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Προδηµοσίευση από το υπό έκδοση (Ιούνιος 2011) βιβλίο: Ελλάδα, Ευρωπαϊκή 

Ένωση και Οικονοµική Κρίση, Αθήνα, Matura. Οι υποσηµειώσεις δηλώνονται µε 

[.], και βρίσκονται στο τέλος του κειµένου. 

 

Προλογικό Σηµείωµα 

Το παρόν κείµενο γράφτηκε το Νοέµβριο του 1999, µε αφορµή την επικείµενη 

∆ιάσκεψη Υπουργών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου στο Σιάτλ των 

ΗΠΑ (30 Νοεµβρίου 1999), η οποία πέρασε στην ιστορία από την άρνηση 

εκπροσώπων του «Νότου» να ευθυγραµµιστούν µε προτάσεις των 

ισχυροτέρων οικονοµιών του «Βορρά», την τελική αποτυχία της και, τέλος, τις 

σχετικά µαζικές αντιδράσεις-διαδηλώσεις που προκάλεσε, άµεσα και έµµεσα 

(έχει εκτιµηθεί ότι, στο Σιάτλ, ήταν της τάξης των 50 χιλιάδων ανθρώπων, και 

περιελάµβαναν «ακόµα και» αγρότες από την Ινδία και τις Φιλιππίνες, ενώ 

αυτές της Γένοβας, τον Ιούλιο του 2001, µε αφορµή τη Σύνοδο Κορυφής του 

G8, ήταν της τάξης των 100 χιλιάδων). ∆ηµοσιεύτηκε στα Τετράδια της 

Οικονοµίας, 27-28/11/1999, σελ. 18, της εφηµερίδας Ηµερησία, και 

αναδηµοσιεύτηκε στο Μαριόλης, Θ. και Σταµάτης, Γ. (2000) Η Εντός ΟΝΕ 

Εποχή, σσ. 25-40, Αθήνα, Στάχυ.  

         Θεώρησα σκόπιµο να το συµπεριλάβω στον παρόντα τόµο, ακριβώς 

επειδή δεν διαψεύσθηκε από τις εξελίξεις. Κυρίως, προέβλεψε, στη βάση 

θεµελιωδών νόµων της Πολιτικής Οικονοµίας, τα κρίσιµα, δοµικά προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει ο «Νότος» του διεθνούς συστήµατος (και αυτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης), το ρόλο του ∆ΝΤ, έτσι ακριβώς όπως τον είδαµε 

πρόσφατα (και) στην Ελλάδα, και το – επακόλουθο – εγχείρηµα ορισµένων 

χωρών να ακολουθήσουν τροχιές ανάπτυξης που δεν ανταποκρίνονται στα 

αιτήµατα-αξιώµατα της «παγκοσµιοποίησης», δηλαδή του νέου διεθνούς 

καταµερισµού εργασίας (παρά τον – βασικά – ιδεαλιστικό, κατά την άποψή 

µου, χαρακτήρα του, το πλαίσιο προτάσεων που διαµόρφωσε η Σύνοδος 

Κορυφής του Παγκόσµιου Κοινωνικού Φόρουµ στη  Βραζιλία, τον Ιανουάριο 

του 2002, αντανακλά, σε κάποιο βαθµό, όλα τα προαναφερθέντα ζητήµατα). 

Βεβαίως, ο – για τα τότε δεδοµένα – νέος καταµερισµός δεν είναι πια τόσο 

νέος. Για αυτό η εν λόγω λέξη τοποθετείται, στον παρόντα τίτλο του κειµένου, 

εντός εισαγωγικών.  



 Μάλιστα, όπου δεν αποδείχθηκε δυνατό να κυριαρχήσει µέσα από την 

ίδια του την αυτο-ανάπτυξη και την αντίστοιχή της ιδεολογία, δηλαδή µέσω 

συναίνεσης, επιστρατεύθηκαν άλλα µέσα, τα οποία στόχευσαν ακόµα και στην 

κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας και – σε αντίθεση µε άλλες εποχές – 

επενδύθηκαν µε την έννοια του «ανθρωπισµού ή των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων» (για µία σχετική τοποθέτηση, η οποία επίσης δεν διαψεύσθηκε 

από τις εξελίξεις, βλέπε Σταµάτης, 1999). Τόσο η παλαιότερη έννοια «των 

βοµβών τυλιγµένων µε ζάχαρη» όσο και οι νεότερες περί «Κρατών Ταραξιών» 

(«Rogue States») ή «Άξονα του Κακού» («Axis of Evil») µάλλον δεν 

αποδίδουν επαρκώς όλες τις διαστάσεις της σύγχρονης πραγµατικότητας. 

Αντιθέτως, η από την αµερικανική διπλωµατία εισαχθείσα, το 2003, ιδέα της 

«Μεγάλης Μέσης Ανατολής» («Greater Middle East Initiative»), η οποία 

εκτείνεται γεωγραφικά από το «Μάγρεµπ» (Αλγερία, Λιβύη, Μαρόκο, 

Μαυριτανία, Τυνησία) έως την Κεντρική Ασία (δηλαδή, στα σύνορα του 

Αφγανιστάν και του Πακιστάν µε την Κίνα και την Ινδία, αντιστοίχως), και 

στοχεύει στην αλλαγή των πολιτικών δοµών στα εµπλεκόµενα «Αποτυχηµένα 

Κράτη» («Failed States») και στην εγκαθίδρυση της «∆ηµοκρατίας της 

(κεφαλαιοκρατικής) Αγοράς», φαίνεται να αντιστοιχεί καλύτερα στις 

παρατηρούµενες, κατά την τελευταία δεκαετία, εξελίξεις (περιλαµβανοµένων 

των προσφάτων, κατά τις αρχές του 2011). Ιδίως, εάν ο παρατηρητής 

συνεκτιµήσει (και σε όρους διεθνούς χωροταξίας), πρώτον, τη δηµιουργία του 

«Συµφώνου της Σαγκάης» (2001), δηλαδή, τη συµµαχία ανάµεσα σε 

Καζακστάν, Κίνα, Κιργιζιστάν, Ουζµπεκιστάν, Ρωσία και Τατζικιστάν, η 

οποία αφορά σε ζητήµατα ασφαλείας και ανάπτυξης της Κεντρικής Ασίας (ως 

παρατηρητές µετέχουν η Ινδία, το Ιράν, η Μογγολία και το Πακιστάν) και, 

δεύτερον, τη σύσταση (2004), από τη Βενεζουέλα και την Κούβα, και την 

περαιτέρω, βαθµιαία, διεύρυνση, µε άλλα έξι κράτη (µεταξύ των οποίων η 

Βολιβία, το Εκουαδόρ και η Νικαράγουα), της «Μπολιβαριανής Συµµαχίας για 

τους Λαούς της Αµερικής» (ALBA, στα ισπανικά), η οποία αφορά σε 

συνολικό πληθυσµό της τάξης των 70 εκατοµµυρίων και συνιστά, σύµφωνα µε 

τις διακηρύξεις της, µορφή οικονοµικής ολοκλήρωσης που βασίζεται στην 

αµοιβαία οικονοµική βοήθεια, στον αντιπραγµατισµό και στη µεγιστοποίηση 

της κοινωνικής ευηµερίας, παρά στην απελευθέρωση του κεφαλαιοκρατικά 

ρυθµιζόµενου διεθνούς εµπορίου, δηλαδή στη µεγιστοποίηση του ποσοστού 

κέρδους (µάλλον αξίζει να σηµειωθεί ότι ως παρατηρητής µετέχει και η 

Συρία). 

 Τη «στιγµή» όπου τα σηµάδια ανάκαµψης της παγκόσµιας οικονοµίας 

δεν είναι ισχυρά, η Πορτογαλία βρίσκεται, έπειτα από την Ελλάδα και την 

Ιρλανδία, στον προθάλαµο της «Τρόικας», ενώ ο πρωθυπουργός της 

παραιτείται, στο Βέλγιο, µία χώρα µε έντονα δηµοσιονοµικά προβλήµατα και 



διαφοροποιηµένα επίπεδα ανάπτυξης, δεν δύναται, επί 9 µήνες, να σχηµατισθεί 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση, λόγω διάστασης, όπως λέγεται, ανάµεσα στα 

γαλλόφωνα και τα φλαµανδικά κόµµατα (ενώ υφίστανται πολιτικές δυνάµεις 

που υποστηρίζουν ακόµα και τη διχοτόµηση), σε προηγµένες χώρες (Γαλλία, 

Αγγλία, ΗΠΑ) ξεσπούν µαζικές αντιδράσεις για τις περικοπές του δηµοσίου 

τοµέα, όλη µάλλον η «Μεγάλη Μέση Ανατολή» βρίσκεται σε αναβρασµό, και, 

τέλος, το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφασίζει (18 Μαρτίου 2011, µε 

την αποχή της Βραζιλίας, Γερµανίας, Ινδίας, Κίνας και Ρωσίας) τη διενέργεια 

ανθρωπιστικών βοµβαρδισµών στη Λιβύη, µία φυσική καταστροφή στην 

Ιαπωνία τείνει να µεταστοιχειωθεί, στη βάση, ακριβώς, του χαρακτηριστικού 

γνωρίσµατος της «δηµοκρατίας της (κεφαλαιοκρατικής) αγοράς», δηλαδή της 

επιδίωξης µεγιστοποίησης του ατοµικού ποσοστού κέρδους-ελαχιστοποίησης 

του κόστους παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος, σε πυρηνικό όλεθρο. Και η 

κυβέρνηση της Ιαπωνίας, ενώ δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια του 

δικού της «αµάχου πληθυσµού», εκφράζει δηµοσίως την – ηθική – 

συµπαράταξή της µε τους βοµβαρδισµούς που στοχεύουν, όπως υποστηρίζεται, 

στην ασφάλεια του αµάχου πληθυσµού της Λιβύης. Πρόκειται, συνολικά, για 

ιδιάζουσα, πολυεπίπεδη ένταση ανάµεσα σε «κράτη που έχουν περάσει στη 

Μετα-Ιστορία και σε κράτη που βρίσκονται ακόµα µέσα στην Ιστορία» (à la 

Fukuyama, 1993) ή για σηµείο καµπής στην ανάπτυξη της πλανητικά 

δεσπόζουσας «αξιακής µορφής»; 

 Η παρούσα εκδοχή διαφέρει ελάχιστα από την αρχική: έγιναν κάποιες 

συντακτικές αλλαγές, ενώ προστέθηκαν ορισµένες διευκρινήσεις και αρκετές 

βιβλιογραφικές αναφορές. Ωστόσο, και αυτή επιδιώκει να µην περιέχει 

αξιολογικές κρίσεις. 

 

1. Εισαγωγή 

Το ∆ιεθνές Οικονοµικό Σύστηµα (∆.Ο.Σ. εφεξής) συγκροτείται από (i) 

ανισόµετρα ανεπτυγµένους εθνικούς κοινωνικούς σχηµατισµούς, στους 

οποίους κυριαρχεί ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής, και (ii) από το 

σύνολο των εµπορικών και κεφαλαιακών των διαπλοκών. Οι εθνικοί 

κοινωνικοί σχηµατισµοί αποτελούν τα στοιχεία του ∆.Ο.Σ.. Χαρακτηρίζονται 

από την κυριαρχία του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, η οποία συνιστά 

το πρωτεύον γνώρισµά των, και από την «ανισόµετρη ανάπτυξη», η οποία 

συνιστά το παράγωγο γνώρισµά των. Τέλος, οι εµπορικές και κεφαλαιακές 

διαπλοκές ανάµεσα στους επιµέρους εθνικούς κοινωνικούς σχηµατισµούς 

συγκροτούν τις άµεσα αντιληπτές και, συνεπώς, τις εξωτερικές σχέσεις του 

∆.Ο.Σ..  

 Η µελέτη κάθε συστήµατος οφείλει να εκκινεί από την ανάλυση των 

εξωτερικών σχέσεών του, οι οποίες είναι σχετικά απλές, κατά κανόνα, και 



εµπειρικά παρατηρήσιµες, και να καταλήγει στην ανάδειξη των βαθύτερων 

και, συνεπώς, εσωτερικών σχέσεών του. Πρόκειται για τις σχέσεις εκείνες, στις 

οποίες αποτυπώνεται η «ουσία» του υπό µελέτη συστήµατος [1]. Πράγµατι, 

µια συνεκτική – λογική και ιστορική – πραγµάτευση των εξωτερικών σχέσεων 

του ∆.Ο.Σ. είναι σε θέση να αποδείξει ότι η κύρια εσωτερική σχέση του είναι 

καθαυτή αντιφατική, διότι πρόκειται για σχέση ανάµεσα στην τάση 

διεθνοποίησης του κεφαλαίου (η οποία απορρέει από το προαναφερθέν 

«πρωτεύον γνώρισµα») και την εθνική συγκρότηση του κεφαλαίου (στην 

οποία αντιστοιχούν οι επιµέρους κρατικές σταθεροποιητικές παρεµβάσεις, στο 

επίπεδο της διεθνούς αγοράς, και η οποία σχετίζεται άµεσα µε το 

προαναφερθέν «παράγωγο γνώρισµα»).  

 Ως εκ τούτου, τα φαινόµενα εκείνα, τα οποία προσιδιάζουν στο ∆.Ο.Σ., 

δεν µπορεί παρά να έχουν εγγενώς αντιφατικό χαρακτήρα, διότι συνιστούν 

εκδηλώσεις και τρόπους ύπαρξης αυτής της αντιφατικής σχέσης. Αυτά είναι: 

(i) η αναγκαιότητα πραγµατοποίησης κρατικών σταθεροποιητικών 

παρεµβάσεων, οι οποίες αποδεικνύονται, όµως, στην πράξη σχετικά 

αναποτελεσµατικές, (ii) η αναγκαιότητα αλλά και η δυσχέρεια συντονισµού 

των επιµέρους ανεξάρτητων εθνικών κρατικών παρεµβάσεων, (iii) οι 

απόπειρες αλλά και η αδυναµία επίλυσης του διεθνούς νοµισµατικού 

προβλήµατος, και, τέλος, (iv) η δυναµική αλλά και τα όρια της διαδικασίας 

σχηµατισµού υπερεθνικών ενώσεων.  

 Στο παρόν κείµενο προσδιορίζονται οι επιπτώσεις που θα έχει στο ∆.Ο.Σ. 

η προαγόµενη από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (Π.Ο.Ε. εφεξής) 

διαδικασία απελευθέρωσης του διεθνούς εµπορίου. Συγκεκριµένα, 

υποστηρίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία θα οξύνει αποφασιστικά τη θεµελιώδη 

αντίφαση του συστήµατος.  

 Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσεται ο βασικός νόµος που διέπει 

το διεθνή καταµερισµό-συνδυασµό της εργασίας. Εν συνεχεία διερευνάται το 

ζήτηµα των οφελών και των ζηµιών, που προκύπτουν για τις εθνικές 

οικονοµίες, από την απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου. Τέλος, τα 

συµπεράσµατα της ανάλυσης συνδέονται µε τη διαδικασία που προάγει ο 

Π.Ο.Ε..  

 

2. Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτηµα 

Όπως εξάγεται από την ανάγνωση της σχετικής βιβλιογραφίας, οι κύριες 

παρανοήσεις γύρω από το φαινόµενο των διεθνών ανταλλαγών είναι οι 

ακόλουθες: 

Π1. Ορισµένες εθνικές οικονοµίες, κατά βάση αυτές των λεγοµένων µικρών 

χωρών, χαρακτηρίζονται από συγκριτικά χαµηλή παραγωγικότητα της 

εργασίας και του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, αδυνατούν να επιβιώσουν στο 



πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισµού (γνωστό ως «επιχείρηµα υπέρ της 

αποµόνωσης»).  

Π2. Ορισµένες εθνικές οικονοµίες βασίζουν την επιβίωσή των, στο πλαίσιο 

του διεθνούς ανταγωνισµού, στη διαµόρφωση ενός συγκριτικά χαµηλού 

επιπέδου πραγµατικών µισθών (γνωστό ως «επιχείρηµα της υπαµειβόµενης (ή 

φτηνής) εργασίας») [2].  

 Για να ήταν ορθό το «επιχείρηµα υπέρ της αποµόνωσης» των εθνικών 

οικονοµιών µε χαµηλή παραγωγικότητα της εργασίας και του κεφαλαίου, θα 

έπρεπε, και θα αρκούσε, να ισχύουν ταυτοχρόνως τα εξής:  

1. Κάθε µείωση (αύξηση) των εν λόγω µεγεθών παραγωγικότητας, ενός 

οποιουδήποτε κλάδου, οδηγεί σε αύξηση (µείωση) των τιµών των 

εµπορευµάτων που παράγει ο κλάδος αυτός.  

2. Τα εν λόγω µεγέθη παραγωγικότητας δεν εξαρτώνται από τις τιµές των 

εµπορευµάτων, και είναι, έτσι, δυνατόν να οριστούν ως υλικά-φυσικά µεγέθη, 

τα οποία εξαρτώνται αποκλειστικά από τις τεχνικές συνθήκες παραγωγής.  

3. Μόνον εκείνοι οι κλάδοι µίας εθνικής οικονοµίας, των οποίων οι τιµές είναι, 

σε κατάσταση αυτάρκειας, χαµηλότερες ή ίσες των αντιστοίχων τιµών που 

έχουν ήδη διαµορφωθεί στη διεθνή αγορά, είναι δυνατόν να επιβιώσουν στη 

διεθνή αγορά.  

 Οι δύο πρώτες από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις ισχύος του 

επιχειρήµατος δεν είναι, ως γνωστόν, δεδοµένες [3]. Από την άλλη πλευρά, η 

κατά σειρά τρίτη προϋπόθεση θα ήταν δεδοµένη εάν, και µόνο εάν, στη διεθνή 

αγορά λειτουργούσε –  συνεπεία της διεθνούς, απρόσκοπτης κινητικότητας της 

εργασίας και του κεφαλαίου – τάση διαµόρφωσης ενδοκλαδικά (και περαιτέρω 

διακλαδικά) ενιαίου ποσοστού κέρδους και πραγµατικού ωροµισθίου. Σε µια 

τέτοια περίπτωση, ο διεθνής καταµερισµός της εργασίας θα διεπόταν από το 

νόµο εκείνο που διέπει τον εθνικό καταµερισµό εργασίας, ήτοι από το 

σµιθιανό νόµο (Α. Smith) του απολύτου πλεονεκτήµατος.  

 Στο πλαίσιο κάθε εθνικής αγοράς, και ακριβώς επειδή, σε συνθήκες 

τέλειου ανταγωνισµού, η εν λόγω τάση λειτουργεί απρόσκοπτα (τόσο στο 

ενδοκλαδικό όσο και στο διακλαδικό επίπεδο), επιβιώνουν µακροπρόθεσµα 

µόνον εκείνες οι επιχειρήσεις, οι οποίες εµφανίζουν απόλυτο πλεονέκτηµα. 

∆ηλαδή, µόνον εκείνες οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε θέση – χωρίς να 

µειώνεται το ποσοστό κέρδους των και το πραγµατικό ωροµίσθιο που 

καταβάλλουν – να προσφέρουν τα εµπορεύµατά των σε χαµηλότερες τιµές από 

εκείνες που ήδη επικρατούν. Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις επιβιώνουν µόνον 

στο βαθµό που οι έχουσες απόλυτο πλεονέκτηµα επιχειρήσεις αδυνατούν να 

καλύψουν τη συνολική ζήτηση του κλάδου, ενώ, όσο οι υπόλοιπες 

επιχειρήσεις συνεχίζουν τη λειτουργία των, στις έχουσες απόλυτο πλεονέκτηµα 

επιχειρήσεις αντιστοιχεί ένα ποσοστό κέρδους, το οποίο υπερβαίνει το 



ποσοστό κέρδους του αντιστοίχου κλάδου (εµφανίζουν, δηλαδή, τα λεγόµενα 

υπερκέρδη) [4]. 

 Αντιθέτως, ακόµη και στο πλαίσιο µίας απαλλαγµένης από κάθε κρατική 

παρέµβαση διεθνούς αγοράς (εν απουσία, δηλαδή, ελέγχων στις κινήσεις 

χρηµατικών κεφαλαίων, δασµών, φόρων, επιδοτήσεων, ποσοτικών 

περιορισµών στις εισαγωγές, συναλλαγµατικών πολιτικών κ.λπ.) δεν 

λειτουργεί τάση διαµόρφωσης ενιαίου ποσοστού κέρδους και ενιαίου 

πραγµατικού ωροµισθίου. Θα µπορούσε, βέβαια, να λεχθεί ότι, επειδή η εν 

γένει ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής εν µέρει προαπαιτεί 

και εν µέρει συνεπάγεται τη διευρυµένα αναπαραγόµενη διεθνοποίηση του 

κεφαλαίου και επειδή αυτή η τελευταία τείνει, µε τη σειρά της, να ενεργοποιεί 

την τάση διαµόρφωσης ενιαίου ποσοστού κέρδους, έπεται ότι η τάση 

διαµόρφωσης ενιαίου ποσοστού κέρδους είναι θεωρητικά (έστω) υπαρκτή στο 

επίπεδο της διεθνούς αγοράς. Ακόµη, όµως, και αν είχαν έτσι τα πράγµατα, δεν 

είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπαρκτή η τάση διαµόρφωσης ενιαίου πραγµατικού 

ωροµισθίου, διότι η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού σε παγκόσµια 

κλίµακα είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Εάν, µάλιστα, λάβουµε υπόψη τις 

κρατικές παρεµβάσεις, προκύπτει ότι καµία από αυτές τις τάσεις δεν είναι 

πραγµατικά δεδοµένη. Σε τελική ανάλυση, εποµένως, όλα αυτά σηµαίνουν ότι, 

όσο η αντίφαση ανάµεσα στην τάση διεθνοποίησης και την εθνική συγκρότηση 

του κεφαλαίου δεν έχει επιλυθεί, ο διεθνής καταµερισµός της εργασίας δεν 

διέπεται από το νόµο του απόλυτου πλεονεκτήµατος.  Όπως είναι γνωστό, από 

τον D. Ricardo και µετά (παρότι η σύνολη θεωρία του για το διεθνές εµπόριο 

δεν ήταν απαλλαγµένη από προβλήµατα, µε κυριότερο αυτό που θα 

επισηµάνουνε στην τρίτη ενότητα του παρόντος), ο διεθνής καταµερισµός της 

εργασίας ακολουθεί το νόµο του συγκριτικού πλεονεκτήµατος.  

  


