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Σημείωμα
Υσξίο κεηαβνιέο, ην θάησζη θείκελν παξνπζηάζηεθε, πξηλ απφ κία δεθαεηία,
ζε εθδήισζε ηεο Κίλεζεο: «Γξάζε: Θεζζαινλίθε 2003», ζην Πάληεην
Παλεπηζηήκην
(27
Μαξηίνπ
2003
–
βιέπε
π.ρ.
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=1712448&publDate=). Τπελζπκίδεηαη
φηη ε ελ ιφγσ Κίλεζε, ζηελ νπνία κεηείραλ ην ΚΚΔ, ην ΓΗΚΚΙ, θαζψο θαη
ζσκαηεία θαη ζχιινγνη, είρε ζπγθξνηεζεί ελφςεη ηεο επηθείκελεο, ηφηε,
πλφδνπ Κνξπθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Υαιθηδηθή, 20-21 Ινπλίνπ 2003).
Απφ φ,ηη γλσξίδσ ή/θαη ζπκάκαη, ην θείκελν παξέκεηλε αδεκνζίεπην,
παξά ην ξεηφ, αξρηθφ ελδηαθέξνλ νξηζκέλσλ γηα ην αληίζεην. Γπζηπρψο (εάλ
θαη δελ είλαη ζέκα ηεο Θεάο Σχρε), ηα φζα ππνζηήξημε θάζε άιιν παξά δελ
νκνινγήζεθαλ απφ ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ (θαη αθνινπζνχλ, έσο
ζήκεξα). Δλ αληηζέζεη, σζηφζν, κε φ,ηη εκθαηηθά, θαη – ηξφπνλ ηηλά –
ξνκαληηθά, γξάθεηαη ζε έλα ζεκείν ηνπ, ε εξγαηηθή ηάμε δεν ζέιεζε λα κάζεη
πεξηζζφηεξα. ήκεξα, ε/ν θαζέλαο δχλαηαη λα πηζηνπνηήζεη, εάλ επηδηψθεη λα
βιέπεη θαζαξά, φηη πεξηζζφηεξα έκαζαλ ή, θαιχηεξα, απηνδηδάρζεθαλ μόνον
νη Αγνξέο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη θπξίαξρεο, δηεζλψο, ηάμεηο, ήηνη – γηα
λα αληηζηξέςσ ηελ χζηαηε πξφηαζε ηνπ Φ. Έλγθειο, ζην «Ο Λνπδνβίθνο
Φφυεξκπαρ θαη ην Σέινο ηεο Κιαζηθήο Γεξκαληθήο Φηινζνθίαο» (1886) – νη
θιεξνλφκνη ηεο Γηαιεθηηθήο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν, εθεί φπνπ βαζηιεχεη ε
άλεπ θξαγκψλ κεηακφξθσζε ησλ εζληθψλ, ηδησηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ,
εξγαζηψλ ζε δηεζλή, θνηλσληθή θαη αθεξεκέλε, εξγαζία.
Παξφια απηά ππήξμε, κε κηθξή ρξνληθή πζηέξεζε σο πξνο ην ζεκείν
γξαθήο ηνπ θεηκέλνπ, θαη ε εξαίπεζη ηνπ θαλφλα, ηελ νπνία ην ίδην πξνέβιεπε,
επίζεο, κε αθξίβεηα: ηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2004 ζπγθξνηήζεθε ε
«Μπνιηβαξηαλή πκκαρία γηα ηνπο Λανχο ηεο Ακεξηθήο καο» (ALBA, ζηα
ηζπαληθά), ε νπνία ζπληζηά, ζχκθσλα κε ηηο δηαθεξχμεηο ηεο, κνξθή δηεζλνχο
νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο βαζηδφκελε ζηελ ακνηβαία νηθνλνκηθή βνήζεηα,
ζηνλ αληηπξαγκαηηζκφ θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, παξά
ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθά ξπζκηδφκελνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ,
δειαδή ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (θαη αο κελ ιεζκνλείηαη φηη
σο ρψξεο-παξαηεξεηέο κεηέρνπλ ε Ατηή, ην Ιξάλ θαη ε πξία, θαη κεηείρε ε
Ολδνχξα έσο ην πξαμηθφπεκα ηνπ 2009).
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Πνιινί, φκσο, νχηε απφ απηήλ ηελ εμαίξεζε ζέιεζαλ λα κάζνπλ, ελψ
δηέζεηαλ θάζε ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα. Ή, γηα λα είκαη πεξηζζφηεξν αθξηβήο,
φρη κφλνλ δελ ζέιεζαλ λα κάζνπλ, αιιά θαη ηελ απνζηψπεζαλ, εάλ
ππνζέζνπκε φηη νη δηεζληζηηθέο θαη παγθνζκην-επαλαζηαηηθέο νλεηξψμεηο ηνπο
άθεζαλ ρψξν γηα λα αληηιεθζνχλ ηε κε θαληαζηαθή χπαξμή ηεο.
Θ. Μ., Γεθέκβξηνο 2012
Ι.
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε «καζεκαηηθή αθξίβεηα» νη επηπηψζεηο ηεο
εηζαγσγήο εληαίνπ λνκίζκαηνο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, δελ είλαη θαη’ αξράο
αλαγθαία ε επίθιεζε «αηξεηηθψλ» νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ. ε ζπκθσλία κε ηελ
πιένλ θαζηεξσκέλε αλάιπζε, ηζρχεη ην εμήο (πξφηαζε γλσζηή σο «Αζχκβαην
Σξίγσλν», ε νπνία απνδείρζεθε, θαηά πξψηνλ, απφ ην λνκπειίζηα Ρ. Μάληει):
Γελ είλαη πνηέ δπλαηή ε ηαπηφρξνλε χπαξμε, ππώηον, πιήξνπο ειεπζεξίαο ζηε
δηεζλή θίλεζε ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, δεύηεπον, ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, θαη, ηπίηον, απηφλνκεο, δειαδή εζληθά
αλεμάξηεηεο, λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Έπεηαη, ινηπφλ, φηη νη αξρέο θάζε ρψξαο
πνπ ζπκκεηέρεη ζε κία «ππεξεζληθή έλσζε», ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο έρεη
εγθαζηδξπζεί ε ειεχζεξε θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ θαη έρεη ηεζεί ζε ηζρχ έλα
ζχζηεκα ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, δελ είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ
ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην «εξγαιείν-κέζν» ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.
Οθείινπλ, έηζη, λα (αςηο-)πεξηνξίδνληαη ζηελ άζθεζε δεκνζηνλνκηθήο,
εηζνδεκαηηθήο θαη εκπνξηθήο πνιηηηθήο (ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε
δαζκνινγηθή θαη ε κε δαζκνινγηθή πνιηηηθή). Γηα ηελ αθξίβεηα, πξνθεηκέλνπ
λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ «εζσηεξηθνχ» θαη ηνπ «εμσηεξηθνχ»
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, νη αξρέο είλαη αλαγθαζκέλεο λα ελεξγνπνηνχλ
ηνπιάρηζηνλ δχν, απφ ηα πξναλαθεξζέληα ηξία, κέζα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο,
πξάγκα ην νπνίν ζπκβαίλεη, βέβαηα, επεηδή είλαη αδχλαηνλ λα επηηεπρζνχλ δχν
αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο ζηφρνη (φπσο π.ρ. ε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ε
βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ) δηα ηεο ρξήζεο ελφο, θαη
κφλνλ ελφο, κέζνπ-εξγαιείνπ.
ΙΙ.
Ωο γλσζηφλ, ε «Μεηα-ΟΝΔ Δπνρή» δελ ραξαθηεξίδεηαη κφλνλ απφ ηελ
ειεχζεξε θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηζνηηκηψλ αιιά θαη απφ
ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
1. Καηάξγεζε νπνηαζδήπνηε δπλαηφηεηαο άζθεζεο εζληθήο εκπνξηθήο
πνιηηηθήο.
2. Τπαξμε ζεκαληηθφηαησλ πεξηνξηζκψλ
θαηά ηελ άζθεζε εζληθήο
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (βιέπε π.ρ. ηνλ επηβεβιεκέλν απφ ην «χκθσλν
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ηαζεξφηεηαο» πεξηνξηζκφ ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ζην 3% ηνπ ΑΔΠ).
3. Αλππαξμία ελφο θνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ν νπνίνο (ζε ζπκθσλία κε
φ,ηη ηζρχεη ζηηο ΗΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά) ζα έρεη ελεξγφ αλαδηαλεκεηηθφ ξφιν.
4. Δηζαγσγή εληαίνπ λνκίζκαηνο.
5. Πιήξεο «απειεπζέξσζε» θαη «ελνπνίεζε» ησλ εζληθψλ αγνξψλ εξγαζίαο
θαη, άξα, ελεξγνπνίεζε ηζρπξήο ηάζηρ εμίζσζεο ησλ σξνκηζζίσλ ζηνλ
επξσπατθφ ρψξν.
ε ζπλδπαζκφ κε ηα φζα ειέρζεζαλ πξνεγνπκέλσο, ηα ηέζζεξα πξψηα
απ’ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ζπλεπάγνληαη φηη ε φπνηα
«εμηζνξξφπεζε», θάζε επηκέξνπο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ιδίωρ ησλ ιηγφηεξν
αλεπηπγκέλσλ, βαζίδεηαη, θαηά θχξην ιφγν θαη εθ ησλ πξαγκάησλ, ζηελ
εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα (φπσο δηθαηνχκεζα λα ζπλάγνπκε
εάλ εμεηάζνπκε, απφ ινγηθή θαη ηζηνξηθή άπνςε, ηα δεδνκέλα ησλ είθνζη,
ηνπιάρηζηνλ, ηειεπηαίσλ ρξφλσλ) ζηε ζηαζεξή ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο
αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο. Γειαδή, ζηελ άζθεζε κίαο ζπλεπνχο,
εληαηηθήο θαη κνλνκεξνχο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο, αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο
νπνίαο δεν είλαη ε εθπφλεζε ελφο θιαζηθνχ «πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο» αιιά ε
εμ νινθιήξνπ αλαδηάξζξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαζηαθήο
δχλακεο (βιέπε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ, εξγαζηαθφ θαη
αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα).
Ωζηφζν, νη επηπηψζεηο δελ ηειεηψλνπλ εδψ, δηφηη ην θαηά ζεηξά πέκπην
απφ ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα:
Γεδνκέλσλ φισλ ησλ ππνινίπσλ, ζπλεπάγεηαη φηη ν επξσπατθφο θαηακεξηζκφο
ηεο εξγαζίαο δελ ζα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ «λφκν ηνπ ζπγθξηηηθνχ
πιενλεθηήκαηνο» (φπσο ζπκβαίλεη κέρξη ζήκεξα) αιιά απ’ ην «λφκν ηνπ
απφιπηνπ πιενλεθηήκαηνο». Απιά εηπσκέλν, απηφ ζεκαίλεη φηη ζε θάζε
επηκέξνπο θιάδν ηεο «ελνπνηεκέλεο» επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζα ιεηηνπξγνχλ
κφλνλ νη πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθνηερληθά πξνεγκέλεο επηρεηξήζεηο, δειαδή
κφλνλ εθείλεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηελ απνιχησο πςειφηεξε
παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ (ελψ κέρξη ζήκεξα επηβηψλνπλ θαη
αξθεηέο απ’ απηέο πνπ είλαη απνιχησο «θαζπζηεξεκέλεο»).
πκπέξαζκα: Η πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο νδήγεζε,
θαη’ αξράο θαη βαζκηαία, ζηελ αδπλακία άζθεζεο απηφλνκεο εκπνξηθήο,
ζπλαιιαγκαηηθήο, λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Έηζη, ππέηαμε
ηνλ επξσπατθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ζηε ρσξίο δηακεζνιαβήζεηο δξάζε
ηνπ «λφκνπ ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο» θαη, επηπιένλ, επηθφξηηζε ηηο
εζληθέο εηζνδεκαηηθέο πνιηηηθέο κε ην ξφιν δηαθχιαμεο ηεο απξφζθνπηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ. Απηή ε εμέιημε ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πεξηζζφηεξν
αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ θαη πξνήγαγε ηελ ανιζόμεηπη ανάπηςξη (νηθνλνκηθή
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θαη πνιηηηθή) ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. Όκσο, κε ηελ εηζαγσγή εληαίνπ
λνκίζκαηνο θαη, θπξίσο, κε ηελ «ελνπνίεζε ησλ απειεπζεξσκέλσλ αγνξψλ
εξγαζίαο» ζα νδεγήζεη, ηειηθά ζηελ πιήξε θπξηαξρία ηνπ «λφκνπ ηνπ
απνιχηνπ πιενλεθηήκαηνο», ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο, αθελφο, ε ίδηα ε έλλνηα
ηεο «εζληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο» (νπνηνπδήπνηε είδνπο) ζηεξείηαη
απηφλνκνπ λνήκαηνο θαη, αθεηέξνπ, νμχλεηαη ζηνλ ππεξζεηηθφ βαζκφ ε
δηαδηθαζία αληζφκεηξεο αλάπηπμεο.
ΙΙΙ.
Όια απηά, βέβαηα, έρνπλ πξσηεχνπζα ζεκαζία γηα εθείλεο αθξηβψο ηηο
επξσπατθέο νηθνλνκίεο (θαη ηηο επηκέξνπο πεπιθέπειερ φισλ ησλ νηθνλνκηψλ),
νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη, γεληθά, απφ έλα ζπγθξηηηθά ρακειφ επίπεδν
αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ. Δηδηθφηεξα,
ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαξσηεζνχκε (εθφζνλ νη αξκφδηνη ζησπνχλ επηδεηθηηθά)
πφζεο θαη ηη είδνπο επηρεηξήζεηο, απ’ απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν, ζα επηβηψζνπλ ζηε «Μεηα-ΟΝΔ Δπνρή» ή, ηζνδπλάκσο, ζε
πφζα θαη πνηα εκπνξεχκαηα ε ειιεληθή νηθνλνκία δηαζέηεη «απφιπην
πιενλέθηεκα», δεδνκέλνπ φηη ήδε «ζήκεξα» (παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά):
1. Σν 50% ησλ εμαγσγψλ ηεο θαιχπηεηαη απφ ελλέα βηνκεραληθά πξντφληα,
ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο πξντφλησλ είλαη 15 γηα ηελ Πνξηνγαιία, 24 γηα ηε
Γαλία, θαη 28 γηα ηελ Ιζπαλία.
2. Σν 25% ησλ εμαγσγψλ ηεο θαιχπηεηαη απφ αγξνηηθά πξντφληα θαη,
ηαπηνρξφλσο, ην έιιεηκκα ηνπ αγξνηηθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο δηεπξχλεηαη
ζπλερψο.
3. Σν πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ ηεο ζην παγθφζκην εκπφξην κεηψλεηαη ζηαζεξά
ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. Δπίζεο, ην 2001 νη εμαγσγέο ηεο πξνο ηελ ΔΔ
απνηεινχλ ην 3.6% ηνπ ΑΔΠ (απνηεινχζαλ ην 7.6% ην 1989 θαη ην 5.7% ην
1995), ηε ζηηγκή πνπ ην αληίζηνηρν ζην κέζν φξν ηεο ΔΔ κέγεζνο αλέξρεηαη
ζην 16.6%.
4. Οη εμαγσγέο ηεο ζηελ ΔΔ έρνπλ, σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ
ηεο, κεησζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (απφ ην 68% ζην 41%), ελψ ην αληίζεην
ζπκβαίλεη κε ηηο εηζαγσγέο ηεο.
5. Σν 2000 ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο δηεπξχλζεθε θαηά 29.8%
(θηάλνληαο ζην 17.6% ηνπ ΑΔΠ), ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ ηεο δηεπξχλζεθε θαηά 74.4% (θηάλνληαο ζην 6.7% ηνπ ΑΔΠ), θαη
ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηεο δηαζέζηκα κεηψζεθαλ θαηά 22.9%. Σν 2002 ην
έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αλήιζε ζηα 20 δηζ. επξψ (14.3% ηνπ ΑΔΠ)
θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηα 9 δηζ. επξψ (6.5% ηνπ ΑΔΠ).
Αο ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγηφ ηεο κε φιεο αλεμαηξέησο ηηο
ρψξεο ηεο ΔΔ είλαη ειιεηκκαηηθφ, πξάγκα πνπ επίζεο ηζρχεη θαη γηα ην
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εκπνξηθφ ηεο ηζνδχγην κε έμη απφ – ηηο πξψηεο δέθα – ππφ έληαμε ζηελ ΔΔ
ρψξεο.
6. χκθσλα κε ηελ «Έθζεζε γηα ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή πλνρή» ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2000), απμάλεηαη ζηαζεξά ην ράζκα ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη άιισλ «ηζνβαξψλ» ρσξψλ, φπσο ε
Ιξιαλδία. Άιισζηε, νη εμαγσγέο πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο ηεο Διιάδαο
απνηεινχλ ην 6.7% ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ ηεο (2000), ελψ ην αληίζηνηρν
κέγεζνο γηα ηελ Ιξιαλδία είλαη 41.2% (20% ε ΔΔ, 15.6% ε Ιζπαλία, 5.6% ε
Πνξηνγαιία).
7. Η παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηεο (κεηξνχκελε κε βάζε ην ΑΔΠ αλά
ψξα εξγαζίαο) είλαη κφλνλ ην 62% ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ.
πγθεθξηκέλα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθξηηηθά ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα
ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο ησλ «δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ», ελψ ε
παξαγσγηθφηεηά ηεο είλαη αληίζηνηρε ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ μόνον
ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο ησλ «μη δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ»
(ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, θαηαζθεπέο, εκπφξην). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε
ζρεηηθή έθζεζε ηνπ ΙΟΒΔ (2000), ε παξαηεξνχκελε θαηά ηελ πεξίνδν 19961999 αχμεζε ηνπ ΑΔΠ πξνήιζε πξσηίζησο απφ ηελ αλάπηπμε απηψλ αθξηβψο
ησλ ηνκέσλ (βιέπε θαη ην ζρεηηθφ ξφιν ησλ ΚΠ), ελψ νη ηνκείο ησλ δηεζλψο
εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ, είηε είλαη – εδψ θαη δχν δεθαεηίεο – ζηάζηκνη είηε
αλαπηχζζνληαη κε αξγνχο ξπζκνχο (π.ρ. ηνπξηζκφο).
8. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθηηκά φηη αληηζηνηρνχλ κφλνλ 43 ιεπηά ηνπ επξψ
ζε θάζε θηιφ πξντφληνο πνπ εμάγεηαη απφ ηελ Διιάδα, ελψ ην αληίζηνηρν
κέγεζνο ζηελ ΔΔ είλαη, θαηά κέζν φξν, 2.5 επξψ. Δθηηκά, επίζεο, φηη θαηά ην
δηάζηεκα 1987-2000 ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε
ελδνθνηλνηηθφ επίπεδν κεηψζεθε θαηά 11% ιφγσ, θπξίσο, ηεο πνιηηηθήο ηεο
«ζθιεξήο δξαρκήο».
9. Οη ηέζζεξηο απφ ηηο νθηψ «δψλεο θηψρεηαο» ηεο ΔΔ (θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ
θάησ ηνπ 60% ηνπ κέζνπ θνηλνηηθνχ), εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη θαη ε πην
θησρή ηεο Δπξψπεο, βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. Σέινο, κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ
1990 κεηψζεθε ζπγθξηηηθά ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηξηψλ πεξηθεξεηψλ
(Κεληξηθή Μαθεδνλία, Πεινπφλλεζνο, ηεξεά Διιάδα), ελψ ηεο Ηπείξνπ
παξέκεηλε ζην 43% ηνπ κέζνπ θνηλνηηθνχ.
IV.
Απφ φια απηά ζπλάγεηαη φηη, εάλ νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη (ηδίσο ησλ
ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ) έκαζαλ θαιά ηη ζεκαίλεη «ΔΟΚ» θαη
«Μάαζηξηρη», ζα κάζνπλ αθφκα θαιχηεξα ηη ζεκαίλεη «ΟΝΔ» θαη «επξψ».
Απηφ ην ηειεπηαίν, φκσο, ζα αλαγθαζζνχλ λα ην κάζνπλ θαη πιαηχηεξα
ζηξψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κίαο φρη αζήκαληεο κεξίδαο επηρεηξεκαηηψλ,
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ε νπνία έρεη επσθειεζεί ζπζηεκαηηθά απφ ηελ αζθνχκελε εηζνδεκαηηθή
πνιηηηθή. Δίλαη, πάλησο, αιήζεηα φηη, φπσο ηνλίδεηαη ζην «Πάλσ ζην ξφιν ηνπ
καρφκελνπ πιηζκνχ» (Β. Ι. Λέληλ, 12 Μαξηίνπ 1922), πξψηνη απφ φινπο νη
εξγαδφκελνη κπνξνχλ, αξθεί λα ην ζέινπλ, λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα.
Η νπζία ηνπ δεηήκαηνο είλαη απιή: ηα πιαίζηα ζπλζεθψλ πνπ
δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα ππέξβαζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ
αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, αιιά – ελ ζπλερεία – θαη απφ ηελ θαηάξξεπζε
ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ νβηεηηθψλ Γεκνθξαηηψλ, νη αζηηθέο ηάμεηο ησλ
πεξηζζφηεξν θαπηηαιηζηηθά αλεπηπγκέλσλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ πξνάγνπλ,
κέζσ ηεο «απειεπζέξσζεο» ηνπ εκπνξίνπ αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ,
θαη ζε αληηζηνηρία κε ηα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληά ηνπο, έλαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν
ππαγφκελν ζην λφκν ηνπ απνιχηνπ πιενλεθηήκαηνο δηεζλή θαηακεξηζκφ
εξγαζίαο.
Η δηαδηθαζία απηή, δειαδή ε ιεγφκελε «παγθνζκηνπνίεζε», δελ
επηβάιιεηαη κφλνλ κέζσ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ηνπ ΠΟΔ ή ηνπ «Μάαζηξηρη» θαη ηεο επίθιεζεο ησλ
πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζέηεη, δήζελ, ε «νκαιή πνξεία ηεο ΟΝΔ», αιιά – φηαλ
νξηζκέλνη δελ ζπλαηλνχλ – θαη κέζσ πνιέκσλ, ήηνη δηα ηεο πξνψζεζεο ηεο
ίδηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κε άιια κέζα. Έρεη δε νξηζκέλεο ρεηξνπηαζηέο
ζπλέπεηεο: Πξψηνλ, αλαβαζκίδεη θαζνξηζηηθά ηε ζέζε ησλ πεξηζζφηεξν
θαπηηαιηζηηθά αλεπηπγκέλσλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ (ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ
ππεξεζληθψλ ελψζεσλ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ εγεκνλεχνπλ, φζν θαη
παγθνζκίσο), δεχηεξνλ, ππνβαζκίδεη, απφ θάζε άπνςε, ην ζχλνιν ησλ
ππνινίπσλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, θαη,
ηξίηνλ, εκθαλίδεηαη σο ηδηαηηέξσο επσθειήο γηα ην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ
ηάμεσλ δηεζλψο, αθξηβψο επεηδή ελ κέξεη πξνυπνζέηεη θαη ελ κέξεη
ζπλεπάγεηαη ηε ζηαζεξή ζπκπίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλαπαξαγσγήο ηεο
εξγαζηαθήο δχλακεο.
Καηά ζπλέπεηα, γηα ηηο ππνβαζκηδφκελεο νηθνλνκίεο ε κνλαδηθή
ζπγθεθξηκέλε, ξεαιηζηηθή θαη αλαγθαία (γηα ηηο ίδιερ) ελαιιαθηηθή επηινγή
είλαη ε αθφινπζε: Γηακφξθσζε και ζπληνληζκφο πξνγξακκάησλ εκπνξηθήο
πνιηηηθήο, ηα νπνία λα βαζίδνληαη ζε δαζκνινγηθέο θαη κε δαζκνινγηθέο
κνξθέο πξνζηαζίαο. Γεληθά, δηακφξθσζε λέσλ, κε θαπηηαιηζηηθψλ, πξνηχπσλ
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη διεθνούρ ζςνεπγαζίαρ, ηα νπνία, βέβαηα δελ είλαη
ζε θακία πεξίπησζε εθηθηά κε ηνλ ζήκεξα ππάξρνληα ζην εζσηεξηθφ ηεο
πιεηνςεθίαο απηψλ ησλ νηθνλνκηψλ ζπζρεηηζκφ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ. Η
πξνο απηήλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε αλαηξνπή ηνπ ελ ιφγσ ζπζρεηηζκνχ,
ε πξνο απηήλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε δηάξξεμε ηεο «παγθφζκηαο
ηκπεξηαιηζηηθήο αιπζίδαο» ηεο Νέαο Σάμεο, αλακθηζβήηεηα ζα πξνάγεη θαη ηα
ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο φινπ ηνπ θφζκνπ. Όπσο εμάγεηαη απφ ηα φζα
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πξναλαθέξζεθαλ, ε ηξέρνπζα πεξίνδνο δελ αθήλεη αλνηρηή θακία άιιε
δπλαηφηεηα θαη δελ ζέηεη, ζε απηνχο πνπ έρνπλ, βέβαηα, ην ίδην ηαμηθφ
ζπκθέξνλ, θαλέλα άιιν θαζήθνλ.
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