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Δευτέρα, 22-Αυγ-2016 18:37 Οι Βραζιλιάνοι έφεραν σε πέρας του
Ολυμπιακούς, αλλά τι "ξημερώνει" για το Ρίο;

capital.gr/story/3148871

"Δεν ήταν τέλειοι, αλλά το Ρίο κατάφερε να φέρει σε πέρας τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών", σχολιάζει το Bloomberg,
σε ένα δημοσίευμα για το πριν και το μετά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, στο Ρίο. 

Σε μια σύντομη ανασκόπηση, το Bloomberg σχολιάζει τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Ολυμπιακοί και οι
τουρίστες ως "σχετικά ήπια": "Το νερό της Ολυμπιακής πισίνας έγινε πράσινο. Κάποια στάδια ήταν, σε μεγάλο
βαθμό, άδεια. Μερικοί εκ των επισκεπτών έπεσαν θύματα ληστείας, αλλά η πιο σοβαρή ιστορία - κατά την οποία (...)
λήστεψαν, υπό την απειλή του όπλου, τέσσερις κολυμβητές από τις ΗΠΑ - αποδείχθηκε πέρα για πέρα υπερβολή.
Όσο για την παράνοια γύρω από τον ιό Ζίκα, θα πάρει καιρό για να διαπιστωθεί εάν οι τουρίστες ήλθαν σε
επαφή στον ιό, στη διάρκεια των Αγώνων".

Όμως τι "ξημερώνει" η επομένη της τελετής λήξης για τη Βραζιλία;

Για πολλούς κατοίκους του Ρίο, η τελετή λήξης σηματοδοτεί την επιστροφή στα υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας
και στην ύφεση. Οι μαζικές επενδύσεις στις υποδομές και στον τουριστικό τομέα που συνέβαλαν στην άμβλυνση
των επιπτώσεων από την ολοένα και αυξανόμενη ανεργία, έφτασαν στο τέλος τους. Οι 85.000 στρατιώτες και
αστυνόμοι που "πλημμύρισαν" το Ρίο, για τη φύλαξη των Αγώνων, θα γυρίσουν σταδιακά στα συνήθη πόστα τους. 

Σημειωτέον, άλλωστε, πως αν και το ποσοστό εγκληματικότητας στο Ρίο είναι χαμηλό, σε σχέση με μία δεκαετία
νωρίτερα, τα περιστατικά βίας αυξάνονται στις φαβέλες, ενώ σε ανοδική τροχιά βρίσκονται και τα μικρότερα
εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα σε όλη την έκταση της περιοχής. Ο επόμενος δήμαρχος του Ρίο καλείται να λάβει
κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την καταστολή των φαινομένων στις φαβέλες. 
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Εικόνα από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Πίσω στο 2009, όταν το Ρίο εξασφάλισε το δικαίωμα να φιλοξενήσει τους Αγώνες, οι Ολυμπιακοί θα αναδείκνυαν τη
Βραζιλία ως σημαντική οικονομική δύναμη. Έκτοτε, πολλά έχουν αλλάξει. Η οικονομία κατέρρευσε και η πρόοδος
στο σκέλος της ασφάλειας και της φτώχειας περιορίστηκε. Ωστόσο, δεδομένων και των Ολυμπιακών, όπως
διεξήχθησαν σε άλλες χώρες, οι υποδομές που ήταν αναγκαίες για τη διενέργεια των Αγώνων ήταν, σε μεγάλο
βαθμό, έτοιμες στην ώρα τους και με ήπια προβλήματα, με κάποιες εξαιρέσεις βεβαίως. 

"Το Ρίο ντε Τζανέιρο χρειαζόταν απεγνωσμένα αυτές τις βελτιώσεις στις υποδομές", παρατήρησε ο πρόεδρος της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Thomas Bach, προσθέτοντας πως δημιούργησαν χιλιάδες θέσει εργασίας. 

Στον θετικό αντίκτυπο των επενδύσεων αναφέρθηκε και σε έκθεσή του, ο οικονομολόγος Marcelo Neri που
διετέλεσε και καθήκοντα υπουργού. Όπως εκτιμά ο ίδιος, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών γνώρισε ισχυρά
κέρδη, στη διάρκεια της επταετούς προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων.
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Εικόνα από την τελετή λήξης

Ωστόσο, μία άλλη "φωνή" προειδοποιεί πως είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Ο James P. Moore, επικεφαλής
του δικτύου Business, Society and Public Policy Initiative του McDonough School of Business της Τζορτζτάουν,
εκτιμά πως οι Ολυμπιακοί στο Ρίο θα αποδειχθούν "στρατηγικό λάθος".

Εν τω μεταξύ, η υπηρεσία ηλεκτρισμού της Βραζιλίας, Light, γνωστοποίησε πως έχει ζητήσει την έγκριση των
Αρχών, για την αύξηση των χρεώσεων των καταναλωτών, εν μέρει εξ αιτίας των επενδύσεων που επισπεύσθηκαν
λόγω των Ολυμπιακών. 

Την ίδια ώρα, εγείρονται και άλλα ερωτήματα, εν όψει και των Παραολυμπιακών Αγώνων που ξεκινούν στις 7
Σεπτεμβρίου και δεδομένης της σοβαρής κρίσης στον προϋπολογισμό της αρμόδιας για τη διοργάνωση επιτροπής.
Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες, προκειμένου να καλύψει το κενό με "ενέσεις" από την ομοσπονδιακή και
τοπική κυβέρνηση και νέες χορηγίες επιχειρήσεων. Μέρος μόνο του προϋπολογισμού προέρχεται από τις πωλήσεις
εισιτηρίων, ενώ έχει πωληθεί μόλις το 12% των εισιτηρίων για τους Παραολυμπιακούς.

Ο Jose Mariano Beltrame, υπεύθυνος για την ασφάλεια στο Ρίο, ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να
παραμείνει ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών δυνάμεων, στη θέση του, καθ΄όλη τη διάρκεια των
Παραολυμπιακών και τουλάχιστον μέχρι και τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου. 
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Παράλληλα, υπάρχει και το Ολυμπιακό Πάρκο στην περιοχή της Μπάρα, που η κυβέρνηση διαμηνύει πως θα
μετατρέψει σε πάρκο άθλησης και εκπαίδευσης, αλλά ενσκήπτουν ζητήματα γύρω από το πώς θα
χρησιμοποιηθούν, στα προσεχή έτη, πολλοί χώροι του. 

Όσον αφορά στον δήμαρχο του Ρίο, Eduardo Paes, όπως σημειώνει ο Thiago de Aragao της Arko Advice, θα
κερδίσει τα εύσημα για τη διενέργεια των Ολυμπιακών. Άλλωστε, και ο ίδιος δήλωσε βέβαιος πως οι Αγώνες του Ρίο
ήταν μια θετική εξέλιξη. "Θα εκληφθεί ως επιτυχία για εκείνον", σχολίασε ο Thiago de Aragao, καταλήγοντας: "Αλλά
αυτές οι ημέρες της επιτυχίας και ευτυχίας αφορούν, σε μεγάλο βαθμό, σε ένα νησί μέσα σε ένα περιβάλλον
προβλημάτων δημόσιας ασφάλειας και άλλων σοβαρών ζητημάτων".
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