şi descentralizare şi de
reglementare. În timp ce dovezile empirice sugerează că nu pot exista
soluţii dogmatice, ar fi util de stabilit unele proprietăţi universale care să
facă guvernarea eficientă în practică.
Noi idei privind guvernarea apei
Există o percepţie crescândă a faptului că guvernarea resurselor de apă
şi a serviciilor din domeniul apei funcţionează mai eficient cu o structură
socială deschisă, care face posibilă participarea la un nivel mai larg a
societăţii civile, a întreprinderilor private şi a mijloacelor media, toate
reţelele sprijinind şi influenţând guvernarea. Mai mult decât atât,
examinarea rolului reţelelor sau a guvernării distribuite ajută la depăşirea
dezbaterii sterile privind furnizarea de servicii de apă din sursă privată
faţă de cele din sursă publică şi rolul comunităţii. Obiectivul creării unui
sistem corespunzător de guvernare conferă dezbaterii un accent mai
practic. Pe măsură ce reglementările guvernamentale facilitează autoguvernarea, devine mai clar rolul societăţii civile şi al ONG-urilor în
gospodărirea apei şi în furnizarea de servicii în acest domeniu.
În proiectarea sistemelor guvernării eficiente, este important ca şi
costurile de tranzacţionare să nu crească necorespunzător, iar acţiunea
să nu fie înăbuşită. Vor exista întotdeauna schimburi în contra-partidă şi
este mai important de a găsi echilibrul potrivit fiecărei situaţii decât de a
căuta sistemul ideal. În nordul dezvoltat, sistemele de guvernare sunt
adesea greoaie şi pot frustra dezvoltarea, dar caracterul matur al
societăţii necesită acest nivel de guvernare. În ţările mai sărace, nu
trebuie ca sistemele de guvernare să impună prea multe restricţii asupra
acţiunii, altfel vor fi stânjenite creşterea economică şi satisfacerea
nevoilor de bază ale celor săraci. Prea adesea, cerinţele bine intenţionate
pentru o îmbunătăţire a guvernării pot constitui o frână în calea
dezvoltării. Costurile de tranzacţie economice şi sociale pot fi destul de
mari, de aceea trebuie acordată grijă pentru asigurarea faptului că ele se
află în limite rezonabile şi trebuie să fie monitorizate cu atenţie.
Nu există un model singular al unei guvernări eficiente a apei; pentru a fi
cu adevărat eficiente, sistemele de guvernare trebuie să fie adecvate
particularităţilor sociale, economice şi culturale ale fiecărei ţări. Cu toate
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acestea, există câteva principii şi proprietăţi fundamentale care sunt
considerate a fi esenţiale pentru guvernarea eficientă a apei:
Principii pentru guvernarea eficientă a apei
Abordări
•

Deschidere şi transparenţă: Instituţiile trebuie să lucreze întrun mod deschis. Ele trebuie să folosească un limbaj care să fie
accesibil şi inteligibil pentru publicul larg, în vederea creşterii
gradului de încredere în instituţiile complexe. În plus faţă de
caracterul deschis, o bună guvernare cere ca toate deciziile
politice să fie transparente, astfel încât atât cei din interior cât şi
cei din exterior să urmeze cu uşurinţă paşii făcuţi în formularea
politicii. Acest lucru este important mai ales în ceea ce priveşte
tranzacţiile financiare.

•

Includere şi comunicare: Calitatea, relevanţa şi eficienţa
politicii de guvernare depind de asigurarea largii participări de-a
lungul lanţului politic – de la concepere până la implementare. O
participare îmbunătăţită presupune crearea unui grad mai mare
de încredere în rezultatul final şi în instituţiile care formulează
politicile. Participarea depinde în mod crucial de faptul ca toate
nivelele de guvernare să urmeze o abordare de includere atunci
când elaborează şi implementează politici. Participarea la scară
largă este construită pe mobilizarea socială, pe libertatea de
asociere şi libertatea cuvântului, ca şi pe capacităţile de a
participa constructiv. Transparenţa şi responsabilitatea
financiară sunt formate pe baza liberului flux al informaţiei. Este
necesar ca sistemele şi instituţiile guvernamentale să asigure
comunicarea în moduri foarte directe între participanţi şi
acţionari. Efectuat corect, acest lucru va face ca societatea civilă
să fie socializată în cadrul guvernării asupra unui larg spectru de
probleme.

•

Coerenţă şi integrare: Trebuie ca politica şi acţiunea să fie
coerente. Necesitatea de armonizare şi coerenţă creşte pe
măsură ce ansamblul de sarcini s-a mărit şi a devenit mai divers.
Provocări, cum ar fi schimbarea climatică şi demografică, trec
peste graniţele politicilor sectoriale pe care s-a construit
guvernarea. Pentru a asigura o abordare solidă în cadrul unui
sistem complex, coerenţa necesită o conducere politică şi o
puternică responsabilitate din partea instituţiilor de la diferite
nivele. Guvernarea apei trebuie să intensifice eficienţa
Gospodăririi Integrate a Resurselor de Apă (IWRM). Instituţiile
trebuie să ia în considerare toate utilizările şi utilizatorii din
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cadrul sectorului tradiţional al apei, precum şi interconexiunile cu
şi impacturile asupra tuturor celorlalţi utilizatori şi domenii
potenţiale.
•

Echitabilitate şi etică: Toţi oamenii trebuie să aibă posibilitatea
de a-şi îmbunătăţi sau menţine propria bunăstare. În cadrul
procesului de elaborare şi implementare a politicii, trebuie
urmărite cu atenţie nevoile şi echitatea între două sau mai multe
grupuri diferite de interese, acţionari şi consumatori cu drept de
vot. Este necesar ca penalizările pentru abuzuri sau infracţiuni
să fie privite şi aplicate în mod echitabil. Mai presus de toate,
guvernarea apei trebuie să fie puternic bazată pe principiile etice
ale societăţii în care aceasta funcţionează şi pe litera legii. Acest
lucru se exprimă cel mai puternic pe el însuşi în problema
justiţiei, al utilizării drepturilor de proprietate pentru utilizare,
acces şi deţinere a apei. Cadrul legal şi de reglementare trebuie
să fie corect şi imparţial aplicat.

Performanţă şi funcţionare
•

Responsabilitate financiară: Trebuie ca rolurile din cadrul
proceselor legislative şi executive să fie clare. Este necesar ca
fiecare instituţie să-şi explice şi să-şi asume responsabilitatea
pentru ceea ce face. Dar, de asemenea, există necesitatea unei
mai mari clarităţi şi responsabilităţi din partea tuturor celor
implicaţi în elaborarea şi implementarea politicii la orice nivel.
Trebuie ca „regulile jocului”, ca şi consecinţele încălcării
acestora să fie clar explicate şi trebuie ca ele să conţină
mecanisme de arbitraj aplicabile, în vederea asigurării faptului
că se pot găsi totuşi soluţii satisfăcătoare pentru conflicte
aparent ireconciliabile între acţionari. Factorii de decizie de la
nivel guvernamental, organizaţiile din sectorul privat şi din
societatea civilă sunt responsabile financiar faţă de public, ca şi
faţă de acţionarii instituţionali. Această responsabilitate
financiară diferă, depinzând de organizaţie şi de faptul dacă
decizia este internă sau externă faţă o organizaţie.

•

Eficienţă: Teoria economică clasică pretinde eficienţă în termeni
de eficienţă economică, dar există, de asemenea, concepte de
eficienţă politică, socială şi de mediu înconjurător, concepte ce
trebuie echilibrate faţă de simpla eficienţă economică. Este la fel
de important ca sistemele de guvernare să nu pună piedici
acţiunii, de exemplu, micşorarea costurilor de tranzacţie vor
avea de parcurs un drum lung către eficienţa economică şi
politică.
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•

Receptivitate şi durabilitate: politica trebuie să pună la
dispoziţie ceea ce este necesar pe baza cerinţei, a obiectivelor
exprimate clar, a evaluării impactului viitor şi, acolo unde este
posibil, pe baza experienţei din trecut. De asemenea,
receptivitatea necesită ca politica să fie implementată într-o
manieră armonioasă, iar deciziile să fie luate la cel mai adecvat
nivel. Şi, cel mai important, este că politica trebuie să se bazeze
pe principiul stimulării. Acest lucru constituie siguranţa faptului
că există un câştig economic sau social clar, care să fie realizat
urmând respectiva politică. De asemenea, instituţiile trebuie să
fie create astfel încât să fie acordată atenţie durabilităţii pe
termen lung. Guvernarea apei trebuie să servească atât
utilizatorilor de servicii de apă din prezent, cât şi celor din viitor.

Folosirea instrumentelor Gospodăririi Integrate a Resurselor de
Apă (IWRM)
Gospodărirea Integrată a Resurselor de Apă evită politica şi abordarea
tradiţională fragmentată şi sectorială a apei şi face o distincţie clară între
funcţiile gospodăririi resurselor şi cele ale furnizării serviciilor de apă.
Trebuie avut în vedere, totuşi, faptul că IWRM este prin ea însăşi un
proces politic, pentru că se ocupă cu realocarea apei, alocarea resurselor
financiare şi implementarea obiectivelor de mediu înconjurător. În
comunitatea apei există un acord general în ceea ce priveşte faptul că
IWRM pune la dispoziţie singura cale viabilă către utilizarea şi
gospodărirea durabilă a apei – cu toate că nu există soluţii sau planuri
universale şi că există o largă dezbatere privind modul în care procesul
urmează să fie aplicat în practică. Mai mult decât atât, IWRM nu este
aplicat în vid, iar imaginea mai largă, aşa cum este descrisă de către
guvernare, furnizează contextul în care poate fi aplicată abordarea
IWRM. Totuşi, contextul politic influenţează voinţa politică şi, de
asemenea, fezabilitatea politică. A mai rămas multă muncă de efectuat
pentru a crea regimurile de guvernare eficientă a apei care să facă IWRM
capabilă de aplicare. Acest lucru aparţine atât gospodăririi apei cât şi
furnizării serviciilor de apă.
Aşa cum este descris într-un mare număr de lucrări din literatura de
specialitate, există un ansamblu de instrumente care se află la dispoziţia
specialiştilor şi a celor care iau decizii politice, în vederea stabilirii
sistemelor de guvernare a apei şi de punere în practică a IWRM.
Pachetul de Instrumente al Parteneriatului Global al Apei (GWP) pentru
Gospodărirea Integrată a Resurselor de Apă (GWP, 2001) aduce laolaltă
o serie de mai mult de cincizeci de referiri şi instrumente ce pot fi folosite
de specialişti pentru a depăşi eşecurile de guvernare (vezi Tabelul 1),
serie susţinută de exemple adunate din lumea întreagă. Trebuie ca
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diferitele ţări să identifice care instrumente şi unelte de gospodărire sunt
cele mai potrivite şi importante în condiţiile specifice fiecărei ţări. În cele
ce urmează sunt sintetizate trei studii de caz în care probleme ale
guvernării apei au fost soluţionate de către mai sus-menţionatul Pachet
de Instrumente.
Guvernarea şi reforma instituţională în Chile
Instrumentelor cărora li s-a acordat cea mai mare atenţie în America
Latină, de exemplu, sunt cele care s-au referit la eşecul de piaţă. În
reformele privind apa din Chile, s-a pus un accent major pe stabilirea
corectă
a
preţului
resursei
de
apă,
care
să
reflecte
posibilităţile/oportunităţile de cost peste şi sub tarif. Încercări similare sunt
pe cale să se producă în Costa Rica şi Ecuador, unde utilizatorii din aval
plătesc proprietarilor şi managerilor bazinului hidrografic pentru serviciile
din cadrul bazinului. Chile (Caseta 1) a constituit un lider mondial în
guvernarea apei, punând astfel la dispoziţie câteva exemple care să fie
urmate. Guvernarea externă, aşa cum reiese din experienţa chiliană, este
instructivă, pentru că a existat un angajament serios pentru o dezvoltare
bazată pe o economie deschisă, orientată spre export. Nu trebuia decât
ca apa să urmeze această direcţie. Dar în graba creării de pieţe de apă
eficiente, au fost făcute numeroase greşeli în ceea ce priveşte
deschiderea, transparenţa, participarea şi grija pentru mediul
înconjurător. Totuşi, sistemul este adaptiv şi în momentul actual aceste
aspecte sunt soluţionate la douăzeci de ani după promulgarea legilor
iniţiale. Pentru politica şi guvernarea apei, douăzeci de ani este o durată
de timp foarte mică; Statelor Unite ale Americii le-au trebuit aproape două
sute de ani pentru a include definitiv în guvernarea apei participarea şi
grija pentru ecosistem.
Descentralizarea în Mexic
În numeroase ţări, agricultura rămâne cel mai mare utilizator de apă şi
puţine au fost încercările de reformă care să facă mai eficientă utilizarea
apei, pentru că numeroşi fermieri (în societatea civilă) îşi fac foarte
evidente propriile nevoi sociale şi de existenţă. Atât în ţările dezvoltate,
cât şi în cele în curs de dezvoltare, sub-sectorul apei are persoane
interesate şi sisteme slabe de guvernare. În mod tipic, guvernele nu au
fie voinţa, fie resursele de a se opune imperativelor politice rurale, iar
consecinţele acestui fapt asupra sectorului apei sunt serioase. Este mult
depăşită o încercare hotărâtă de a soluţiona numeroase probleme legate
de guvernare. Studiul de caz mexican (Caseta 2) arată cum, în trecut, o
agenţie guvernamentală axată pe irigaţii, strict ierarhizată, poate
descentraliza procesul de luare a deciziilor şi să transfere
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responsabilităţile la nivelul grupurilor de fermieri cu drepturi asupra apei
şi gospodărirea sistemelor de irigaţie deţinute de public pe aproape 3
milioane ha către Organizaţia Utilizatorilor de Apă (WUO). Deşi aceasta
reprezintă numai o parte din suprafaţa irigată – şi cea mai complicată
suprafaţă – constituie un pas important pe calea descentralizării.
Adoptând o abordare pur sectorială, au fost scăpate din vedere unele
posibilităţi de creştere a eficienţei utilizărilor apei. Totuşi, acest lucru este
un punct de sprijin pentru o reformă mai puternică. Aşa cum am afirmat
deja, elaborarea sistemelor de guvernare eficientă a apei este un proces
iterativ pe termen lung.
Guvernarea şi apele comune
Un bun exemplu de utilizare a Pachetului de Instrumente al IWRM în
gospodărirea apelor transfrontieră este Lacul Peipsi (Caseta 3), deţinut în
comun de către Rusia şi Estonia, exemplu ce arată modul în care voinţa
politică şi abordările de cooperare pot duce la o gospodărire durabilă a
resurselor de apă. Demonstrează, de asemenea, dificultatea implicării
societăţii civile locale în sensibilul discurs politic. Prima şi cea mai clară
lecţie este aceea că este posibil ca Statele şi guvernele să intre în
serioase dificultăţi politice şi sociale, dacă ignoră ideile de participare şi
deschidere. Este ilustrată valoarea guvernării distribuite, deşi în
numeroase ţări barierele în calea schimbării indică faptul că aceasta va
evolua lent pe parcursul mai multor ani.
De asemenea, Lacul Peipsi subliniază aspectul specific la guvernării apei
în ceea ce priveşte utilizarea apelor deţinute în comun de către două
state. Acest lucru ridică probleme speciale de guvernare ce nu pot fi
acoperite corespunzător aici şi prea adesea s-a întâmplat ca forţa să fie
aceea care dictează acţiunile şi deciziile. Există, totuşi şi exemple din ce
în ce mai numeroase în care apa este un factor catalizator pentru
cooperarea regională prin intermediul negocierii apelor comune,
negociere bazată pe beneficiul tuturor părţilor ce poate spori din orice
acord. Constituie un astfel de exemplu recentul Acord privind râurile
Incomati şi Maputo din sudul Africii. Progresul privind Iniţiativa Apelor
Nilului este un alt exemplu de dialog răbdător al guvernării, unde
catalizatorul pentru negociere a fost beneficiul creşterii securităţii,
stabilităţii şi consecinţele dezvoltării economice, beneficiu pentru toţi cei
implicaţi faţă de utilizarea apei ca atare.
Deşi marea parte a negocierilor au o bază bilaterală, există legi
internaţionale şi acorduri regionale legate de utilizarea apelor şi
gospodărirea resurselor comune. O importantă convenţie regională este
cea pentru Protecţia şi Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontieră şi a
Lacurilor Internaţionale (Convenţia Apei), elaborată în 1992 de către
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Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite. Se intenţionează
astfel să se întărească măsurile naţionale pentru protecţia şi
gospodărirea din punct de vedere ecologic a apelor de suprafaţă şi
subterane transfrontiere şi obligă părţile să prevină, să controleze şi să
reducă poluarea apei cauzată de surse difuze şi punctiforme. Convenţia
Naţiunilor Unite privind Legea pentru Neutilizarea în Scop de Navigaţie a
Cursurilor de Apă Internaţionale este, totuşi, singurul cadru internaţional
cuprinzător pentru tratarea conflictelor apelor transfrontieră. Convenţia
constă într-un set de linii directoare, de încurajare a coordonării bilaterale
şi multilaterale, fără sancţiuni. Până acum, a fost ratificată de numai
şaisprezece ţări şi, de aceea, nu este complet operaţională. Potenţialul
de conflict asupra apei este în creştere şi este nevoie de eforturi
internaţionale sporite în vederea rezolvării conflictelor pentru apa
transfrontieră.
Guvernarea şi utilităţile apei
Peste 90% din serviciile de apă menajeră şi apă uzată la nivel mondial
sunt furnizate de către sectorul public şi se pare că situaţia se menţine
astfel. Adesea, serviciile puse la dispoziţie sunt corespunzătoare, dar
sunt şi cazuri în care acestea sunt slabe şi nu există capital financiar
adecvat care să asigure din partea sectorului public o bună calitate a
serviciilor. O atenţie considerabilă a fost acordată de către unele ONGuri, uniuni ale sectorului public şi alţii introducerii unor companii private de
utilităţi care să furnizeze servicii de apă menajeră. Prea adesea,
dezbaterea este ideologică, lipsind esenţa. Toate părţile acceptă faptul că
afacerile nu trebuie să deţină şi să controleze apa dulce (WBCSD, 2002),
dar, cu toate acestea, afacerile pot prelua responsabilitatea
managementului serviciilor şi chiar să construiască şi să deţină
infrastructura, sub supraveghere şi reglementare guvernamentală –
discuţia privind „privatizarea apei” este astfel prost condusă şi poate fi
dăunătoare. În câteva oraşe mari din ţări dezvoltate şi în curs de
dezvoltare, sectorul privat a preluat responsabilitatea de gospodărire a
serviciilor de la sectorul public, slab şi puţin susţinut financiar. Rezultatele
au fost amestecate, dar de obicei au arătat efecte economice bune şi o
îmbunătăţire în distribuţia către un grup mai larg de cetăţeni. Un lucru
este clar, totuşi: fără cadrul guvernamental necesar pentru reglementare,
utilităţile apei, furnizate fie de sectorul public, fie de cel privat, vor rămâne
ineficiente. Prea adesea, performanţa operatorului utilităţii este pusă în
umbră de către structurile slabei guvernări care există în societate. În
special operatorii din sectorul public trebuie să lucreze într-o manieră mai
transparentă, în beneficiul consumatorilor şi nu al lucrătorilor sau al
birocraţiei. Procesul înfiinţării operatorilor privaţi trebuie să fie transparent
şi este necesar ca autorităţile să primească sprijinul utilizatoruluiconsumator.
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În America Latină, implicarea sectorului privat a dus la rezultate
eterogene, cu câteva succese clare în extinderea ariei de acoperire a
serviciilor şi în calitate (Rogers, 2002). Totuşi, există dificultăţi care
trebuie depăşite. De exemplu, în Cochabamba, Bolivia (Finnegan, 2002),
obiectivele nerealistice, consultările necorespunzătoare, corupţia,
contractele slabe şi lipsa transparenţei au dus la un fiasco ce a dat înapoi
furnizarea de servicii în domeniul apei şi probabil că i-a condamnat pe
localnici la o istorie continuă a serviciilor neadecvate, posibil timp de
decenii. Acesta este un eşec de guvernare şi se întâlnesc eşecuri
similare în întreaga lume în curs de dezvoltare, indiferent dacă furnizorul
de servicii este public sau privat. Introducerea operatorilor privaţi trebuie
efectuată luând în considerare caracteristicile guvernării eficiente a apei
(menţionate anterior). Printre principiile generale ale unei bune guvernări
a utilităţilor, se numără:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dezbaterea parlamentară şi socială la nivel extensiv, în vederea
atingerii consensului privind participarea sectorului privat;
Proiectarea unui sistem adecvat de subsidii care să asigure că
sunt satisfăcute nevoile celor săraci;
Evaluarea economică a capacităţii pe termen lung a serviciilor
din sectorul privat, inclusiv a impacturilor pe care le-ar avea în
cele din urmă orice garanţii guvernamentale, cum ar fi ratele de
schimb, asupra eficienţei furnizorilor şi deficitelor publice;
Încorporarea, în măsura posibilităţilor, a competiţiei eficiente;
Proiectarea în vederea obţinerii de avantaje maxime din
economiile de proporţii şi de viitor
Asigurarea de preţuri şi profituri rezonabile, transferând
câştigurile de eficienţă asupra consumatorilor;
Controlul modificărilor de preţ;
Furnizarea promptă de informaţii corespunzătoare către
consumatori şi reglementatori, inclusiv a celor mai avansate date
privind reglementarea responsabilităţii financiare;
Punerea la dispoziţie de posibilităţi de participare semnificativă şi
oportună a utilizatorilor;
Crearea de corpuri de reglementare capabile şi independente;
Proiectarea de mecanisme de soluţionare a conflictelor, care să
asigure faptul că factorii economici, sociali şi de mediu
înconjurător relevanţi pentru guvernare sunt luaţi corespunzător
în considerare când se adjudecă conflictele.

De asemenea, este esenţial ca înainte de a avea în vedere operatori
străini ai sectorului privat, autorităţile să ţină cont de oricare acorduri de
comerţ internaţionale care ar putea afecta relaţiile contractuale dintre
părţi (vezi secţiunea 2).
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4. CÂTEVA OBSERVAŢII FINALE
nainte de a elabora unele principii şi de a examina unele cazuri,
am început prin a trece în revistă fundamentările empirice şi
conceptuale ale guvernării eficiente a apei. Am aflat că în timp ce
există numeroase şcoli diferite de gândire teoretică, practica va
varia în funcţie de condiţiile externe, ţările dezvoltate îndreptânduse către flexibilitate şi sisteme de guvernare distribuită, pe când ţările în
curs de dezvoltare sunt caracterizate de rigiditate şi sisteme ierarhice,
slabe. Am observat că atât guvernarea externă cât şi cea internă sunt
esenţiale pentru gospodărirea şi dezvoltarea resurselor de apă, iar IWRM
nu poate fi eficient aplicată dacă nu sunt favorabile sistemele de
guvernare politică şi externă. În cele ce urmează sunt prezentate câteva
observaţii generale privind guvernarea eficientă a apei, observaţii extrase
din lucrarea de faţă:
• Condiţii externe: guvernarea depinde într-o mare măsură de
condiţiile politice şi culturale fundamentale, ca şi de factorii
economici şi nu există nici o abordare prestabilită a guvernării
care să funcţioneze în toate cazurile. Pentru succesul guvernării
apei în cadrul acestui sector, este esenţial rolul mecanismelor de
guvernare din afara sectorului. Trebuie înţeleasă importanţa
acordurilor internaţionale, în special a celor comerciale, iar
oficialii trebuie să se angajeze activ cu partenerii lor comerciali.
• Parteneriate: în timp ce sunt promovate guvernarea distribuită şi
necesitatea implicării societăţii civile şi a sectorului privat, este
recunoscut a fi esenţial rolul cheie al autorităţilor şi al lucrătorilor
din sectorul public pentru o administrare corespunzătoare a apei,
ca resursă-rezervă comună. Pentru obţinerea de bune rezultate,
poate fi fundamental rolul guvernului de sponsorizare a societăţii
civile. Baza de negociere privind apa deţinută în comun trebuie
să fie constituită din costurile şi beneficiile comune tuturor
părţilor.
• Presiuni: în ţările dezvoltate, elaborarea guvernării apei a fost în
mod caracteristic condusă de forţe interne (economie, populaţie,
scăderea resurselor, presiuni politice). Lumea în curs de
dezvoltare se confruntă cu presiuni externe din partea
donatorilor, iar ONG-ile se confruntă, în plus, şi cu aceleaşi
presiuni interne ca şi ţările dezvoltate.
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• Succesiune în timp: instituţiile, legile şi sistemele de
gospodărire se dezvoltă lent şi se adaptează la desele şi rapidele
schimbări ale condiţiilor de mediu. Este important ca ţările să
atace mai întâi aspectele critice şi să adopte o abordare
pragmatică, acceptând ceea ce este politic fezabil, mai degrabă
decât cea mai bună soluţie teoretică.
• Simultaneitate: ritmul actual rapid cu care se produc schimbări
economice, sociale şi de mediu ameninţă să copleşească
capacitatea ţărilor în curs de dezvoltare de a elabora legi,
instituţii, etc. într-un ritm mai controlat;
• Durabilitate: din cauza simultaneităţii presiunilor diferitelor
aspecte ale dezvoltării, trebuie ca statele să reziste în faţa
tentaţiei de a urma succesiunea în timp a intereselor, aşa cum sa întâmplat, istoric, în Nord. În condiţiile actuale, durabilitatea şi
dezvoltarea economică sunt aspecte ce nu pot fi privite separat.
Autorităţile se confruntă cu serioase presiuni exercitate de greutatea
problemelor critice ale apei. Este important ca autorităţile să înţeleagă că,
acţionând singure, nu pot rezolva aceste probleme. Singura cale de
progres este desfăşurarea activităţii alături de societatea civilă şi de piaţă
(în special sectorul privat local), chiar dacă sunt mai puţin ordonate şi
structurate. Sistemele de guvernare trebuie să le permită tuturor
acţionarilor să se angajeze activ în rezolvarea problemelor crescânde ale
apei.
Numeroase ţări în curs de dezvoltare care duc lipsă de apă se confruntă,
simultan, cu multe aspecte presante ale dezvoltării. Criza de apă le cere
statelor să acţioneze acum pentru a-şi pune în ordine sistemele de
guvernare. Ele nu-şi pot permite să amâne obiectivele durabilităţii sau să
urmeze o succesiune în timp graduală a problemelor, ca aceea existentă
în trecutul istoric din Statele Unite sau Europa. În condiţiile actuale,
dezvoltarea şi durabilitatea nu pot fi separat luate în considerare.
Exceptând severitatea crizei cu care se confruntă numeroase ţări, cel mai
potrivit moment de construire a durabilităţii unui sistem al apei îl
reprezintă stadiile incipiente ale planificării şi proiectării acestuia.
Simultaneitatea problemelor nu le permite autorităţilor să rămână
îngropate în vechile sisteme ierarhice de guvernare. Aşa cum se cere de
către Planul de Implementare al WSSD, trebuie ca fiecare ţară să-şi
elaboreze planuri şi strategii de Gospodărire Integrată a Resurselor de
Apă (IWRM) care să stabilească succesiunea de schimbări necesare
pentru soluţionarea presiunilor. Este de datoria managerilor experimentaţi
din cercul internaţional al sectorului apei să furnizeze sprijin practic
acelora care se confruntă puternic cu situaţii presante, prin formularea şi
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adoptarea principiilor IWRM, astfel încât gospodărirea judicioasă pe
termen lung să devină cu adevărat realizabilă în condiţiile actuale.
Odată cu rolul central mai puternic în cadrul IWRM, este necesară o
descentralizare mai accentuată în guvernarea apei. Acest lucru trebuie
să fie însoţit de dezvoltarea resurselor financiare şi a capacităţii
resurselor umane la nivel local. Trebuie înţeleasă şi agreată, de către
toate părţile, atât din interiorul cât şi din afara guvernării, o clară
demarcaţie între rolurile şi responsabilităţile la diferite nivele. Pentru a
depăşi conflictele locale privind dezvoltarea, mediul înconjurător,
drepturile de proprietate, aspectele de echitate şi instruire, este
importantă în special implicarea comunităţii de la nivel local. Deseori,
autoritatea locală şi nivelele municipale ale acesteia deţin cunoştinţe
profunde ale problemelor locale, dar ele sunt slabe şi pot fi ocolite de
către autorităţile centrale sau elitele puternice. Priorităţile clare sunt
implicarea participanţilor netradiţionali – prin consolidarea asociaţiilor din
domeniul apei, a gospodăririi publice eficiente şi efective a resurselor de
apă şi prin crearea capacităţii acţionarilor – şi asigurarea de condiţii
atractive de muncă care să-i facă pe angajaţi să rămână în sectorul apei
şi în ţară.
Încurajarea societăţii civile pentru orientarea spre apă constituie o cale de
a încuraja conservarea benevolă a apei şi răspunsuri inteligente la
instrumentele clasice economice şi de reglementare. Crearea de astfel
de „societăţi bazinale” duce, de asemenea, la crearea de paznici locali
care pot fie supraveghea şi sprijini acţiunile şi politica guvernamentală, fie
pot ajuta la adaptarea reglementărilor public-privat, pentru a depăşi unele
dintre slăbiciunile instituţionale menţionate în această lucrare. Similar,
implicarea, într-o manieră constructivă, a societăţii civile face ca
soluţionarea conflictelor să se supună mai uşor arbitrării şi stabilirii finale.
Acţiuni pentru îmbunătăţirea guvernării apei
Pentru a realiza o guvernare mai eficientă a apei, este necesar să se
creeze un mediu care împuterniceşte, care să faciliteze iniţiativele
eficiente ale sectoarelor privat şi public. Aceasta necesită un cadru legal
coerent, cu un regim de reglementare puternic şi autonom. Este necesar,
de asemenea, să existe tranzacţii clare între acţionari, într-un climat de
încredere, cu responsabilităţi împărţite, pentru a proteja resursele de apă
a căror gospodărire afectează numeroşi oameni, dar de care nimeni nu
este responsabil în momentul de faţă. Printre acţiunile care fac mai
eficientă guvernarea apei, se pot menţiona (GWP, 2000):
•

Creşterea voinţei politice, pentru a depăşi obstacolele din faţa
schimbării;
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•
•
•

Aplicarea în practică a Gospodăririi Integrate a Resurselor de
Apă (IWRM);
Reformă şi dezvoltare pentru instituţiile din domeniul apei;
Realinierea practicilor financiare şi economice.

Chiar şi atunci când este suficientă voinţa politică, numeroşi oficiali sunt
nesiguri în privinţa modului de reacţie în faţa crizei de apă şi este
necesară creşterea gradului de încredere între diferiţi acţionari şi
politicieni, la diferite nivele de autoritate. În decursul anului 2002,
Parteneriatul Global al Apei (GWP), în asociere cu Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare (UNDP) şi cu Consiliul Internaţional pentru
Iniţiative Locale de Mediu (ICLEI), a creat un „Dialog asupra Guvernării
Eficiente a Apei”, care a fost lansat la Summit-ul Mondial al Naţiunilor
Unite privind Dezvoltarea Durabilă, sub forma unui parteneriat de
implementare de Tip II. Dialogul are ca obiectiv facilitarea dialogurilor la
nivel naţional şi local, pentru a sprijini construirea sistemelor de
guvernare distribuită, prin adăugarea de valori la procesele deja
existente.
În prezent, Consiliul Mondial al Apei pregăteşte un Raport de Acţiune
pentru Apa Mondială, pentru a cataloga acţiunile care au fost întreprinse
de la Cel de-al Doilea Forum Mondial al Apei, de la Haga, în vederea
îndeplinirii diferitelor chemări internaţionale la acţiune. Multe dintre aceste
acţiuni sunt îndreptate către o mai eficientă guvernare a apei: de
exemplu, legi revizuite, reforme instituţionale, introducerea instrumentelor
economice şi a reformelor sociale, cum ar fi clasificarea principalelor
cursuri de apă şi descentralizarea. Iniţiativa creării Parteneriatelor pentru
Dezvoltare (BPD) aduce laolaltă membrii societăţii civile, ale sectoarelor
public şi privat, pentru a ajuta comunităţile să implementeze propriile lor
acţiuni de dezvoltare şi de exemplu, a examinat aspectele de
reglementare ale fiecărui partener. Parteneriatul GWP al Americii
Centrale a purtat discuţii asupra guvernării cu Adunarea Generală
Legislativă Naţională din Costa Rica şi acest lucru a dus la un proces de
implicare a multi-acţionarilor în proiectarea noilor legi ale apei.
Parteneriatul Global al Apei din Europa Centrală şi de Est cercetează
aspectele de guvernare legate de legislaţia apei, în perspectiva aderării
la Uniunea Europeană.
În final, este cunoscut faptul că în ţările mai sărace, dezvoltarea este
dependentă de infrastructură şi de dezvoltarea tehnologică inovatoare.
Realizarea guvernării eficiente a apei este complementară acestui lucru
şi pune la dispoziţie condiţiile de asigurare a faptului că investirea în
egală măsură în munca fizică este potrivită, de lungă durată şi eficientă.
Este, de asemenea, recunoscut că guvernarea reclamă schimbare,
căreia deseori i se opune rezistenţă şi care, prin natura ei, implică
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dezbatere politică. Atingerea guvernării eficiente a apei nu poate fi
realizată în grabă, folosind tipare de oriunde; ea cere să fie elaborată în
concordanţă cu condiţiile locale şi cu beneficiul lecţiilor învăţate din lumea
întreagă.
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Tabelul 1: INSTRUMENTELE IWRM PENTRU SOLUŢIONAREA
EŞECURILOR DE GUVERNARE
Eşecuri de guvernare
• Eşec de corectare a distorsiunilor
pieţei
• Reglementarea necorespunzătoare a
preţurilor
• Subsidii false către utilizatorii resursei

Instrumente IWRM
Politici
Instrumente economice
Structuri de finanţare şi stimulare
pentru poluatori

• Stimulente pentru taxe şi credite
necorepunzătoare
• Existenţa externalităţilor amonte aval
(economice, sociale şi de mediu
înconjurător)
• Supra-reglementarea
sau
subreglementarea
• Regimuri de reglementare în conflict
• Nu
există
independenţă
şi
imparţialitate pentru organismele de
reglementare
• Serviciile de furnizare a apei sunt
monopoluri naturale

Instrumente de reglementare

• Sisteme de reflectare imprecisă a
preferinţelor consumatorilor
• Lipsă de clarviziune
• Ignorarea şi informarea imprecisă a
votanţilor
• Efecte ale intereselor speciale,
incluzând slăbiciunile politice şi
persoanele interesate

Managementul informaţiei

• Slabe stimulente către întreprinzători,
pentru eficienţa internă

Rolul sectorului privat

• Incapacitatea guvernului de a controla
şi reglementa utilizarea durabilă a
apei
• Neplata serviciilor legate de apă
• Obstacole sau inerţie birocratică
• Lipsa unei autorităţi responsabile la
nivel general

Roluri instituţionale

• Lipsa de cunoştinţe eficiente despre
resursă, cerinţele impuse resursei şi
utilizările curente ale acesteia

Evaluarea resursei de apă

Crearea capacităţii instituţionale

Creşterea gradului de înţelegere şi a
numărului de campanii având apa ca
subiect

Instrumente de schimb social

Planuri pentru IWRM
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• Drepturi de proprietate prost definite,
deţinere neclară în proprietate
• Absenţa legislaţiei sau existenţa uneia
necorespunzătoare
• Deţinere neclară a drepturilor de
proprietate

Legislaţie

• Ignoranţă şi incertitudine privind
pieţele de apă, secetele, inundaţiile,
etc., ducând la incapacitatea de a
stabili corect preţurile

Evaluarea şi gestiunea riscului asupra
resursei de apă

Drepturi asupra apei

Notă: instrumentele şi referinţele IWRM sunt extrase din Pachetul de Instrumente
al IWRM, 2001 – vă rugăm luaţi notă că în 2003 va apare o versiune revizuită a
acestui Pachet şi poate exista o uşoară diferenţă faţă de instrumentele mai sus
menţionate
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CASETA
1:
REFORME
PENTRU
RESURSELOR DE APĂ DIN CHILE

GOSPODĂRIREA

Abordarea chiliană a dezvoltării şi gospodăririi resurselor de apă
şi baza pentru cea mai mare parte din binecunoscutul program de
reforme chilian este subliniată în Codul Apei din 1981. Acesta
recunoaşte că apa este un factor de producţie în multe sectoare şi
trebuie să fie transferabil, ca orice alt element de intrare
economic; recunoaşte, de asemenea, caracterul neadecvat al
legăturii care se face între o resursă mobilă, curgătoare (apa) şi
una fixă (terenul), precum şi importanţa separării drepturilor de
proprietate asupra apei de cele asupra terenului. Se tratează aici
drepturile asupra apei ca oricare alte drepturi de proprietate,
permiţând închirierea şi vânzarea între doritorii cumpărători şi
vânzători. Directoratele Apei, al irigaţiilor şi al planificării din cadrul
Ministerului Lucrărilor Publice formulează politica de gospodărire
a apei, atribuie drepturile asupra apei, realizează studii hidrologice
şi supraveghere şi construiesc infrastructura majoră din irigaţii.
Reformele au fost efectuate în contextul abordării de
succes, aceea a pieţei orientate spre export, al dezvoltării
economice pe care Chile o urmează din anii 1970. De asemenea,
rolul deţinut de către sectorul privat în producerea energiei
hidroelectrică a avut un impact puternic asupra politicii din
domeniul apei. În general, programul de reforme a fost considerat
un succes, dar există încă probleme semnificative ale gospodăririi
resurselor de apă, pe care guvernul chilian le recunoaşte şi a
căror soluţionare a demarat-o. Printre conflicte s-au numărat
utilizările epuizante şi neepuizante care nu au fost anticipate în
distribuirea iniţială a drepturilor, probleme de mediu înconjurător
care nu sunt corespunzător rezolvate de către sistemul actual.
Lipsa de apă devine mai răspândită şi există necesitatea pentru
reglementarea şi oficializarea drepturilor asupra apei, pentru
acordarea de atenţie mărită gospodăririi economice a utilizării
combinate a apei subterane şi de suprafaţă şi pentru
îmbunătăţirea sistemului administrativ şi juridic de tratare a
disputelor asupra apei. Experienţa chiliană demonstrează că
IWRM este un proces dinamic şi iterativ care necesită
perfecţionare constantă.
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CASETA 2: REFORMA IRIGAŢIILOR ÎN MEXIC
Această reformă a fost descrisă de către politica elaborată în cadrul
Planului Naţional de Dezvoltare (1989 -1994). Planul Naţional al Apei
(1975) a pus la dispoziţie o bază legală pentru gospodărirea şi
dezvoltarea resurselor de apă, iar în 1992 a fost stabilită o nouă Lege
Naţională a Apei care a înlocuit Legea Federală a Apei din 1972. În
1989, a fost creată o Comisie Naţională a Apei (CAN) ca un corp
anex responsabil pentru administrarea apei din cadrul bazinelor
hidrografice şi pentru furnizarea de suport tehnic către 32 de birouri
statale. Au fost create unităţi „hidro-sociale”, numite módulos, iar
fermierii dornici să se organizeze în vederea funcţionării, a întreţinerii
şi administrării modulului au trebuit să formeze o organizaţie nonprofit (Asociación Civil). Astfel, modulele sunt Organizaţii ale
Utilizatorilor de Apă (WUO), legal constituite şi sunt împuternicite să
colecteze şi să gestioneze taxele pe apă primite de la utilizatori. La
nivel de district, WUOs pot forma o organizaţie (Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Interés Público – SRL) care să
administreze şi să întreţină principalele canale, şosele, marile canale
de scurgere, etc.
Reformele au fost dirijate de către factorii guvernării externe,
incluzând parteneriatul NAFTA care a forţat ca îmbunătăţirile eficiente
din agricultura irigată să intre în competiţie cu produsele agricole din
Statele Unite şi Canada. De asemenea, acest lucru a coincis cu o
perioadă de schimbări sociale şi economice rapide în Mexic, cu
prefaceri politice majore în partidul tradiţional de guvernământ.
Astăzi, rezultatele sunt pozitive, cu taxe pentru apă plătite de către
utilizatori, care au crescut de la 18% (în 1988) la 80% din costurile de
operare şi întreţinere (O&M ). Eficienţa distribuţiei apei a crescut de la
8% la 65%. S-a realizat o reducere generală a costurilor O&M cu
transfer datorat unei mai bune utilizări a echipamentului şi a maşinilor
şi unei reduceri de personal de peste 50%. Aproximativ 80% din
fermierii chestionaţi în patru districte irigate au declarat că transferul a
îmbunătăţit gospodărirea apei. 45% au pretins că taxele sunt ridicate,
dar majoritatea utilizatorilor au fost de părere că între acţionari a
existat o comunicare acceptabilă. Deşi unele WUOs suportă dificultăţi
de tipul lipsei de apă sau precipitaţii abundente, multe dintre ele au
atins stadiul de autonomie financiară. Deşi este prea devreme a face
o evaluare precisă a reformelor şi încă există numeroase dificultăţi,
este demonstrat faptul că chiar un transfer complex în cadrul unui
sistem iniţial puternic centralizat, aflat în proprietatea statului poate fi
realizat într-un interval de timp relativ scurt, de aproximativ zece ani.
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CASETA 3: GOSPODĂRIREA APELOR COMUNE ÎN BAZINUL LACULUI PEIPSI
/ CHUDSKOE
Ca urmare a destrămării Uniunii Sovietice, Lacul Peipsi a devenit un corp de apă
comun, pentru a cărui gospodărire au fost necesare noi mecanisme. În ultimii
cincizeci de ani, calitatea Lacului Peipsi s-a deteriorat. Schimbările politice şi nevoia
de cooperare economică a lacului (pentru pescuit, transport, etc.) au stimulat
cooperarea transfrontieră, urmând principiile IWRM. Lacul Peipsi/Chudskoe este
situat la graniţa dintre Estonia şi Rusia. Bazinul său este comun Rusiei, Estoniei şi
Letoniei. Lacul Peipsi are caracteristici naturale unice – este îngust, eutrofic şi
productiv biologic, cu resurse considerabile de peşte şi zone umede de importanţă
internaţională (zona Ramsar). Aproape un milion de oameni locuiesc în bazinul
acestui lac. În 1997, la cinci ani de la restabilirea graniţei dintre Estonia şi Rusia,
guvernele riverane au semnat Acord privind Protecţia şi Utilizarea Durabilă a
Corpurilor de Apă Transfrontieră. Pentru coordonarea implementării acestui acord, a
fost creată o comisie interguvernamentală. Odată cu existenţa cadrului oficial de
cooperare în regiunea Lacului Peipsi, apare o reţea de autorităţi locale şi regionale,
universităţi, ONG-uri şi agenţii de afaceri, formând o bază corespunzătoare pentru
implementarea principiilor IWRM în această regiune. Experienţa Lacului
Peipsi/Chudskoe ilustrează importanţa ţărilor riverane care au voinţa politică de
implementare a schimbărilor, precum şi importanţa creării cadrului oficial de
cooperare în vederea politicii legate de resursele de apă.
Reiese, de asemenea, importanţa suportului tehnic şi financiar internaţional
pentru implementarea politicii naţionale care tratează resursele de apă, ca şi a
acordurilor inter-guvernamentale privind apele transfrontieră; un rol esenţial îl au
proiectele de instruire şi cercetare pentru formarea bazei de cunoştinţe asupra apei
şi a creării capacităţii.
În practică, implicarea efectivă a societăţii civile s-a dovedit a fi dificilă. Chiar dacă
au fost create mecanisme oficiale de dezvoltare a cooperării între acţionari, numai
câteva ONG-uri naţionale sunt implicate în activitatea Comisiei pentru Apa
Transfrontieră. Capacitatea majorităţii ONG-urilor şi a grupurilor de acţionari este
slabă şi este necesar sprijin financiar extern pentru îmbunătăţirea acestei situaţii.
Aspectele concrete (se lucrează în limbi diferite şi cu norme diferite) care constituie
obstacole în calea activităţilor conjugate pentru cooperarea în Lacul Peipsi
demonstrează modul în care pot fi aplicate instrumentele gospodăririi integrate a
resurselor de apă la apele transfrontieră deţinute în comun de către ţări în tranziţie.
Ele ilustrează felul în care trebuie folosit un ansamblu de instrumente pentru a
încorpora principiile IWRM în gospodărirea apelor transfrontiere din Bazinul Lacului
Peipsi. În plus, se arată că, dezvoltând abordări de cooperare în gospodărirea apei,
este posibilă utilizarea durabilă a resurselor naturale din punct de vedere ecologic şi
se îmbunătăţesc condiţiile economice şi sociale, precum şi calitatea vieţii oamenilor
din regiune. Apare un sistem de guvernare distributivă, ceea ce constituie o bază
corespunzătoare pentru implementarea în bazinul lacului a principiilor gospodăririi
integrate a resurselor de apă.
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