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……..Επειδή, πρώτον, το ποσοστό κέρδους κάθε επιχείρησης αποτελεί 

αύξουσα συνάρτηση των λόγων που ορίζονται ανάµεσα στις τιµές των εκροών 

και τις τιµές των εισροών της και, δεύτερον, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν 

στο εσωτερικό διαφορετικών εθνικών οικονοµιών χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικά ποσοστά κέρδους και πραγµατικά ωροµίσθια, έπεται ότι:  

1. Υφίστανται άπειροι λόγοι διεθνούς ανταλλαγής των εµπορευµάτων οι 

οποίοι εγγυώνται την αύξηση του ποσοστού κέρδους τόσο στις ηµεδαπές όσο 

και στις αλλοδαπές επιχειρήσεις.  

2. Κάθε εθνική οικονοµία εξειδικεύεται στα εµπορεύµατα εκείνα τα οποία 

παράγει συγκριτικά (και όχι απολύτως) φτηνότερα. Για αυτό ακριβώς, στο 

πλαίσιο του διεθνούς συστήµατος, και χωρίς να απαιτείται κανενός είδους 

κρατική παρέµβαση, όχι µόνον επιβιώνουν οι έχουσες, σε διεθνείς όρους, 

απόλυτο µειονέκτηµα επιχειρήσεις, αλλά και τους αντιστοιχεί ένα υψηλότερο 

ποσοστό κέρδους από αυτό που θα τους αντιστοιχούσε στην περίπτωση 

εκείνη, κατά την οποία θα περιόριζαν τη λειτουργία των στο πλαίσιο της 

εθνικής αγοράς. ∆ιαµέσου, λοιπόν, των διεθνών ανταλλαγών, τόσο οι 

ηµεδαπές όσο και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις αποκτούν συγκριτικά φτηνότερα 

τις εισροές των (σε µέσα παραγωγής ή/και σε µισθιακά εµπορεύµατα), 

συµπιέζουν, έτσι, το κόστος παραγωγής ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος 

και, τελικά, αυξάνουν το ποσοστό κέρδους των. ∆ιαφορετικά ειπωµένο, το 

διεθνές εµπόριο συνιστά µια έµµεση, πιο κερδοφόρα, µέθοδο παραγωγής και 

ισοδυναµεί, λογικά, µε τεχνολογική πρόοδο. ∆ιότι, µε σταθερό το πραγµατικό 

ωροµίσθιο, µόνον διαµέσου της τεχνολογικής προόδου είναι δυνατόν οι 

λειτουργούσες σε καθεστώς αυτάρκειας επιχειρήσεις να αυξάνουν 

µακροπρόθεσµα το ποσοστό κέρδους των. Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι το 

«επιχείρηµα υπέρ της αποµόνωσης» είναι εσφαλµένο.  

 Τώρα, για να ήταν ορθό το «επιχείρηµα της υπαµειβόµενης εργασίας», θα 

έπρεπε να ισχύει το εξής: Η διεθνής ανταγωνιστικότητα µίας εθνικής 

οικονοµίας συνδέεται ευθέως µε το ύψος του πραγµατικού ωροµισθίου και, 

µάλιστα, κατά τρόπο που κάθε µείωση του πραγµατικού ωροµισθίου οδηγεί σε 

αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. ∆είξαµε ήδη ότι η λεγόµενη διεθνής 

ανταγωνιστικότητα δεν καθορίζεται από το απόλυτο πλεονέκτηµα, αλλά από 

το συγκριτικό και, εποµένως, από τη σχέση διάταξης ανάµεσα στις σχετικές 



τιµές των εµπορευµάτων (ήτοι τους εγχώριους λόγους ανταλλαγής) στην 

ηµεδαπή και την αλλοδαπή οικονοµία (ή εν γένει ανάµεσα στην ηµεδαπή και 

στον υπόλοιπο κόσµο). Φαίνεται, λοιπόν, ότι όλοι όσοι επικαλούνται το εν 

λόγω επιχείρηµα, υπονοούν το εξής: κάθε µείωση του πραγµατικού 

ωροµισθίου οδηγεί στη µείωση των απόλυτων τιµών όλων των εµπορευµάτων, 

και επειδή η διεθνής ανταγωνιστικότητα καθορίζεται από τις απόλυτες τιµές, 

έπεται ότι αυτή βελτιώνεται. Όσοι, λοιπόν, το επικαλούνται, αφενός, αναπα-

ράγουν τη θεµελιώδη παρανόηση που ενέχεται στο λεγόµενο «επιχείρηµα υπέρ 

της αποµόνωσης» και, αφετέρου, διατείνονται την ύπαρξη µίας «αντίστροφης» 

συσχέτισης ανάµεσα στο ύψος των απολύτων τιµών και στο ύψος του 

πραγµατικού ωροµισθίου. Μπορεί να αποδειχθεί ότι η εν λόγω συσχέτιση είναι 

ανύπαρκτη (όπως είχε επισηµανθεί ήδη από τον Ρικάρντο, [1821] 1938, σελ. 

41) και ότι, µάλιστα, δεν είναι απίθανο, όταν υπάρχουν εναλλακτικές µέθοδοι-

τεχνικές παραγωγής, σε δύο διαφορετικά ύψη του πραγµατικού ωροµισθίου να 

αντιστοιχούν ακριβώς οι ίδιες απόλυτες τιµές εµπορευµάτων (όπως 

αποδείχθηκε, κατά πρώτον, από τον Sraffa, 1960, ch. 12 – βλέπε και, για 

παράδειγµα, Pasinetti, [1977] 1991, κεφ. 6). Στη γενική περίπτωση, η µείωση 

του πραγµατικού ωροµισθίου µεταβάλλει κατά µη µονοσήµαντο τρόπο τις 

σχετικές τιµές των εµπορευµάτων και, έτσι, τα υποσύνολα των εµπορευµάτων 

τα οποία µία εθνική οικονοµία παράγει συγκριτικά φθηνότερα [5]. 

Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι και αυτό το επιχείρηµα είναι εσφαλµένο [6]. 

  

3. Οφέλη και ζηµίες από το ελεύθερο διεθνές εµπόριο 

Γνωρίζουµε, µε κάθε δυνατή ακρίβεια, ότι, στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο 

παραγωγής, η τεχνολογική πρόοδος, καίτοι κατά κανόνα ωφελεί τις 

επιχειρήσεις, δεν ωφελεί αναγκαστικά το σύνολο της κοινωνίας. Μήπως, 

λοιπόν, το ελεύθερο εµπόριο, το οποίο ισοδυναµεί, όπως είδαµε, µε 

τεχνολογική πρόοδο, δεν ωφελεί ορισµένες από τις εθνικές οικονοµίες (ή και 

όλες, ταυτοχρόνως) που συµµετέχουν σε αυτό; Εάν, ωστόσο, συµβαίνει κάτι 

τέτοιο, τότε γιατί οι κυρίαρχες (εκτός ή εντός εισαγωγικών) και σχετικά 

ανεξάρτητες εθνικές οικονοµίες συµµετέχουν στο διεθνή καταµερισµό 

εργασίας;  

 Σε αντίθεση όχι µόνον µε τον ισχυρισµό του Ricardo, περί ύπαρξης 

αµοιβαίων οφελών, αλλά και µε ό,τι επιχειρεί να διακηρύξει, ποικιλοτρόπως, ο 

νεοφιλελευθερισµός, βάσει της παραδοσιακής νεοκλασικής οικονοµικής 

θεωρίας, αποδεικνύονται τα εξής:  

1. Το ελεύθερο εµπόριο σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού, καίτοι 

συνεπάγεται την άνοδο του ποσοστού κέρδους και, έτσι, ωφελεί τις 

επιχειρήσεις, δεν ωφελεί αναγκαστικά κάθε εθνική οικονοµία, διότι ενδέχεται 

να οδηγεί σε µείωση των διαθεσίµων για κατανάλωση εµπορευµάτων (καθώς 



επίσης και της συνολικής απασχόλησης). Μάλιστα, αυτό, δηλαδή η ύπαρξη 

αρνητικού οφέλους ή, αλλιώς, ζηµίας («negative gain  from free trade»), 

δύναται να ισχύει και για όλες, ταυτοχρόνως, τις εθνικές οικονοµίες [7]. 

2. Τίποτε δεν εγγυάται ότι το ελεύθερο εµπόριο σε συνθήκες τέλειου 

ανταγωνισµού προωθεί τη σύγκλιση των επιµέρους εθνικών οικονοµιών σε 

όρους κατανοµής και µεγέθυνσης του εισοδήµατος (σε πιο τεχνικούς όρους, το 

«θεώρηµα εξίσωσης των αµοιβών των συντελεστών παραγωγής» δεν ισχύει).  

3. Όταν κάθε εθνική οικονοµία επισωρεύει το σύνολο του υπερπροϊόντος της 

(και εποµένως δεν υφίστανται κεφαλαιοκράτες, διότι αυτοί πάντοτε 

καταναλώνουν τµήµα του υπερπροϊόντος και, συνεπώς, δεν το επισωρεύουν 

ποτέ εξ ολοκλήρου), τότε, σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού, µόνον αµοιβαία 

οφέλη προκύπτουν από το ελεύθερο εµπόριο. Με άλλα λόγια το ελεύθερο 

εµπόριο που δεν βασίζεται στη µεγιστοποίηση του ποσοστού κέρδους, αλλά 

στη µεγιστοποίηση της κατανάλωσης ανά απασχολούµενο και στην πλήρη 

απασχόληση της εργασίας, είναι αµοιβαίως επωφελές [8]. 

4. Η ενδεχόµενη ύπαρξη ζηµιών για το σύνολο των εθνικών οικονοµιών δεν 

είναι διόλου παράδοξη, ακριβώς επειδή, σε συνθήκες ελεύθερου εµπορίου, δεν 

είναι οι «χώρες» αυτές που αποφασίζουν τη µετατροπή των σε ανοιχτά και, 

άρα, αλληλεξαρτώµενα υποσυστήµατα, αλλά οι κεφαλαιοκράτες, οι οποίοι 

στοχεύουν, υπό την πίεση του ανταγωνισµού (και «επί ποινή θανάτου»), στη 

µεγιστοποίηση του ατοµικού ποσοστού κέρδους των. Οι επιπτώσεις αυτών των 

ατοµικών αποφάσεων στην κατανάλωση και στην ανεργία αποτελούν, απλώς, 

παράπλευρες επιπτώσεις.   

5. Η κατανοµή των οφελών-ζηµιών ανάµεσα στις εθνικές οικονοµίες 

προσδιορίζεται από τις σχέσεις των επιπέδων ανάπτυξής των. Οι εν λόγω 

σχέσεις δεν εκφράζουν παρά διαφορές στην παραγωγικότητα της εργασίας και 

του κεφαλαίου (οι οποίες κυρίως εξαρτώνται, µε τη σειρά των, από τα 

ποσοστά επισώρευσης των κεφαλαιοκρατών και την κατανοµή του 

εισοδήµατος), στη σύνθεση της παραγωγής, στην έκταση των λεγοµένων 

εσωτερικών και εξωτερικών οικονοµιών κλίµακας, στις εισοδηµατικές 

ελαστικότητες ζήτησης των εξαγοµένων εµπορευµάτων, στο ύψος των 

ωροµισθίων (ως έκφραση του συσχετισµού δύναµης ανάµεσα στις διάφορες 

κοινωνικές τάξεις) και το ρυθµό αύξησης του εργατικού δυναµικού (ο οποίος 

εξαρτάται εν µέρει από το ύψος των ωροµισθίων).  

6. Ειδικότερα, η ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας, η οποία ιστορικά και λογικά 

συνδέεται ευθέως µε την εδραίωση µορφών µονοπωλιακού και ολιγοπωλιακού 

ανταγωνισµού, αποδεικνύει οριστικά ότι τα περί «αµοιβαίων οφελών» από την 

απελευθέρωση του εµπορίου συνιστούν ιδεολόγηµα. Συγκεκριµένα, η ύπαρξη 

εσωτερικών οικονοµιών κλίµακας, η οποία χαρακτηρίζει τους κλάδους 

χηµείας, εξοπλισµού για την παραγωγή ενέργειας, παραγωγής µετάλλων, 



κατασκευής µηχανών, ηλεκτροτεχνίας, αυτοκινητοβιοµηχανίας και λεπτών 

µηχανικών κατασκευών-οπτικών, προάγει την έντονη ανάπτυξη του 

ενδοκλαδικού εµπορίου ανάµεσα σε εθνικές οικονοµίες µε παρόµοιο, και 

προφανώς υψηλό, επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, οι εθνικές 

οικονοµίες µε συγκριτικά χαµηλό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης 

περιορίζονται, αναγκαστικά, στην ανάπτυξη του εµπορίου ανάµεσα στους 

λεγόµενους παραδοσιακούς κλάδους (διατροφή, υφαντουργία, ένδυση, 

κατεργασία δερµάτων, πρώτες ύλες). Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη εξωτε-

ρικών οικονοµιών παγιώνει τον ήδη ιστορικά διαµορφωµένο διεθνή 

καταµερισµό, διότι αποτρέπει µια εθνική οικονοµία από την παραγωγή 

εµπορευµάτων, στα οποία θα µπορούσε να εµφανίσει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα. Στις περιπτώσεις, µάλιστα, που συνδυάζεται µε την 

απελευθέρωση της κίνησης των χρηµατικών κεφαλαίων και του εργατικού 

δυναµικού στα όρια µίας διεθνούς περιοχής (π.χ. ΟΝΕ), ενεργοποιεί µία 

έντονα αυτοτροφοδοτουµένη διαδικασία ανισόµετρης ανάπτυξης των εθνικών 

οικονοµιών, το τελικό αποτέλεσµα της οποίας είναι η επιβίωση των χωρών και 

των περιφερειών που διαθέτουν απόλυτο πλεονέκτηµα (και µόνον). Επειδή ο 

κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής έχει µεταβεί, οριστικά και αµετάκλητα, 

στη φάση κυριαρχίας µορφών ατελούς ανταγωνισµού, το ζήτηµα δεν 

περιορίζεται στο ότι µε το ελεύθερο εµπόριο ενδέχεται να εµφανίζονται 

ζηµίες. Το ουσιώδες εντοπίζεται, πλέον, στο ότι ένα σύνολο εθνικών 

οικονοµιών υποβαθµίζεται, από κάθε άποψη, στο εσωτερικό του διεθνούς 

καταµερισµού. ∆ιαφαίνεται, λοιπόν, ότι διευρύνεται και βαθαίνει η «κάθετη» 

και η «οριζόντια» διαίρεση του κόσµου. Η «κάθετη» διαίρεση αφορά στη 

διακλαδική εξειδίκευση ανάµεσα σε προηγµένες και µη οικονοµίες, και η 

«οριζόντια» διαίρεση αφορά, από τη µία πλευρά, στην ενδοκλαδική 

εξειδίκευση ανάµεσα σε προηγµένες, και µόνον, οικονοµίες και, από την άλλη 

πλευρά, στη διακλαδική εξειδίκευση ανάµεσα σε µη προηγµένες, και µόνον, 

οικονοµίες. Έτσι, εγείρονται σοβαρές αµφιβολίες για το εάν, πρακτικά, η 

«παγκοσµιοποίηση» συνιστά οικονοµική ή, κυρίως, ιδεολογική διαδικασία 

ενοποίησης του ∆.Ο.Σ.. 

7. Βασιζόµενες σε δασµολογικές και µη δασµολογικές µορφές προστασίας, οι 

εθνικές εµπορικές πολιτικές είναι σε θέση να εξαλείψουν τις ζηµίες από το 

εµπόριο και να προάγουν τις εν δυνάµει ευεργετικές επιπτώσεις του στη 

µεγέθυνση του εισοδήµατος. Βεβαίως, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή αυτών 

των πολιτικών δεν είναι απλό και ενιαίο για κάθε χώρα ζήτηµα. Υπάρχουν, 

ωστόσο, σοβαρές ενδείξεις ότι πρέπει να κατευθύνονται προς εκείνους τους 

κλάδους οι οποίοι, αφενός, δεν αντιπροσωπεύουν τόσο το άµεσο-στατικό 

συγκριτικό πλεονέκτηµα της οικονοµίας όσο το µακροχρόνιο-δυναµικό 

συγκριτικό πλεονέκτηµα αυτής και, αφετέρου, χαρακτηρίζονται από ταχεία 



τεχνολογική ανάπτυξη, σηµαντική δυνατότητα εκµετάλλευσης των οικονοµιών 

κλίµακας, παραγωγή διαχεόµενης, στους υπολοίπους τοµείς, τεχνολογικής 

γνώσης και υψηλή εισοδηµατική ελαστικότητα ζήτησης. Τέλος, ο συντονισµός 

των εµπορικών πολιτικών ανάµεσα στις υποβαθµιζόµενες στο εσωτερικό του 

υπάρχοντος διεθνούς καταµερισµού εθνικές οικονοµίες εµφανίζεται ως η 

µοναδική, ρεαλιστική και αναγκαία (για τις χώρες αυτές) επιλογή, η οποία 

συγκεντρώνει, επιπλέον, τις µέγιστες δυνατές προϋποθέσεις επιτυχίας [9]. 

 

4. Ο Π.Ο.Ε και ο διεθνής καταµερισµός εργασίας 

Το περιεχόµενο του νέου γύρου διαπραγµατεύσεων για την απελευθέρωση του 

διεθνούς εµπορίου, οι οποίες θα αρχίσουν στις 30/11/1999 στο Σιάτλ των 

ΗΠΑ, υπό την αιγίδα του Π.Ο.Ε., είναι γνωστό στη γενική του γραµµή. Οι 

προηγούµενοι γύροι διαπραγµατεύσεων, οι οποίοι ξεκίνησαν µε τις 

«Συνοµιλίες της Ουρουγουάης» (1986), οδήγησαν, ουσιαστικά, στην 

απελευθέρωση του εµπορίου των βιοµηχανικών προϊόντων. Στο πλαίσιο του 

νέου γύρου θα επιχειρηθεί, πρώτον, η απελευθέρωση των υπηρεσιών 

(προωθείται από τις ΗΠΑ, ενώ αντιδρά κυρίως η Ιαπωνία, η οποία εξάγει 

ελάχιστες υπηρεσίες) και των αγροτικών προϊόντων (προωθείται από τις ΗΠΑ, 

ενώ αντιδρά κυρίως η ΕΕ, της οποίας η σχετική παραγωγή είναι σηµαντική και 

στηρίζεται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική) και, δεύτερον, η παγίωση του 

προβαδίσµατος των περισσότερο ανεπτυγµένων χωρών στον τοµέα της 

τεχνολογίας (η οποία µεταφράζεται σε µονοπώληση των διεθνών αγορών και 

σε µονιµοποίηση της δυνατότητας απόσπασης υπερκερδών), µέσω της 

διάταξης περί προστασίας των «δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας», όσον 

αφορά, κυρίως, στις ενσωµατωµένες και δυνάµενες να ενσωµατωθούν στα 

προϊόντα τεχνολογικές καινοτοµίες (περιλαµβανοµένων των προϊόντων της 

φαρµακοβιοµηχανίας), καθώς και στο λογισµικό των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.  

 Ποια είναι η ουσία του ζητήµατος; Κατά την προσπάθεια υπέρβασης της 

οικονοµικής κρίσης, η οποία ξέσπασε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και 

µετατράπηκε, εν συνεχεία, σε µια «γενική κρίση αναπαραγωγής» [10], οι 

ηγεµονικές, στο εσωτερικό των τριών µεγάλων υπερεθνικών ενώσεων (EU, 

NAFTA, APEC), εθνικές οικονοµίες τείνουν, σε συνθήκες κυριαρχίας 

µονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών µορφών ανταγωνισµού, να προάγουν έναν 

όλο και περισσότερο υπαγόµενο στο νόµο του απολύτου πλεονεκτήµατος 

διεθνή καταµερισµό. Στη βάση της θεωρητικής ανάλυσης που προηγήθηκε, ο 

χαρακτήρας και οι συνέπειες αυτής της διαδικασίας είναι προφανείς: Ο Π.Ο.Ε. 

διευθετεί, αναλόγως µε το συσχετισµό δυνάµεων που κάθε φορά 

διαµορφώνεται και στο µέτρο του εφικτού, τις σχέσεις ανταγωνισµού ανάµεσα 

στις ηγεµονικές εθνικές οικονοµίες και, ταυτοχρόνως, προωθεί τη βέλτιστη, 



για αυτές τις οικονοµίες, γενική στρατηγική στο διεθνές επίπεδο, η οποία – 

προς το παρόν και χωρίς να υποτιµώνται οι µεταξύ των αντιθέσεις – δεν είναι 

άλλη από αυτήν της απελευθέρωσης του εµπορίου [11]. ∆ιότι, διαµέσου της 

απελευθέρωσης αναβαθµίζεται καθοριστικά η θέση των, τόσο στο εσωτερικό 

των υπερεθνικών των ενώσεων όσο και σε παγκόσµια κλίµακα (ειδικά για την 

ΟΝΕ, βλέπε και Μαριόλης, 1999α, β). Από την άλλη πλευρά, οι εθνικές 

οικονοµίες που – συνεπεία της απελευθέρωσης – αναδιαρθρώνονται, είτε θα 

µετατρέπονται βαθµιαία σε σχετικά παρηκµασµένες περιφέρειες των 

υπερεθνικών ενώσεων, στις οποίες υπάγονται, είτε θα προστρέχουν, αργά ή 

γρήγορα, στο δανεισµό από την Παγκόσµια Τράπεζα, κάτω από τους όρους και 

την επίβλεψη του ∆ΝΤ, το οποίο και θα επιβάλλει ένα νέο γύρο παράδοσης 

του εσωτερικού και του εξωτερικού τοµέα των εν λόγω οικονοµιών στις 

«υγιείς δυνάµεις» της παγκόσµιας αγοράς. Για παράδειγµα, σε ποια 

εµπορεύµατα η Ελλάδα διαθέτει απόλυτο πλεονέκτηµα και ποιο θα είναι το 

ειδικό βάρος της εντός της ΟΝΕ, όταν, πρώτον, 9 και µόνον βιοµηχανικά 

προϊόντα της καλύπτουν πάνω από το 50% των εξαγωγών της, ενώ ο 

αντίστοιχος αριθµός είναι 15 για την Πορτογαλία, 24 για τη ∆ανία και  28 για 

την Ισπανία, δεύτερον, τα αγροτικά προϊόντα καλύπτουν πάνω από το 25% 

των εξαγωγών της, και, τρίτον, η διαρκώς µειούµενη συµµετοχή των εξαγωγών 

της στο παγκόσµιο εµπόριο πέρασε από το 0.27%, το 1980, σε 0.21%, το 1994; 

 


