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Περίληψη

Κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής είναι η παγκοσμιοποίηση

που αφορά την ολοένα και μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση

και την κατάργηση των συνόρων. Η  επικράτηση της παγκοσμιοποίησης

παρέχει πληθώρα ευκαιριών ανάπτυξης και εξέλιξης, καθώς διευκολύνει την

πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες και διευρυνόμενες αγορές και σε

χρηματοδοτικούς και τεχνολογικούς πόρους. Με τον τρόπο αυτό θεωρείται ότι

η παγκόσμια οικονομία έχει εισέλθει σε μια συνολικά νέα φάση και ότι οι

συνέπειες της στο εμπόριο, την τεχνολογία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα,

ακόμα και τις οικονομικές πολιτικές θα είναι τεράστιες.  Σύμφωνα με την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ένα πέμπτο περίπου της αύξησης του βιοτικού

επιπέδου στην ΕΕ τα τελευταία πενήντα χρόνια οφείλεται στην

παγκοσμιοποίηση.

Αρκετοί, όμως, συνδέουν την παγκοσμιοποίηση με την απώλεια

θέσεων εργασίας, τη συμπίεση των μισθών και την υποβάθμιση των

συνθηκών εργασίας. Οι ανησυχίες αυτές πηγάζουν από τον φόβο ότι ο

αυξημένος ανταγωνισμός από χώρες χαμηλού κόστους δημιουργεί

ασφυκτικές συνθήκες στους τοπικούς παραγωγούς και εργαζομένους και

μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο εργοστασίων, ή τον περιορισμό της

δραστηριότητάς τους, και τη μετεγκατάστασή τους στο εξωτερικό.

Σε γενικές γραμμές το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει οδηγήσει

στη δημιουργία ποικίλων μύθων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αποκρύπτονται

οι αλήθειες γύρω από την πραγματική της σημασίας στη διαμόρφωση του

σύγχρονου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Με αφορμή τις βαθύτατες

συνέπειες της σύγχρονης οικονομικής κρίσης, η παρούσα εργασία επιδιώκει

μέσω βιβλιογραφικών αναφορών να αναλύσει το φαινόμενο της

παγκοσμιοποίησης και να προωθήσει την κατάρριψη μύθων και την ανάλυση

της αλήθειας γύρω από τη λειτουργικότητα αυτού του φαινομένου.
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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα,

τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις

αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν

την έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι,

όπως απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις

πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν

πρωτότυπη δημιουργία μου»

Ιωάννης Νουλόπουλος
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Εισαγωγή

Ο όρος «παγκοσμιοποίηση» έχει εισβάλει οριστικά στο καθημερινό μας

λεξιλόγιο και είναι πλέον πολύ διαδεδομένος. Είναι όμως αβέβαιο ότι όσοι την

χρησιμοποιούν εννοούν πάντα το ίδιο. Ωστόσο, ουσιαστικά με τον όρο αυτό,

εκφράζεται η τάση της σύγχρονης εποχής για απελευθέρωση της διακίνησης

προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, ακόμα και εμψύχου υλικού μεταξύ

χωρών, καθώς και την αστραπιαία διάδοση των πληροφοριών χάρη στις νέες

τεχνολογίες.

Μια μεγάλη μερίδα σύγχρονων αναλυτών και διαμορφωτών της

πολιτικής, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παγκόσμια οικονομία έχει

εισέλθει σε μια ολοκληρωτικά νέα φάση με διεθνείς καταιγιστικές συνέπειες

της παγκοσμιοποίησης στο εμπόριο, την τεχνολογία, το χρηματοπιστωτικό

σύστημα, ακόμα και στις οικονομικές πολιτικές. Είναι μάλιστα έκδηλη η

οικονομική αλληλεξάρτηση των κρατικών οικονομιών, που διαμορφώνει πλέον

τους κανόνες της νέας τάξης. Κάποια μάλιστα αποδεικτικά στοιχεία,

υποστηρίζουν την άποψη ότι προέρχονται από τη διαμόρφωση και το

μετασχηματισμό του εθνικού και διεθνούς παγκοσμίου συστήματος που

προέκυψε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.1

Πάντως, συμφωνά με τη σχολή Annales και τον όρο «longueduree»

(μακροπρόθεσμη προσέγγιση), μας κάνουν γνωστό ότι αυτό που από

πολλούς θεωρείται ως ένα νέο φαινόμενο, δεν είναι υποχρεωτικά νέο.2

Τα σύνθετα αυτά ζητήματα, είναι καλό να προσεγγίζονται από τους

οικονομικούς ιστορικούς προσεκτικά και να παρουσιάζονται ως μια σειρά

συγκεκριμένων στοχασμών όπως:

 Αληθεύει ότι οι εξωτερικές επενδύσεις αποτελούν ένα συνολικά νέο

φαινόμενο;

 Είναι πραγματικότητα ότι στην εποχή μας το εξωτερικό εμπόριο ως

1-2 Paul Bairoch, μετάφραση: Χρ. Βαλλιάνος διαθέσιμο στο:

http://www.theseis.com
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ποσοστό του ΑΕΠ μιας χώρας, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο;

Σε γενικές γραμμές οι οικονομολόγοι, βλέπουν το ελεύθερο εμπόριο και

τη διεθνοποίηση με θετικό βλέμμα. Τα οικονομικά δεδομένα όμως, δεν

συμφωνούν απόλυτα με την συγκεκριμένη άποψη. Το διεθνές εμπόριο, κάτω

από κάποιες συνθήκες, είναι αδύνατο να αποτελέσει τη βάση ενός

γενικευμένου ντάμπινγκ, πάνω στην οποία οι χώρες που συμμετέχουν θα

μειώνουν τεχνητά τις τιμές των αγαθών που παράγουν προκειμένου να

αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς.

Στην παρούσα εργασία – μελέτη, προκειμένου να συλλάβουμε τα

σύνθετα αυτά ζητήματα, χρησιμοποιώντας δεδομένα και δείκτες θα

επιχειρήσουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση, με σκοπό να ερευνήσουμε την

σημασία του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, διακρίνοντας το, με σκοπό

να διακριβώσουμε αν πρόκειται για μια ιστορική διαδικασία σε φάσεις ή για

ένα σύγχρονο διεθνές οικονομικό σύστημα. Επίσης θα ερευνήσουμε τους

μύθους και τις αλήθειες, που πλέκονται γύρω από το σύγχρονο αυτό

φαινόμενο.

Θέτουμε λοιπόν ουσιαστικές αμφισβητήσεις σχετικά με την σύγχρονη

περιρρέουσα φιλολογία, σχετικά με το καινοφανές της παγκοσμιοποίησης. Το

εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο υφίσταται σαν ένα μακροχρόνιο φαινόμενο.

Βλέποντας πίσω ορισμένες δεκαετίες οι  πρόσφατες αλλαγές χρονολογούνται

από τη δεκαετία του 1960 και μετά σ' ένα γενικότερο πλαίσιο. Οι

εναλλασσόμενοι συσχετισμοί δυνάμεων που χαρακτήριζαν την παλαιότερη

αυτή περίοδο, μας αφήνουν αναμφίβολα, να εκφράσουμε μια συγκριτική

ποσοτική προσέγγιση, μέσω μιας οπτικής θεσμών.3

Αναλύοντας λοιπόν χρόνους και θεσμούς, μέσα από γεγονότα που

θεμελιώνουν τον όρο της παγκοσμιοποίησης, θα προσπαθήσουμε αρχικά να

ερμηνεύσουμε το «φαινόμενο παγκοσμιοποίηση» και στη συνέχεια θα

επιχειρήσουμε τη απομυθοποίηση του, σύμφωνα με σύγχρονους κοινωνικούς

και οικονομικούς αναλυτές.

3   Paul Bairoch, μετάφραση: Χρ. Βαλλιάνος διαθέσιμο στο:

http://www.theseis.com
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Κεφάλαιο πρώτο
Οι έννοια της παγκοσμιοποίησης

Η έννοια της παγκοσμιοποίησης είναι δύσκολο να διευκρινιστεί

επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό. Σε µια προσπάθεια να διατυπωθεί ένας

ορισμός θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η απελευθέρωση της αγοράς, η

παγκόσμια κυκλοφορία του κεφαλαίου, οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας, η

παγκόσμια δικτύωση της παραγωγής, οι ροές πληροφορίας, και η ένταση των

πληθυσμιακών μετακινήσεων συνθέτουν ένα ιδιόρρυθμο πλέγμα υπερεθνικών

διασυνδέσεων και σχέσεων που αναφέρεται πλέον στην παγκόσμια

επιστημονική ή µη δημοσιότητα µε τον όρο «παγκοσμιοποίηση». Οι W. Hutton

και A. Giddens,4 ορίζουν την παγκοσμιοποίηση ως σειρά

αλληλεπικαλυπτόμενων αλλαγών επαναστατικού χαρακτήρα, µε επίκεντρο

την κοσμογονία στις επικοινωνίες και την οικονομία της γνώσης. Ενώ,

σύμφωνα µε το ορισμό του U. Beck, η παγκοσμιοποίηση σημαίνει τις

διεργασίες εκείνες ως αποτέλεσμα των οποίων τα έθνη-κράτη και η

ανεξαρτησία τους συνδέονται και αλληλοδιαδέχονται µέσω των διεθνικών

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται, καθώς και των δυνατοτήτων για

εξουσία, κατευθύνσεων, ταυτοτήτων και δικτύων επικοινωνίας που αυτές

γεννούν5 . Σημαίνει, επίσης την ορατή ήδη κατάργηση των συνόρων, σε

καθημερινή βάση, στις διάφορες πλευρές της, δηλαδή την οικονομία, την

πληροφόρηση, την οικολογία, την τεχνολογία, τις διαπολιτισμικές συγκρούσεις

και την κοινωνία των πολιτών. Η Ε. Μπέλλου, εξηγεί ότι ´Ο όρος

παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιείται ευρύτατα για να υποδηλώσει ένα νέο

επίπεδο κοινωνικό - οικονομικών και πολιτικών διεργασιών, που αφορούν

κυρίως την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και τις οικονομικές εν γένει

κοινωνικές σχέσεις διεθνώς. 6

4 Will Hutton, Antony Giddens, ´On the Edge: Living with Global Capitalismª,

Vintage, Random House, Βασίλης Καπετανγιάννης, Ελευθεροτυπία, 21/12/2001, σ.

54

5 Ulrich Beck, Τι Είναι Παγκοσμιοποίηση;, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ. 73

6 Ελένη Μπέλλου, Παγκοσμιοποίηση: Μύθος ή Συγκάλυψη της Καπιταλιστικής

Φύσης του Σύγχρονου Κόσμου; Κομμουνιστική Επιθεώρηση, τεύχος 3, σ. 8
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Ο N. Chomsky, επιπροσθέτως, αναφέρει ότι «Ο όρος

παγκοσμιοποίηση, όταν χρησιμοποιείται µε ουδέτερο τρόπο, αναφέρεται στην

παγκόσμια ενοποίηση, ειδικά στην οικονομική ενοποίηση». 7 Από την πλευρά

του ο P. Bourdieu8 , υποστηρίζει ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι παρά ένας

μύθος µε όλη τη σημασία της λέξης, ένας ισχυρός λόγος, µια ιδέα - δύναμη,

µια ιδέα που έχει κοινωνική δύναμη και επιτυγχάνει την αξιοπιστία.

Συγκεκριμένα, στο βιβλίο του «Για ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κίνημα», ο P.

Bourdieu γράφει: ...πρέπει να επανέλθουμε στη λέξη παγκοσμιοποίηση: Με

την αυστηρή έννοια του όρου μπορεί να δηλώνει την ενοποίηση του

παγκόσμιου οικονομικού πεδίου σε παγκόσμια κλίμακα. Καταλήγει όμως να

σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό, εάν κανείς περάσει λαθραία από την

περιγραφική έννοια της λέξης, όπως μόλις διατυπώθηκε, η παγκοσμιοποίηση

δηλώνει µια ορισμένη οικονομική πολιτική µε στόχο την ενοποίηση του

οικονομικού πεδίου μέσα από την λήψη μιας ολόκληρης σειράς νομικό-

πολιτικών μέτρων, µε στόχο την κατάργηση όλων των περιορισμών που

ανακόπτουν αυτή την ενοποίηση, όλων των ως επί των πλείστον

συνδεδεμένων µε την ύπαρξη του Κράτους-έθνους εμποδίων που

δυσχεραίνουν αυτή την επέκταση. Ορισμός που υποδεικνύει µε μεγάλη

ακρίβεια τη νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία συνδέεται αξεδιάλυτα µε αυτή

την πραγματική οικονομική προπαγάνδα, η οποία της παρέχει ένα μερίδιο

από τη συμβολική δύναμή της, επωφελούμενη της αμφισημίας της έννοιας.

Η οικονομική παγκοσμιοποίηση δεν είναι μηχανικό αποτέλεσμα των

νόμων της τεχνικής ή της οικονομίας. Είναι το προϊόν μιας πολιτικής που

εφαρμόζεται από ένα σύνολο φορέων και θεσμών και το αποτέλεσμα της

εφαρμογής ορισμένων διατάξεων, οι οποίες δημιουργήθηκαν προμελετημένα

για να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένους στόχους και κυρίως την

απελευθέρωση του εμπορίου (trade liberalization), δηλαδή την εξάλειψη όλων

7 Noam Chomsky, ´Ο Σύγχρονος Ελευθεριακός Σοσιαλισμός στο Χρόνης

Πολυχρονίου, Λόγος Περί Παγκοσμιοποίηση και ∆ημοκρατίας, Εκδόσεις SCRIPTA,

Αθήνα, 2000, σ. 109

8 Pierre Bourdieu, Αντεπίθεση Πυρών, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1998, σ. 54



11

των εθνικών ρυθμίσεων που ποδηγετούν τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις

τους.9 Υπό αυτή την έννοια, η παγκοσμιοποίηση είναι περισσότερο κατανοητή

ως µια θεμελιωδώς πολιτική διαδικασία που εμπνέεται από συμφέροντα τα

οποία μπορεί κανείς να προσδιορίσει, όπως αυτά του μεγάλου κεφαλαίου,

ιδίως του χρηματιστικού κεφαλαίου, στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης κρίσης

υπερπαραγωγής και εντατικοποίησης του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα µε τον ορισμό του Θ. Πάγκαλου, «Η παγκοσμιοποίηση είναι

εκείνη η νεωτερική κατάσταση που χαρακτηρίζει το σημερινό κόσμο και που

σηματοδοτείται από µια πλανητικού τύπου ικανότητα και δυνατότητα

επικοινωνίας αλλά και κάθε είδους ανταλλαγών και καθιστά ολοένα και πιο

δυνατή την ικανότητα κατασκευής ενός παγκόσμιου συστήµατος.»10 O Κ.

Βεργόπουλος, αναφέρει ότι το σύγχρονο θεώρημα περί παγκοσμιοποίησης

του καπιταλισμού και των εθνικών οικονομιών αποτελεί αποθέωση της

συντηρητικής ευρηματικότητας και συνεχίζει: «Η έννοια της

παγκοσμιοποίησης, ενόσω δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ενόσω δεν

υπόκειται σε οιονδήποτε έλεγχο, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται ως άλλοθι

για να καλύψει κάθε είδους ευτέλεια, έπεται ότι έχει αναχθεί σε ιερό και όσιο

δόγμα της νέας ορθοφροσύνης του καιρού µας».11 Η Μ. Νεγρεπόντη-

∆ελιβάνη,12 επίσης, εξηγεί ότι θεωρώντας τη νέα οικονομία ως το στάδιο που

διαδέχτηκε αυτό της βιομηχανικής επανάστασης και προσφωνώντας την

εννοιολογικά ως μεταβιομηχανικό στάδιο, στάδιο υπηρεσιών ή πληροφορικής,

γίνεται αυτόματα αντιληπτό ότι πρόκειται για κανονική, αλλά και αναμενόμενη

εξέλιξη του καπιταλισμού. «Η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή, στηρίζεται στην

9 Pierre Bourdieu, Για Ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κίνημα, Αντεπίθεση Πυρών ΙΙ,

Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2001, σ.σ. 116, 117

10 Θεόδωρος Πάγκαλος, Παγκοσμιοποίηση και Αριστερά, η Νεοφιλελεύθερη Λαίλαπα
και ο Νέος Ρόλος της Αριστεράς, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 2001, σ.σ.
91, 92

11 Κώστας Β. Βεργόπουλος, Παγκοσμιοποίηση, η Μεγάλη Χίμαιρα, Εκδοτικός
Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 1999, σ. 38

12 Μαρία Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη, Συνωμοτική Παγκοσμιοποίηση, Εκδόσεις Παπαζήση,
Αθήνα, 2001, σ. 75
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εσωτερική λογική των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και της

διεθνοποίησης τους, στις νέες τεχνολογίες και εργατικές σχέσεις που τις

συνοδεύουν κατά την εφαρμογή τους. Μορφοποιείται, όμως, και λαμβάνει το

πραγματικό της (πολιτικό - κοινωνικό) σχήμα μέσα από τις επιλογές, τις

συγκρούσεις, τη δράση και αντίδραση των υποκειµένων.»13 Συνεπώς, η

παγκοσμιοποίηση, ως µια αντικειμενική τάση, μορφοποιείται από τη δράση

των παικτών-υποκειμένων του γίγνεσθαι. Η παγκοσμιοποίηση

αποκρυσταλλώθηκε στη σύγχρονη μορφή της µε τις απαρχές της

βιομηχανικής επανάστασης, η οποία ανάμεσα στο 18ο και στις αρχές του

19ου αιώνα, σηματοδότησε τη γέννηση της σύγχρονης μορφής του

καπιταλισμού και «...αυτό που ονομάζουμε σήμερα παγκοσμιοποίηση είχε ως

προέλευση την Ευρώπη, δηλαδή έναν οικονομικό κόσμο µε επίκεντρο την

Ευρώπη.»13 Ο P. Krugman,14 τονίζει ότι αν κάποιος θελήσει να ορίσει µια

συγκεκριμένη ημερομηνία για την αρχή της πραγματικής παγκόσμιας

οικονομίας, μπορεί να διαλέξει το 1869, δηλαδή τη χρονιά κατά την οποία η

διώρυγα του Σουέζ και ο σιδηρόδρομος του Union Pacific ολοκληρώθηκαν.

Κατά την περίοδο που ακολούθησε το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η απαρχή της

σύγχρονης εκδοχής της η παγκοσμιοποίηση πέρασε από δύο φάσεις: α) τη

φάση του Bretton Woods, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ΄70 και β) τη φάση

της νεοφιλελεύθερης περιόδου. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, όμως, η

παγκοσμιοποίηση έχει ορμητικά εισβάλλει στη καθημερινή µας ζωή και

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη ελεύθερης κυκλοφορίας των νέων

τεχνολογιών. Η εμφάνιση του όρου παγκοσμιοποίηση τοποθετείται κάπου στα

μέσα µε τέλη της δεκαετίας του ΄80. Ο όρος γεννήθηκε στις σχολές διοίκησης

των μεγάλων πανεπιστημίων των ΗΠΑ, µε έμφαση αρχικά στην

αλληλεξάρτηση των αγορών. Μια διαφορετική άποψη, µε κύριο εκφραστή της

το N. Chomsky, θεωρεί ότι η φάση της παγκοσμιοποίησης άρχισε µε την

ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου που άλλωστε η εξυπηρέτηση των

συμφερόντων του αποτέλεσε το κύριο λόγο επιβολής της.

13 Νίκος Κοτζιάς στον πρόλογο του Ούλριχ Μπεκ, Τι Είναι Παγκοσμιοποίηση;,
Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ. 18

14 Παναγιώτης Β. Ρουµελιώτης, Παγκόσμια Διακυβέρνηση ή Ηγεμονική
Παγκοσμιοποίηση;, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 2002, σ. 88
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Η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή, δεν προέκυψε από την εσωτερική λογική

του συστήματος, αλλά από τις υποκειμενικές επιλογές «εκείνων οι οποίοι

δύνανται, χωρίς πάντα να νομιμοποιούνται, να καθορίζουν την πορεία των

πραγμάτων».

Ενώ, οι M. Hardt και A. Negri, υποστηρίζοντας ότι η κυριαρχία έχει

λάβει µια νέα μορφή, συντιθέμενη από µια σειρά εθνικών και υπερεθνικών

οργανισμών τους οποίους διέπει µία και αυτή εξουσιαστική λογική,

μετονομάζουν αυτή τη νεοφανή, παγκόσμια μορφή κυριαρχίας σε

«Αυτοκρατορία.» Αναλύοντας την έννοια της «Αυτοκρατορίας», αναφέρουν ότι

αυτή δεν εγκαθιστά κάποιο εδαφικό κέντρο εξουσίας ούτε εξαρτάται από

αμετακίνητα σύνορα και φραγμούς. Η «Αυτοκρατορία» είναι µια τάξη

πραγμάτων, ένα καθεστώς χωρίς χρονικά όρια και έχει τεράστιες δυνάμεις

καταδυνάστευσης και καταστροφής. «Το νέο παράδειγμα είναι ταυτόχρονα

σύστημα και ιεραρχία, συγκεντρωτική κατασκευή κανόνων και ευρεία

παραγωγή νομιμότητας που εξαπλώνεται στον παγκόσμιο χώρο.»15

Οι ιστορικές και χρονικές συγκυρίες, όπως το πέρασμα των

προηγμένων οικονομιών από το βιομηχανικό στο μεταβιομηχανικό,

«μεταϋλιστικό» στάδιο ανάπτυξης, η γενίκευση της εφαρμογής της

νεοφιλελεύθερης θεώρησης, η δημιουργία περιφερειακών ενώσεων, η

κατάρρευση των πρώην σοσιαλιστικών χωρών, ευνόησαν µε πολλούς

τρόπους τη γενικευμένη αποδοχή της παγκοσμιοποίησης. Ενώ, παράλληλα

άρχισε να αρθρώνεται ένας αντίλογος σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Στην παγκοσμιοποίηση υπάρχουν πέντε θεμελιώδεις συνιστώσες: η

οικονομική, η κοινωνική, η πολιτιστική, η πολιτική και η τεχνολογική πλευρά.

Παρόλο, που κυριαρχεί η αντίληψη ότι οι οικονομικές διαδικασίες είναι αυτές

που ορίζουν κατά κύριο λόγο, αλλά και περιορίζουν τα πολιτιστικά και

κοινωνικά φαινόμενα, ο Μπροντέλ16 τονίζει ότι είναι εσφαλμένο και επικίνδυνο

να εστιάζουμε αποκλειστικά και µόνο στα οικονομικά στοιχεία αυτής της

διαδικασίας.

15 Michael Hardt, Antonio Negri, Αυτοκρατορία, Εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ.
37

16 Μπροντέλ, «Παγκοσμιοποίηση µε Παρελθόν», Ελευθεροτυπία, 10/3/2002



14

Ακόμη και αν δεχτούμε ότι η οικονομία έχει προτεραιότητα, η

παγκοσμιοποίηση δεν είναι αμιγώς οικονομικό φαινόμενο σε καμιά

περίπτωση και κατά συνέπεια εσφαλμένα περιορίζεται στην

παγκοσμιοποίηση των αγορών, διότι αναπόφευκτα συμπεριλαμβάνει όλες τις

εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Η οικονομική παγκοσμιοποίηση, επομένως,

είναι µόνο µια από τις συνιστώσες του φαινομένου. Υπάρχει, επίσης, η

πολιτική παγκοσμιοποίηση (η οποία αναφέρεται στην παρακμή του έθνους

κράτους), η κοινωνική παγκοσμιοποίηση (που οδηγεί στην ομογενοποίηση

του σημερινού τρόπου ζωής, της ατομικιστικής και καταναλωτικής

κουλτούρας), η πολιτιστική (που αφορά στην παρούσα ομογενοποίηση της

κουλτούρας), καθώς και η τεχνολογική παγκοσμιοποίηση (η οποία σχετίζεται

µε τις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες και την επανάσταση της

πληροφορικής). Υπάρχει διάδραση και αλληλεξάρτηση αυτών των

συνιστωσών: η πολιτική παγκοσμιοποίηση προωθείται από την τεχνολογική

παγκοσμιοποίηση, η οικονομική παγκοσμιοποίηση υπαγορεύει της επιταγές

της στην πολιτική παγκοσμιοποίηση, ενώ η κοινωνική και πολιτιστική

παγκοσμιοποίηση είναι, µάλλον, αποδέκτες των συνεπειών της οικονομικής

παγκοσμιοποίησης. Αν η παγκοσμιοποίηση ήταν µόνο ένα οικονομικό

φαινόμενο, τότε θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά µε οικονομικά

μέσα.

Ο D. Held αναφέρει σχετικά: «..Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης

δεν έχει µόνο οικονομική χροιά, αλλά σημαίνει και άλλα πράγματα, όπως

πολιτική, πολιτισμό και περιβάλλον»17. Σε µια οικονομία της αγοράς, βέβαια

το οικονομικό στοιχείο είναι κυρίαρχο στοιχείο στις κοινωνικοπολιτικές

σχέσεις. Ο Ν. Κοτζιάς, τονίζει ότι «Στο όνομα μιας οικονομίστικα εννοούμενης

παγκοσμιοποίησης καλούνται οι κοινωνίες να υποταχτούν στη λογική του

κέρδους και του γεωπολιτικού ανταγωνισµού».18 Η παγκοσμιοποίηση, ως εκ

17 David Held, «Παγκοσμιοποίηση, Κοσμοπολιτισμός και Δημοκρατία» στο Λόγος
Περί Παγκοσμιοποίησης και Δημοκρατίας, (Χρόνης Πολυχρονίου επιµ.), Εκδόσεις
SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ. 228

18 Νίκος Κοτζιάς, στα προλεγόμενα του Ulrich Beck, Τι Είναι Παγκοσμιοποίηση,
Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ.σ 20
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τούτου, «...δεν είναι µόνο οικονομική, αλλά ευρύτερη και συνίσταται στην
αντίληψη και οργάνωση του κόσμου ως ενιαίου όλου.»19

Δεν παγκοσμιοποιούνται, όμως, µε τους ίδιους ρυθμούς όλες οι πτυχές

της κοινωνικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, η οικονομία, και ιδιαίτερα η

δράση του χρηματιστικού κεφαλαίου, παγκοσμιοποιείται µε πολύ

γρηγορότερους ρυθμούς και επεκτατικές διαθέσεις από ότι η σφαίρα του

πολιτικού. «Η παγκοσμιοποίηση ασφαλώς δεν είναι μονοδιάστατη και οι

πολλαπλές διαδικασίες που αναγνωρίζουμε ως παγκοσμιοποίηση δεν είναι

ούτε ενιαίες ούτε µονοσήµαντες.»20

Ως ένα µέσο επιβολής της παγκοσμιοποίησης χρησιμοποιείται η λογική

του μονόδρομου. Σύμφωνα µε τον Ρ. Εσποζίτο, «...η παγκοσμιοποίηση

καθαυτή φαίνεται να είναι µια ολική και µη αναστρέψιμη διαδικασία. Ολική µε

την έννοια ότι είναι η μορφή όχι μόνον η οικονομική ή τεχνολογική αλλά και η

λογική και οντολογική- που έχει πάρει σήμερα ο κόσµος».21 Αν γίνει δεκτό ότι

η παγκοσμιοποίηση αποτελεί απλώς και µόνο τη μοιραία εξέλιξη των

οικονομιών, αυτόματα η ίδια και οι συνέπειες της ερμηνεύονται υπό το πρίσμα

ενός αναπότρεπτου φαινομένου. Για την ταχεία και αποτελεσματική

προώθηση του «παγκοσμιοποιημένου» μοντέλου ζωής, ήταν απαραίτητη η

ανάπτυξη ενός κατάλληλου ιδεολογικού πλαισίου. Ο νεοφιλελευθερισμός

κρίθηκε κατάλληλος να επιτελέσει αυτόν τον σκοπό. Έτσι νεοφιλελευθερισμός

και παγκοσμιοποίηση αποτελούν απλώς τις όψεις του ίδιου νομίσματος,

δηλαδή προωθητές της λογικής της οικονομίας της αγοράς. Ο

νεοφιλελευθερισμός παρουσιάζεται και αυτός µε το προπέτασμα του

αναπόφευκτου.

19 Ευστράτιος Β. Αλµπάνης, «Εθνικισμός και Παγκοσμιοποίηση» στο
Παγκοσμιοποίηση, Αισιόδοξη Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.),
Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2001, σ. 77

20 Michael Hardt, Antonio Negri, Αυτοκρατορία, Εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ.
19

21 Ροµπέρτο Εσποζίτο, «Παγκοσμιοποίηση: Οδηγίες Χρήσης», Ελευθεροτυπία, 12
Ιανουαρίου 2003
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Ένα ολόκληρο σύνολο προαπαιτούμενων επιβάλλονται ως αυτονόητα:

η παραδοχή ότι η μέγιστη ανάπτυξη, συνεπώς η παραγωγικότητα και η

ανταγωνιστικότητα, είναι ο υπέρτατος και μοναδικός στόχος των ανθρώπινων

πράξεων ή η παραδοχή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αντίστασης στις

οικονομικές δυνάμεις ή ακόμη ο κάθετος διαχωρισμός του οικονομικού από το

κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Ο Ε. Β. Αλμπάνης, αναφέρει: «Η

παγκοσμιοποίηση, δηλαδή η αντίληψη και η οργάνωση του κόσμου ως

ενιαίου όλου, είναι ταυτόχρονα αντικειμενική εξέλιξη και επιδίωξη. Ως

αντικειμενική εξέλιξη, η παγκοσμιοποίηση είναι αναπόδραστη και οφείλεται

στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, στην εξέλιξη της επικοινωνίας και στην

ανάπτυξη μιας παγκόσμιας λειτουργικής αλληλεξάρτησης και αλληλόδρασης.

Οφείλεται επίσης στην αντίληψη και στο όραμα ενός ενιαίου κόσμου, χωρίς

τεχνητούς συμβολικούς διαχωρισμούς, αντίληψη που ενυπάρχει στον

άνθρωπο, μαζί µε την αντίληψη ιδιαιτερότητας και τη συνείδηση της

ατομικότητάς του.

Ως επιδίωξη, η παγκοσμιοποίηση προωθείται µε διάφορες θεσμικές,

πολιτισμικές και επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και στοχεύει στην παγκόσμια

επιβολή, στην επίτευξη προνομιακών όρων αγοράς και ανταγωνισμού, στον

έλεγχο της παγκόσμιας εξέλιξης και στη συγκρότηση μιας παγκόσμιας

κυριαρχίας µε σύγχρονους όρους, μέσα από τον προσδιορισμό της αντίληψης

και οργάνωσης του κόσµου».22 Η παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα µε την άποψή

του είναι ταυτόχρονα ιστορική διαδικασία και ιδεολογία. Συμπερασματικά, η

παγκοσμιοποίηση είναι ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο προκλήθηκε, σε

μεγάλο βαθμό, από τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες που δημιουργήθηκαν

στην οικονομία και οι οποίες αξιοποιήθηκαν από συγκεκριμένες κοινωνικές

δυνάμεις στα πλαίσια ενός νεοφιλελεύθερου σχεδιασμού αποδιάρθρωσης των

εθνικών πολιτικών και του υπάρχοντος θεσμικού συστήματος.

22 Ευστράτιος Β. Αλµπάνης, ´Πολιτισµός: η Σύγχρονη Εποχήª στο Παγκοσµιοποίηση:
Αισιόδοξη Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.), Εκδόσεις Σαββάλας,
Αθήνα, 2001, σ. 163
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Η παγκοσμιοποίηση, δεν είναι προϊόν µόνο οικονομικών αλλαγών,

αλλά προκλήθηκε και από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, στη σχέση χρόνου

και χώρου για τον άνθρωπο. Ο νεοφιλελεύθερος ισχυρισμός για τον

αναπόφευκτο χαρακτήρα της παγκοσμιοποίησης και της επακόλουθης

παρακμής του κράτους, έχει δημιουργήσει µια διαμετρικά αντίθετη ιδεολογία,

η οποία αρνείται την καινοτομία της παγκοσμιοποίησης, επιστρέφοντας στο

παλιό πρότυπο της σχέσης μεταξύ καπιταλισμού και κράτους. Η άποψη αυτή,

η οποία εκφράζεται από θεωρητικούς όπως οι P. Hirst και G. Thompson,

αποδέχεται ότι η έννοια του παγκόσμιου συστήματος δεν είναι πρωτόγνωρη

στην οικονομική θεωρία, καθώς η έναρξη του «παγκόσμιου καπιταλιστικού

συστήματος» τοποθετείται την περίοδο της αποικιοκρατίας. Από τότε, έχει

συνδεθεί µε το βαθμό και τη ποιότητα της διεθνούς ολοκλήρωσης, την

ανάπτυξη των διεθνών ροών των παραγωγικών συντελεστών, την εμβάθυνση

του διεθνούς καταμερισμού της εργασίας και της παραγωγής. Η

παγκοσμιοποίηση σχετίζεται, επίσης, είτε µε την εμφάνιση των επιχειρήσεων

παγκόσμιας εμβέλειας και τη σταθερή πορεία αλλαγής, είτε µε την

κατάρρευση του ανατολικού συνασπισμού.

Οι P. Hirst και G. Thompson,23 αναφέρουν ότι η παρούσα σε υψηλό

βαθμό διεθνοποιημένη οικονομία δεν είναι πρωτοφανής. Θεωρούν ότι η

διεθνής οικονομία ήταν κατά πολλούς τρόπους πιο ισχυρή την περίοδο πριν

από το 1914. Το διεθνές εμπόριο και οι κεφαλαιακές ροές, τόσο μεταξύ των

ίδιων των ραγδαία βιομηχανοποιούμενων οικονομιών όσο και μεταξύ αυτών

και των διάφορων αποικιακών περιοχών ήταν σημαντικότερα από ότι είναι

σήμερα. Υπήρχε -αν προστεθεί και το ποσοστό της μετανάστευσης- µια

υπερβολικά ανεπτυγμένη, ανοιχτή και ενοποιημένη διεθνής οικονομία στην

αρχή του 20ού αιώνα, µε αποτέλεσμα, η παρούσα περίοδος να µην είναι

πρωτοφανής.

23 Paul Hirst, Grahame Thompson, Η Παγκοσμιοποίηση σε Αμφισβήτηση,
(Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης επιµ.), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000, σ.σ 17-49
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Ο Θ. Κ. Πελαγίδης, στην εισαγωγή του βιβλίου «Κατανοώντας την

Παγκοσμιοποίηση», αναφέρει ότι μέσα από τα κείμενα του συγκεκριμένου

βιβλίου αποδεικνύεται ότι η σημερινή αυξανόμενη διεθνής οικονομική

ολοκλήρωση έχει ιστορικό προηγούμενο παρά τα διαφορετικά ποιοτικά

χαρακτηριστικά της. «Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, η

ολοκλήρωση του εμπορίου και των συντελεστών παραγωγής ήταν

αξιοσημείωτα υψηλή και σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις υψηλότερη από

την σημερινή» 24. Ο ίδιος αναλυτής, τονίζει ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση

«...συνιστά διαδικασία που έχει µεν ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά σε

καμιά περίπτωση δεν συνιστά διεθνή πραγματικότητα. Οι αγορές προϊόντων,

κεφαλαίου και εργασίας απέχουν πολύ από το να χαρακτηρίζονται

ολοκληρωμένες ή παγκοσµιοποιηµένες.»25

Οι αμιγώς υπερεθνικές εταιρείες, σήμερα, είναι ολιγάριθμες, δεδομένου

του γεγονότος ότι οι περισσότερες έχουν εθνική βάση, ενώ ασκούν εμπορική

δραστηριότητα σε πολυεθνικό επίπεδο, βασιζόμενες, ωστόσο, σε µια

σημαντική εθνική έδρα παραγωγής και πωλήσεων, ενώ η κινητικότητα του

κεφαλαίου δεν παράγει μαζική μετατόπιση επενδύσεων και απασχόλησης

από τις προηγμένες στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ξένη άμεση επένδυση

έχει μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης στις προηγμένες βιομηχανικά οικονομίες

και ο Τρίτος Κόσμος παραμένει σε οριακά επίπεδα όσον αφορά τις

επενδύσεις και το εμπόριο. Το εμπόριο, οι επενδύσεις και οι

χρηματοοικονομικές ροές συγκεντρώνονται στο τρίγωνο Ευρώπη, Ιαπωνία -

Κίνα και Βόρεια Αμερική. «Παρατηρείται, λοιπόν, περισσότερο περιφερειακή

ολοκλήρωση συγκεκριμένων μπλοκ χωρών, παρά κάποια συνολική

παγκόσμια εμπορική και παραγωγική αλληλεξάρτηση που να αφορά στο

σύνολο των χωρών της παγκόσμιας οικονομίας, αν και συνολικά ο όγκος του

διεθνούς εμπορίου έχει αυξηθεί, τόσο αυτός καθαυτός όσο και σε σχέση µε

την αύξηση του παγκόσμιου προϊόντος.»26

24 Θ. Κ. Πελαγίδης στον πρόλογο του, Κατανοώντας την Παγκοσμιοποίηση, (Θεόδωρος Κ.
Πελαγίδης επιµ.), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2001, σ.15

25 Θ. Κ. Πελαγίδης, Πόσο Έχει Προχωρήσει η Παγκοσμιοποίηση;, Εκδόσεις Παπαζήση,
Αθήνα, 2001, σ. 259

26 Θ. Κ. Πελαγίδης, Πόσο Έχει Προχωρήσει η Παγκοσμιοποίηση;, Εκδόσεις Παπαζήση,
Αθήνα, 2001, σ. 262
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Συνοπτικά:

1) ο σημερινός βαθμός διεθνοποίησης της οικονομίας δεν είναι

πρωτοφανής εφόσον ο βαθμός ανοίγματος της παγκόσμιας οικονομίας το

1913 ήταν στην πραγματικότητα υψηλότερος από τον αντίστοιχο βαθμό

ανοίγματος στην περίοδο μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,

2) οι καθαρά υπερεθνικές επιχειρήσεις είναι σχετικά σπάνιες μιας και οι

περισσότερες από αυτές έχουν κάποια εθνική έδρα,

3) η παγκόσμια οικονομία σήμερα δεν είναι κατ’ ουσία παγκόσμια από

τη στιγμή που το εμπόριο, οι ξένες άμεσες επενδύσεις και οι ροές κεφαλαίου

γενικότερα συγκεντρώνονται στις χώρες των τριών κύριων οικονομικών

περιφερειών (Βόρεια Αμερική, Ε.Ε και Ιαπωνία),

4) οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις έχουν την ικανότητα να ασκούν

ισχυρές καθοδηγητικές πιέσεις στις αγορές κεφαλαίου και σε άλλες

οικονομικές τάσεις, µε αποτέλεσμα, οι παγκόσμιες αγορές να µην είναι σε

καμιά περίπτωση πέραν από τη ρύθμιση και τον έλεγχο.

Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει τίποτα το καινούργιο

σχετικά µε τα σημερινά επίπεδα ολοκλήρωσης, ούτε στην πραγματική ούτε

στη χρηματιστική οικονομία, ενώ η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής έχει

μεγαλοποιηθεί. Οι μαρξιστικές προσεγγίσεις, θεωρούν ότι το πρώτο μεγάλο

κύμα της παγκοσμιοποίησης του καπιταλισμού δεν έγινε τη τελευταία 20ετία

αλλά στις αρχές του 20ού αιώνα. Είναι η περίοδος που περιγράφει η Ρ.

Λούξεμπουργκ στην «Συσσώρευση του Κεφαλαίου», ο Λένιν στον

«Ιμπεριαλισμό» και ο Μπουχάριν στο ομότιτλο βιβλίο του. Σύμφωνα µε τα

κείμενα των παραπάνω συγγραφέων, η παγκοσμιοποίηση είναι παλιό

φαινόμενο, σύμφυτο µε την εμφάνιση του καπιταλισμού ήδη από τον 16ο

αιώνα. Η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή, «...είναι τάση εγγενής στον καπιταλισμό.

Στην καπιταλιστική εμπορευματική παραγωγή.» 27

27 Ευτύχης Μπιτσάκης, «Παγκοσμιοποίηση» στο Παγκοσμιοποίηση, Αισιόδοξη
Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.), Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2001,
σ. 121
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Όπως και σήμερα, έτσι και τότε υπήρχε η αυταπάτη ότι η εξάπλωση

του καπιταλισμού στις διεθνείς αγορές θα οδηγούσε στο ξεπέρασμα των

οικονομικών κρίσεων, στην ευημερία και την ειρήνη. Και όμως, η εποχή εκείνη

τελείωσε µε το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, µε µια τεράστια

κοινωνική κρίση, αλλά και µε το κύμα επαναστάσεων που πυροδότησε ο

ρωσικός Οκτώβρης. Οι αντιδράσεις υπήρξαν έντονες: αποικιακές εξεγέρσεις,

αναταραχή μέσα στην εργατική τάξη σε Ευρώπη και Αμερική, νέα εργατικά

συνδικάτα, άγριες απεργίες. Κατ’ αυτή την έννοια, επομένως, η σημερινή

διεθνοποιημένη οικονομία αποτελεί συνέχεια φαινομένων που χαρακτήριζαν

τον καπιταλισμό και σε προηγούμενες περιόδους.

Το γεγονός, όμως, ότι η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης εμπεριέχει

τάσεις, στοιχεία και χαρακτηριστικά που μπορούν να εντοπιστούν στον

πρώιμο καπιταλισμό και ότι το κεφαλαιοκρατικό σύστημα αναπτύσσεται ως

καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, δεν σημαίνει ότι είναι πανομοιότυπη εκδοχή

της προγενέστερης. Η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή, είναι µια ιδιαίτερη φάση

ανάπτυξης του σημερινού κοινωνικού συστήματος, η οποία διακρίνεται από

σειρά σημαντικών διαφοροποιημένων χαρακτηριστικών, τέτοιων που δίνουν

στο όλο σύστημα µια σχετικά νέα ποιότητα. Αναλυτές, όπως ο P. Bourdieu και

ο Ν. Chomsky, δεν βλέπουν ένα νέο φαινόμενο στη σημερινή

παγκοσμιοποίηση, αλλά αναγνωρίζουν ότι στην παρούσα εποχή υπάρχουν

ορισμένα νέα και διαφορετικά στοιχεία οικονομικής αλληλεξάρτησης. Το

εμπόριο, για παράδειγμα, στα τέλη του 19ου αιώνα είχε διαφορετικά

χαρακτηριστικά, από ότι στα τέλη του 20ού. Οι τέσσερις νέες όψεις του

μοντέρνου παγκόσμιου εμπορίου είναι:

1) η αύξηση του «εσωτερικού» εμπορίου,

2) η ικανότητα των παραγωγών να καταμερίζουν τη διαδικασία

παραγωγής σε πολλά γεωγραφικά διασπαρμένα τμήματα,

3) η εμφάνιση χωρών µε ιδιαίτερα υψηλή αναλογία εμπορίου στο ΑΕΠ,

και

4) η μετατόπιση των εξαγωγών βιομηχανικών αγαθών από τα

χαμηλόμισθα προς τα υψηλόμισθα έθνη.
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Οι διεθνείς εμπορικές σχέσεις αναπτύσσονταν τον προηγούμενο αιώνα

κυρίως µέσω διμερών ή πολυμερών διακρατικών συμφωνιών. Σήμερα,

αναπτύσσονται περισσότερο µέσω της απευθείας δράσης πολυεθνικών

επιχειρήσεων που δημιουργούν τις δικές τους αλυσίδες καταστημάτων. Η

παραγωγική διαδικασία ενός τελικού προϊόντος κατανέμεται ανάμεσα σε

διαφορετικά κράτη. Μια εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρήσεις σε δεκάδες

χώρες και να παράγει σε κάθε µία από αυτές ένα διαφορετικό τμήμα της

συνολικής παραγωγικής διαδικασίας.

Μια δυνατότητα που τη δημιουργεί σε μεγάλη έκταση η εισαγωγή των

νέων τεχνολογιών. Η έρευνα του Θ. Κ. Πελαγίδη διαπιστώνει: «Αν και υπάρχει

λοιπόν σαφής ποιοτική διαφοροποίηση, ο όγκος του διεθνούς εμπορίου δεν

φαίνεται να έχει υπερβεί εκείνον του παρελθόντος [...] το σημερινό διεθνές

εμπόριο διεξάγεται σχεδόν κατά 80% ανάμεσα στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ

σημαντικές-υπανάπτυκτες οικονομικά- ζώνες του πλανήτη φαίνεται να µη

συμμετέχουν.» 28

Κατά την άποψη του Τ. Γιαννίτση, «Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί τη

σημερινή έκφραση μιας μακρόχρονης μετεξέλιξης, επέκτασης και

αναδιοργάνωσης του καπιταλιστικού μοντέλου παραγωγής. Από τη σκοπιά

αυτή δεν αποτελεί ένα νέο φαινόµενο».29 Ο ίδιος συγγραφέας, όμως,

αποδέχεται ότι υπάρχει µια μεταβολή που διαφοροποιεί ποιοτικά την περίοδο

της παγκοσμιοποίησης και το στοιχείο αυτό είναι η συνεχής διάβρωση του

κράτους-έθνους και των δυνατοτήτων του να αναλαμβάνει οικονομικές και

κοινωνικές λειτουργίες στο χώρο του.

28 Θ. Κ. Πελαγίδης, Πόσο Έχει Προχωρήσει η Παγκοσμιοποίηση;, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα, 2001, σ.51

29 Τ. Γιαννίτσης, «Εισαγωγή στην Παγκοσμιοποίηση» στο Παγκοσμιοποίηση,
Αισιόδοξη Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.), Εκδόσεις Σαββάλας,
Αθήνα, 2001, σ. 16
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Αναλυτικότερα, η σημερινή διεθνοποίηση είναι ποιοτικά διαφορετική

από αυτή του περασμένου αιώνα γιατί δεν είναι βασισμένη τόσο στα έθνη-

κράτη αλλά στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ο σημερινός βαθμός

ενσωμάτωσης στη διεθνοποιημένη οικονομία της αγοράς κάνει σχεδόν

αδύνατες οποιεσδήποτε πραγματικά αποκλίνουσες νομισματικές πολιτικές.

Το έθνος-κράτος τα τελευταία 25 χρόνια χάνει σταδιακά την οικονομική

του κυριαρχία. Ο J. Gray, αναφέρει σχετικά ότι «Η παγκοσμιοποίηση, κατά

την ύστερη αυτή σύγχρονη περίοδο, εμφανίζει πολλές καινοφανείς συνθήκες,

οι οποίες υποτιμούνται από τους σκεπτικιστές της παγκοσμιοποίησης, όπως

οι Hirst και Thompson. Υπάρχει σήμερα µια τόσο μεγάλη παγκόσμια

κεφαλαιαγορά, όσο ποτέ άλλοτε. Τα ποσοστά κερδών σε όλες τις χώρες

καθορίζονται από τις παγκόσμιες συνθήκες, όχι από τις περιστάσεις ή τις

πολιτικές κάποιας συγκεκριμένης χώρας. Και ίσως το σημαντικότερο είναι ότι

οι συναλλαγές στις αγορές ξένου συναλλάγματος έχουν αγγίξει το

εντυπωσιακότατο πόσο του 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ηµερησίως»30.

Και συνεχίζει, «Η σημερινή παγκόσμια οικονομία είναι λιγότερο σταθερή και

περισσότερο άναρχη σε σχέση µε τη φιλελεύθερη διεθνή οικονομική τάξη

πραγμάτων, η οποία κατέρρευσε το 1914. Ούτε τα κυρίαρχα ισχυρά κράτη,

ούτε οι πολυεθνικές εταιρείες κυβερνούν την πραγματικότητα της σημερινής

παγκόσμιας αγοράς.» 31

Οι M. Carnoy και M. Kastells32 υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια

οικονομία είναι µια νέα πραγματικότητα που διαφέρει από τη διεθνοποίηση

παλαιότερων εποχών για ένα απλό λόγο: µόνο σε αυτό το σημείο της ιστορίας

υπάρχει η τεχνολογική υποδομή που τη καθιστά εφικτή.

30- 31 John Gray, «Ο Φιλελευθερισμός στον Μεταδιαφωτιστικό Κόσμο. Στοχασμοί
Σχετικά µε τον διαταραγμένο Παγκόσμιο Καπιταλισμό» στο Λόγος Περί
Παγκοσμιοποίησης και Δημοκρατίας, (Χρόνης Πολυχρονίου επιµ.), Εκδόσεις
SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ. 215 - 217

32 Martin Carnoy, Manuel Kastells, «Η Παγκοσμιοποίηση, η Κοινωνία της Γνώσης και
το Κράτος: Ο Πουλαντζας στα Τέλη της Χιλιετίας» στο Η Πολιτική Σήμερα, ο Νίκος
Πουλαντζάς και η Επικαιρότητα του Έργου του, (Άλκης Ρήγος, Κωνσταντίνος
Τσουκαλάς επιµ.), Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 2001, σ. 394
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Αυτή η υποδομή περιλαμβάνει τα συστήματα υπολογιστών σε δίκτυο,

τις εξελιγμένες τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα ταχείας μεταφοράς ανθρώπων,

αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε άκρη του πλανήτη και τη δυνατότητα

επεξεργασίας πληροφοριών που επιτρέπει τη διαχείριση όλου αυτού του

περίπλοκου συστήματος. Ο J. Gray, αναφέρει ότι «Η παγκοσμιοποίηση είναι

µια ιστορική διαδικασία. Κατά την ύστερη σύγχρονη περίοδο, ο βασικός της

μηχανισμός είναι η ταχύτητα και η αδιέξοδη δημιουργία νέων τεχνολογιών σε

ολόκληρο το κόσµο».33

Αν και, η πλειονότητα των επιχειρήσεων και των εργασιών στο κόσμο

δεν είναι παγκόσμιες αλλά τοπικές και περιφερειακές, οι περισσότερες, αν όχι

όλες, οι οικονομίες εξαρτώνται από την απόδοση του παγκοσμιοποιημένου

πυρήνα τους. Αυτός ο παγκοσμιοποιημένος πυρήνας συμπεριλαμβάνει τις

χρηματοοικονομικές αγορές, το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, την

παραγωγή και την κατανομή αγαθών και υπηρεσιών, της επιστήμης, της

τεχνολογίας και της εξειδικευμένης εργασίας μεταξύ των εθνών.

Συμπερασματικά, στην πλέον συνήθη χρήση του όρου

παγκοσμιοποίηση, δηλαδή, στην ύπαρξη σχέσεων ανάμεσα σε διαφορετικές

περιοχές του κόσμου αρκετά έντονων ώστε να δημιουργούν κάποιες

επιδράσεις, η παγκοσμιοποίηση είναι τόσο παλιά όσο και ο κόσμος. Η Ε.

Μπέλλου αναφέρει ότι «Η τάση να διαμορφώνουν σχέσεις μεταξύ τους οι

κοινωνίες είναι τάση που διέπει όλη την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης».34

Ο R. Robertson, υποστηρίζει ότι «..η παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να

θεωρηθεί µια εξαιρετικά μακροχρόνια διαδικασία που άρχισε, για να το

θέσουμε στη βάση μιας κάπως μυθολογικής διάστασης, όταν οι δύο

33 John Gray, «Ο Φιλελευθερισμός στον Μεταδιαφωτιστικό Κόσμο. Στοχασμοί Σχετικά
µε τον Διαταραγμένο Παγκόσμιο Καπιταλισμό» στο Λόγος Περί Παγκοσμιοποίησης
και Δημοκρατίας, (Χρόνης Πολυχρονίου επιµ.), Εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ.
215

34 Ελένη Μπέλλου, «Παγκοσμιοποίηση: Μύθος ή Συγκάλυψη της Καπιταλιστικής
Φύσης του Σύγχρονου Κόσμου;», Κομμουνιστική Επιθεώρηση, τεύχος 3, σ. 12
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πρώτες φυλές αντιμετώπισαν η µια την άλλη»35.

Η ένταση, όμως, αυτών των σχέσεων είναι σήμερα πολύ πιο

αποφασιστικής σημασίας από όσο ήταν στο παρελθόν. Η παγκοσμιοποίηση,

τελικά, προσαρμόζει τις υπάρχουσες καπιταλιστικές σχέσεις, τις μορφοποιεί

εκ νέου, τις επεκτείνει στο χρόνο και στο χώρο, µε τάση κάλυψης όλων των

πλευρών της ανθρώπινης δράσης.

35 Roland Robertson, «Παγκόσμιες Αναζητήσεις» στο Λόγος Περί Παγκοσμιοποίησης
και Δημοκρατίας, Εκδόσεις SCRIPTA, (Χρόνης Πολυχρονίου επιµ.), Αθήνα, 2002, σ.
337
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Κεφάλαιο δεύτερο
Το περιεχόμενο και η σημασία της

παγκοσμιοποίησης

Η αποτυχία εφαρμογής του κομμουνιστικού μοντέλου καθώς και η

ενσωμάτωση μεγάλης μάζας ανθρώπων και γεωγραφικών εκτάσεων

μετέβαλαν θεμελιακά τη μορφή του οικονομικού κόσμου. Ο πλούσιος

βιομηχανικός κόσμος όλο και λιγότερο χρειάζεται ανειδίκευτο εργατικό

δυναμικό, οι εθνικές οικονομίες εξασθενούν και η παγκόσμια οικονομία

διαπλέκεται όλο και περισσότερο. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία,

τα πάντα μπορούν να παράγονται οπουδήποτε και να πουλιούνται

οπουδήποτε. Στις καπιταλιστικές οικονομίες, αυτό σημαίνει ότι το κάθε

εξάρτημα μπορεί να κατασκευάζεται και η κάθε δραστηριότητα να

πραγματοποιείται στο μέρος του πλανήτη όπου μπορεί να γίνει φθηνότερα,

ενώ αντίθετα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προκύπτουν να πουλιούνται

εκεί όπου οι τιμές και τα κέρδη είναι υψηλότερα. Η ελαχιστοποίηση του

κόστους και η μεγιστοποίηση των εσόδων σημαίνει μεγιστοποίηση του

κέρδους, που αποτελεί τη καρδιά του φιλελεύθερου καπιταλισμού. Το κόστος

μεταφοράς και επικοινωνίας μειώνεται δραματικά και η ταχύτητα µε την οποία

πραγματοποιούνται μεταφορές και επικοινωνίες αυξάνεται υπέρμετρα. Αυτό

κατέστησε δυνατό να αναπτυχθούν στον επιχειρηματικό τομέα εντελώς νέα

συστήματα επικοινωνιών, διοίκησης και ελέγχου. Σύμφωνα, µε τους Michael

Hardt και Antonio Negri «Η νέα παγκόσμια σκηνή προσδιορίστηκε και

οργανώθηκε µε βάση κυρίως τρεις μηχανισμούς ή διαδικασίες: (1) τη

διαδικασία του από αποικισμού που σταδιακά ανασυγκρότησε την παγκόσμια

αγορά σύμφωνα µε γραμμές ιεράρχησης οι οποίες διακλαδίζονταν εκκινώντας

από τις Ηνωμένες Πολιτείες, (2) τη σταδιακή αποκεντροποίηση της

παραγωγής, και (3) την οικοδόμηση ενός πλαισίου διεθνών σχέσεων το οποίο

διέδωσε σε ολόκληρο τον πλανήτη το πειθαρχικό παραγωγικό καθεστώς και

την πειθαρχική κοινωνία στις διαδοχικές μετεξελίξεις της.»36

36 Michael Hardt, Antonio Negri, Αυτοκρατορία, Εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ.

331
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Η σημερινή εποχή, δεν έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από

αυτά που τόνιζε ο Λένιν για να περιγράψει τον ιμπεριαλισμό, το τότε ανώτατο

στάδιο του καπιταλισμού. Ορισμένα στοιχεία εκείνης της εποχής

εξακολουθούν να ισχύουν διατηρώντας την διαχρονικότητά τους, µε τις εξής

συνέπειες:

1) Η υπέρμετρη συγκέντρωση της παραγωγής και του κεφαλαίου,

δημιουργεί μονοπώλια, που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην οικονομική ζωή

2) Υπάρχει συγχώνευση του τραπεζικού κεφαλαίου µε το βιομηχανικό,

3) Δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην εξαγωγή κεφαλαίου από ότι στην

εξαγωγή εμπορευμάτων,

4) Συγκροτούνται διεθνείς μονοπωλιακές ενώσεις των καπιταλιστών, µε

σκοπό το μοίρασμα του κόσμου.

Το νέο αναπτυξιακό στάδιο αρχίζει µε τη διαδικασία της

αποβιομηχάνισης και τη μερική υποκατάσταση της παραγωγής και της

απασχόλησης από τις αντίστοιχες του τριτογενούς τομέα, δηλαδή τον τομέα

των υπηρεσιών. Με την έλευση της μεταβιομηχανικής εποχής τα πάντα

μεταβάλλονται και αποκτούν «αποϋλοποιημένη» μορφή. Η παγκοσμιοποίηση

συνδέεται άρρηκτα µε τη διεθνή εξάπλωση των εταιρειών και την αύξηση του

διεθνούς εμπορίου και των διεθνών επενδύσεων. Η ταχύτητα των

επικοινωνιών και το όλο και χαμηλότερο κόστος τους, από την αρχή της

δεκαετίας του ΄80, οδήγησαν στην έκρηξη των εμπορικών συναλλαγών,

καθώς και των εμπορικών και χρηματοοικονομικών ροών. Νέες τεχνολογίες

πληροφόρησης, επικοινωνιών, μεταφορών και παραγωγής, σε συνδυασμό µε

δασμολογικές μειώσεις, έχουν καταστήσει εφικτό τον συντονισμό της

παραγωγής, του εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών μέσων σε παγκόσμια

κλίμακα. Το νέο «δόγμα» που επικρατεί είναι «να καταναλώνεις ολοένα και

περισσότερο, να επικοινωνείς ολοένα και γρηγορότερα, να συναλλάσσεσαι µε

τον βέλτιστα αποδοτικό τρόπο. Ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, ευελιξία και

αποδοτικότητα.»37

37 Pierre-Andre Taguieff, Παγκοσμιοποίηση και Δημοκρατία, Εκδόσεις Εικοστού

Πρώτου, Αθήνα, 2002, σ. 15
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Ένα πρώτο στοιχείο της παγκοσμιοποίησης είναι ο νέος τρόπος

καπιταλιστικής παραγωγής µε σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. «Σε µια

παγκοσμιοποιημένη οικονομία, ούτε το κεφάλαιο ούτε η εργασία ούτε οι

πρώτες ύλες συνιστούν, αυτές καθαυτές, τον καθοριστικό οικονομικό

παράγοντα. Το σημαντικό είναι η σχέση των τριών που προσφέρει τη μέγιστη

αποδοτικότητα».38

Το δεύτερο στοιχείο της αφορά στις νέες τεχνολογίες. οι οποίες

διαμορφώνουν µια νέα σχέση ανάμεσα στο χρόνο και το χώρο. Ο J. Gray,

τονίζει ότι «Η αληθινή παγκόσμια οικονομία δημιουργήθηκε από τις νέες

τεχνολογίες που διαδόθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι από τη διάδοση

των ελεύθερων αγορών».39

Σύμφωνα µε την άποψη του U. Beck40, «Η διαδικασία της

παγκοσμιοποίησης σήμερα (και πιθανότατα και στο μέλλον) συνίσταται στην

εμπειρικά ανακαλυπτόμενη επέκταση, πυκνότητα και σταθερότητα των

τοπικών-παγκόσμιων δικτύων σχέσεων σε αμοιβαία βάση και τον

αυτοπροσδιορισμό τους µέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και

τους κοινωνικούς χώρους και τον καταιγισμό εικόνων σε πολιτιστικό, πολιτικό,

οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο.» Η Ε. Μπέλλου, αναφέρει ότι: «Οι

ανθρώπινες κοινωνίες, που υφίστανται πάνω στη γη, οι κρατικές τους

υποστάσεις, δηλαδή τα κράτη, εμπλέκονται εκ των πραγμάτων σε ένα πυκνό

δίκτυο διασυνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων, που διαμορφώνει υποχρεωτικά

δεδομένα για τις πολιτικές επιλογές τους, σε όλους τους τομείς και τις

εκδηλώσεις της κοινωνικής δραστηριότητας.

38 Ιγνάσιο Ραµονέ, «Νέου Τύπου Ολοκληρωτισμοί» στο Παγκοσμιοποίηση: Αισιόδοξη

Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.), Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2001,

σ.174

39 John Gray, «Ο Φιλελευθερισμός στο Μεταδιαφωτιστικό Κόσμο. Στοχασμοί Σχετικά

µε το Διαταραγμένο Παγκόσμιο Καπιταλισμό» στο Λόγος Περί Παγκοσμιοποίησης και

Δημοκρατίας, (Χρόνης Πολυχρονίου επιµ.), Εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ. 215

40 Ulrich Beck, Τι Είναι Παγκοσμιοποίηση, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ. 75
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Αιτία, πηγή αυτής της διαπλοκής στις διεθνικές οικονομικές,

στρατιωτικές, πολιτικές εν γένει πολιτιστικές σχέσεις θεωρείται η ραγδαία

ανάπτυξη της γνώσης, της επιστήμης, των εφευρέσεων και καινοτομιών στην

εφαρμογή της επιστημονικής προόδου, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας

[...] Προβάλλεται, λοιπόν, η γνώση/επιστήμη/τεχνολογία ως η αυτοτελής

κινητήρια δύναμη αλλαγής των κοινωνικό - οικονομικών σχέσεων, ο δε

ανταγωνισμός (των κεφαλαίων) ως η διαχρονική νομοτέλεια κάθε τύπου

ανάπτυξης της κοινωνικής προόδου, των διασυνδέσεων και εξαρτήσεων των

κοινωνιών του σύγχρονου κόσµου.»41

Ο χώρος τείνει, σήμερα, να εκμηδενιστεί µε αποτέλεσμα να μειώνεται

συνεχώς και ο απαιτούμενος  χρόνος ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του

ατόμου και της κοινωνίας. Αυτό οδηγεί στη «σχετικοποίηση» των χρονικών

χωρικών αποστάσεων, µε άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία. Η μεταφορά,

όμως, των ατόμων και των αγαθών καθώς και των απόψεων και των εικόνων

δεν είναι απόλυτη, από τη στιγμή που εκατοντάδες εκατομμύρια νοικοκυριών

δεν διαθέτουν τα μέσα ή και τα εισοδήματα προκειμένου είτε να μετακινηθούν

τα ίδια τα µέλη, είτε να προσλαμβάνουν   «εικόνα και φωνή».

Ο D. Held, αναφέρει ότι η παγκοσμιοποίηση: «Αφορά στη σύσφιξη των

διασυνδέσεων, των σχέσεων και των δικτύων μεταξύ των ανθρωπίνων

κοινοτήτων, στην αύξηση της έντασης όλων των παραπάνω και σε µια γενική

επιτάχυνση όλων αυτών των φαινομένων. Η παγκοσμιοποίηση μαρτυρά

διηπειρωτικές και διαπεριφερειακές ροές και δίκτυα δραστηριοτήτων,

αλληλόδρασης και εξουσίας. Με λίγα λόγια, έχει να κάνει µε τις διασυνδέσεις

μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του κόσμου από το πολιτισμικό στοιχείο

ως το ποινικό, από το οικονομικό ως το περιβαλλοντικό ή καθώς και µε τους

τρόπους µε τους οποίους αυτές οι διασυνδέσεις μεταλλάσσονται µε το

πέρασμα του χρόνου.»42

41 Ελένη Μπέλλου, «Παγκοσμιοποίηση»: Μύθος ή Συγκάλυψη της Καπιταλιστικής

Φύσης του Σύγχρονου Κόσμου;», Κομμουνιστική Επιθεώρηση, τεύχος 3, σ. 9

42 David Held, «Παγκοσμιοποίηση, Κοσμοπολιτισμός και Δημοκρατία» στο Λόγος

Περί Παγκοσμιοποίησης και Δημοκρατίας, (Χρόνης Πολυχρονίου επιµ.), Εκδόσεις

SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ. 224
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Από την άλλη, όμως, όπως έχει τονιστεί και σε προηγούμενη αναφορά,

«Σε γενικές γραμμές, παρά το θετικό διεθνές κλίμα που απορρέει, κυρίως,

από τις σημαντικές μειώσεις στα έξοδα μεταφοράς, την ανάπτυξη των νέων

τεχνολογιών και την εμπορική απελευθέρωση, οι αγορές συνεχίζουν να

προσδιορίζονται, σε μεγάλο βαθμό, περιφερειακά και εθνικά, αφήνοντας τη

διεθνή οικονομία να απέχει πολύ από το να αποτελεί ένα συγκροτημένο

υπερεθνικό παράδειγμα.» 43

Οι M. Carnoy και Μ. Kastells,44 συμπληρώνουν ότι η παγκόσμια

οικονομία ορίζεται ως την οικονομία της οποίας οι βασικές στρατηγικές

δραστηριότητες έχουν τη δυνατότητα, από τεχνολογική, οργανωτική και

θεσμική άποψη, να λειτουργούν ως ενιαία μονάδα, σε πραγματικό ή

επιλεγμένο χρόνο, σε πλανητική κλίμακα.

Ο Ι. Wallerstein,45 υποστηρίζει ότι ένα από τα βασικά στοιχεία μιας

παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας είναι ότι αποτελείται, μεταφορικά, από

µία και μοναδική αγορά, η οποία κυριαρχείται από την αρχή μεγιστοποίησης

του κέρδους. «Κινητήρια δύναμη της παγκοσμιοποίησης είναι το κεφάλαιο ñ η

αναζήτηση αγορών, φθηνής εργατικής δύναμης και πρώτων υλών. Επιδίωξη:

το κέρδος. Η τάση για παγκοσμιοποίηση είναι συνεπώς εγγενώς

ανταγωνιστική.» 46

43 Θεόδωρος. Κ. Πελαγίδης, Πόσο Έχει Προχωρήσει η Παγκοσμιοποίηση;, Εκδόσεις

Παπαζήση, Αθήνα, 2001, σ. 63

44 Martin Carnoy, Manuel Kastells, «Η Παγκοσμιοποίηση, η Κοινωνία της Γνώσης και

το Κράτος: Ο Πουλαντζάς στα Τέλη της Χιλιετίας» στο Η Πολιτική Σήμερα, ο Νίκος

Πουλαντζάς και η Επικαιρότητα του Έργου του, (Άλκης Ρήγος, Κωνσταντίνος

Τσουκαλάς επιµ.), Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα, 2001,σ. 393

45 Immanuel Wallerstein όπως αναφέρεται στο Ulrich Beck, Τι Είναι

Παγκοσμιοποίηση;, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, σ. 110

46 Ευτύχης Μπιτσάκης, «Παγκοσμιοποίηση» στο Παγκοσμιοποίηση, Αισιόδοξη

Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.), Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2001,

σ. 121
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Η ανταγωνιστικότητα στην νέα οικονομική τάξη ταυτίζεται µε το κέρδος

και για αυτό προωθούνται όλες εκείνες οι μεθοδεύσεις που το μεγιστοποιούν,

όπως συμπίεση των μισθών, συγχωνεύσεις μεγαθηρίων για να εξοντωθούν οι

ασθενέστερες επιχειρήσεις, ενθάρρυνση των μονοπωλίων,

αποκρατικοποιήσεις για τη μεταφορά της δημόσιας περιουσίας σε ιδιωτικά

ολιγοπώλια ή μονοπώλια, απελευθέρωση των αγορών για να επικρατήσουν

οι νόμοι του κέρδους, έξαρση της χρηματιστηριακής δραστηριότητας για να

πραγματοποιηθεί ευρείας έκτασης αναδιανομή από τους φτωχότερους στους

πλουσιότερους και να επικρατήσουν οι νόμοι του ισχυρότερου. Σύμφωνα µε

τη δήλωση του H. Maucher, διευθυντή της Νεστλέ, «Είτε πρόκειται για άτομο,

είτε για επιχείρηση είτε για χώρα το βασικό για να επιβιώσει κανείς σε αυτό το

κόσμο είναι να είναι πιο ανταγωνιστικός από το γείτονά του».47

Με άλλα λόγια, «Με την παγκοσμιοποίηση οι εμπορικοί και άλλοι

φραγμοί και εμπόδια έχουν τόσο πολύ περιοριστεί, ώστε και οι επιχειρήσεις

αλλά και τα κράτη προσπαθούν να εξασφαλίσουν καλύτερους

ανταγωνιστικούς όρους, ώστε να καταστεί η παραγωγή τους ανταγωνιστική σε

παγκόσμια βάση.»48 Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της παγκοσμιοποίησης είναι

η ουτοπική υπόθεση της δυνατότητας δημιουργίας μιας παντοδύναμης και

αυτορυθμιζόμενης αγοράς, που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και

παγκοσμιοποιείται.

O E. Hobsbawm αναφέρει ότι «Στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών

παρακολουθούμε την εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης, η οποία αποτελεί

πραγματικότητα, είτε µας αρέσει είτε όχι. Εκείνο, όμως, που συμβαίνει είναι ότι

ταυτίστηκε η διαδικασία παγκοσμιοποίησης µε την ιδέα της ανεξέλεγκτης

αγοράς».49

47 Helmut Maucher, όπως αναφέρεται στο (οπ. π), σ, 178

48 Παναγιώτης Β. Ρουµελιώτης, Παγκόσμια Διακυβέρνηση ή Ηγεμονική

Παγκοσμιοποίηση;, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 2002, σ. 202

49 Eric Hobsbawm, «Ο 21ος δεν θα Είναι Ειρηνικός Αιώνας», Ελευθεροτυπία, 29

Σεπτεμβρίου 2002, σ. 5
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Στα τέλη του 20ού αιώνα, η εθνική αγορά χάνει την αίγλη της, καθώς

εκτοπίζεται όλο και περισσότερο από τη διεθνή αγορά. Μετά από δεκαετίες

πειραματισμού σχεδόν όλες οι χώρες έχουν συνειδητοποιήσει ότι η εθνική

αγορά είναι απλά πάρα πολύ μικρή για να επιτρέψει ένα αποτελεσματικό

επίπεδο παραγωγής στους περισσότερους τομείς της βιομηχανίας, ακόμη και

σε πολλές περιοχές των υπηρεσιών. Στις συναρτήσεις παραγωγής της νέας

οικονομίας αυτό που έχει καταλυτική σημασία είναι ο νεωτερισμός των ιδεών,

οι συνδυασμοί, η πρωτοτυπία, η σύνθεση, η επίλυση προβλημάτων, η

φαντασία. «Αδιαφορώντας για σύνορα και αυτοκρατορίες, η αγορά σχεδιάζει

για όλους τους λαούς το περίγραμμα μιας καινούργιας κοινής πατρίδας

διαρθρωμένης µε βάση τις εμπορικές συναλλαγές. Αφού το µόνο που έχει

σημασία για την αγορά είναι η διακίνηση των εμπορευμάτων και των

πληροφοριών, κρίνει τα έθνη µε μοναδική βάση την ανταγωνιστικότητα τους κι

όχι τη δημοκρατικότητά τους.»50 Η νέα οικονομία χρειάζεται εκτεταμένη

αγορά για τη διάδοση των νεωτεριστικών ιδεών της. Η επέκταση, όμως, αυτή

της αγοράς καθίσταται άναρχη αν δεν υπάρχει κράτος υπερεθνικό που να την

κατευθύνει. Ολοένα και πιο ξεκάθαρα φαίνεται ότι οι δραστηριότητες της

παγκόσμιας αγοράς ρυθμίζονται από τις αποφάσεις, τις δράσεις και τις

διασυνδέσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων, των οποίων τα συμφέροντα

επηρεάζουν την όλη διαδικασία µε καταλυτικό τρόπο. Η «αγοραιοποίηση» και

η ανάπτυξη είναι τα δύο θεμελιακά στοιχεία του συστήματος της οικονομίας. Ο

Μ. Μπάρµπερ, αναφέρει σχετικά ότι «Η ιδεολογία της αγοράς τείνει να

ιδιωτικοποιήσει όλη τη δημόσια σφαίρα και να εμπορευματοποιήσει όλη την

ατομική σφαίρα. Βασίζεται στο laissez-faire, στην απελευθερωμένη από κάθε

κρατική παρέμβαση παγκόσμια οικονομία. Αλλά η ολική ελευθερία ή η

κυριαρχία των ιδιωτικών συμφερόντων επί των δημόσιων αγαθών είναι

συνώνυμη της αναρχίας.»51

50 Πασκάλ Μπρυκνέρ, Η Μιζέρια του Πλούτου, η Θρησκεία της Αγοράς και οι Εχθροί

της, Εκδόσεις Αστάρτη, Αθήνα, 2002, σ. 206

51 Μπέντζαµιν Μπάρµπερ, όπως αναφέρεται στο Παγκόσμια Αταξίαª,

«Σημειωματάριο Ιδεών» από το Θανάση Γιαλκετσή, Ελευθεροτυπία, 17 Νοεμβρίου

2002, σ. 24
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Και προσθέτουν οι M. Hardt και A. Negri, «Μαζί µε την παγκόσμια

αγορά και τα παγκόσμια κυκλώματα παραγωγής αναδύθηκε µια παγκόσμια

τάξη πραγμάτων, µια νέα λογική και άρθρωση της εξουσίας, κοντολογίς, µια

νέα μορφή κυριαρχίας.»52

Η μεγέθυνση της αγοράς καθίσταται επιβεβλημένη, εξαιτίας της

πτωτικής τάσης του κέρδους, που προβλέπεται από τους κλασικούς

οικονομολόγους, αλλά και από το Μαρξ. Σύμφωνα µε αυτή την άποψη,

εξηγείται γιατί η απαρχή της παγκοσμιοποίησης συμπίπτει µε την περίοδο

μείωσης των περιθωρίων κέρδους των αμερικανικών εταιρειών και χάρις σε

αυτή επιδιώχθηκε η υιοθέτησή της. Η παγκοσμιοποίηση, υπό αυτή την έννοια

αποτελεί συνειδητή επιλογή των ΗΠΑ, προκειμένου έτσι να εξασφαλίσουν τη

διατήρηση της διεθνούς ηγεμονίας τους στις προσεχείς δεκαετίες και να

επιβάλλουν τις αξίες τους στον υπόλοιπο κόσμο.

Στη δεκαετία του ΄80, οι ΗΠΑ συνειδητοποίησαν ότι η οικονομία τους

εμφανίζει μείωση του βαθμού ανταγωνιστικότητας, επιβράδυνση του ρυθμού

προόδου, απώλεια παραγωγικότητας σε σύγκριση µε τη Γερμανία και την

Ιαπωνία, πτώση επενδύσεων, φαινόμενα αποβιομηχάνισης και

υποκατάστασης των εθνικών τους προϊόντων λόγω φθηνών εισαγωγών. Το

αποφασιστικό στοιχείο της στροφής της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής,

από το καθεστώς του προστατευτισμού στην υιοθέτηση της ελευθερίας των

συναλλαγών, ήταν η πτώση του περιθωρίου κέρδους των αμερικανικών

επιχειρήσεων και η διαπίστωση ότι τα μέσα αποθάρρυνσης των φθηνών

εισαγόμενων προϊόντων, χάρις στην εφαρμογή πολιτικής προστατευτισμού

αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά. «Με το θεώρημα της παγκοσμιοποίησης η

Αμερική ιδιοποιήθηκε τις παγκόσμιες αποταμιεύσεις, συγκράτησε της σχετική

ευημερία της, µε τίμημα τη διεθνή αστάθεια, τη σημερινή πρωτοφανή

παγκόσμια ύφεση και το οικονομικό αδιέξοδο».53

52 Michael Hardt, Antonio Negri, Αυτοκρατορία, Εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ.

13

53 Κώστας Β. Βεργόπουλος, Το Τέλος του Κύκλου, Καταστολή και Ηγεμονία στον 21ο

Αιώνα, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 2002, σ.268
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Ως προάγγελος, επομένως, της παγκοσμιοποίησης μπορούν να

θεωρηθούν οι δυσκολίες της αμερικανικής οικονομίας στη δεκαετία του ΄80 και

ως νομοτελειακά της στοιχεία η έλευση του μεταβιομηχανικού σταδίου

ανάπτυξης και η εμφάνιση των νέων και επαναστατικών ιδεολογιών.

Σύμφωνα µε τον R. Gilpin,54 η παγκοσμιοποίηση της αγοράς σε

ολοκληρωμένα παγκόσμια δίκτυα και κοινωνικούς χώρους θα ήταν αδύνατη

χωρίς την ύπαρξη μιας φιλελεύθερης, ηγεμονικής δύναμης η οποία να την

ευνοεί και να τη βοηθά να παίρνει σάρκα και οστά. Ο «πανικός» των ΗΠΑ δεν

υπήρξε ασφαλώς η αιτία για την έλευση του μεταβιομηχανικού σταδίου

ανάπτυξης, αλλά συνέβαλε, στην επιτάχυνσή του και στη μεθοδική του

προετοιμασία από αμερικανικής πλευράς. Παρόλαυτα, η νέα τεχνολογία και η

νέα οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κατευθύνεται από τις ΗΠΑ,

ενώ οι λοιπές μεγάλες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου προσπαθούν µε

απόγνωση να προφτάσουν τις εξελίξεις. Οι ΗΠΑ παραμένουν ο µόνος

δυνατός εγγυητής του παγκόσμιου φιλελεύθερου εμπορικού συστήματος και

κατά συνέπεια το άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών εξαρτάται από την

αμερικανική πολιτική. Όμως, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι η

οικονομική κρίση της αμερικανικής οικονομίας, µε τις χιλιάδες καθημερινές

πτωχεύσεις και χρεοκοπίες των επιχειρήσεων, µε τα εκατομμύρια των

ανέργων και εξαθλιωμένων πολιτών, υποσκάπτουν προοπτικά την οικονομική

θέση των ΗΠΑ και υποβαθμίζουν τον κυρίαρχο ρόλο που θέλουν να

διαδραματίσουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Αμερική λόγω της εξασθένισης της, δεν μπορεί να αναλάβει, όπως

άλλοτε, ούτε τη σταθεροποίηση ούτε την ηγεμονία, και το παγκόσμιο σύστημα

κλυδωνίζεται σοβαρά ενόσω δεν αναλαμβάνονται αυτές οι λειτουργίες είτε

από κάποια άλλη δύναμη είτε από ομάδα χωρών µέσω διεθνούς

συντονισμού. Συγκεκριμένα, ο John Gray αναφέρει ότι «Τελευταίως οι

Ηνωμένες Πολιτείες δε διαθέτουν την ηγεμονική δύναμη που απαιτείται για να

κάνουν την παγκόσμια ελεύθερη αγορά µια πραγματικότητα, ακόμη και για

ένα μικρό χρονικό διάστημα.

54 Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton, 1987,

σ.σ 85, 88
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Αυτό είναι οφθαλμοφανές. Βέβαια έχουν τη δύναμη να προβάλλουν

βέτο και να επιβάλλουν μεταρρυθμίσεις στην παγκόσμια οικονομία, πράγμα

που σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει μεταρρύθμιση, η παγκόσμια

οικονομία θα κατακερματιστεί, καθώς οι δυσαναλογίες της θα είναι

δυσβάσταχτες».55

Οι ΗΠΑ έφτιαξαν ένα θεσμικό πλαίσιο για την επιβολή της αυστηρής

εφαρμογής των κανόνων της αγοράς σε ολόκληρο τον κόσμο και τη

σταθεροποίηση του παγκόσμιου συστήματος. Οι διεθνείς θεσμοί, όπως το

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) και ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), είδαν να ενισχύεται ο ρόλος τους

ως επιτηρητών της παγκόσμιας οικονομίας, αν και τυπικά δρουν υπό τις

οδηγίες των εθνών-κρατών που συμμετέχουν σ’ αυτούς. Στην

πραγματικότητα, όμως, εκπροσωπούν τα συμφέροντα των υπερεθνικών

οικονομικών ελίτ και των ισχυρών δυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ.

Σε αυτό το σημείο, ίσως θα ήταν χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ

διεθνούς και παγκόσμιας οικονομίας. Μια διεθνής οικονομία είναι µια

οικονομία στην οποία οι βασικές οντότητες είναι οι εθνικές οικονομίες. Το

εμπόριο και οι επενδύσεις παράγουν αυξανόμενη διασύνδεση μεταξύ αυτών

των εθνικών οικονομιών. Στη διεθνή οικονομία εξακολουθούν να κυριαρχούν

οι διαδικασίες που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο και τα διεθνή φαινόμενα

εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της ξεχωριστής και διαφορετικής απόδοσης των

εθνικών οικονομιών. Η διεθνής οικονομία, δηλαδή, είναι το σύνολο εθνικά

καθορισμένων λειτουργιών και γίνεται πιο ανοιχτή όταν το εμπορικό σύστημα

έχει υποστηριχτεί από µια ηγεμονική δύναμη, η οποία για λόγους των δικών

της ορατών συμφερόντων είναι πρόθυμη να δεχτεί το κόστος της εγγύησης

του συστήματος. Σε µια «παγκοσμιοποιημένη» οικονομία, αντίθετα, οι

ξεχωριστές εθνικές οικονομίες εντάσσονται και αναδιαρθρώνονται στο

σύστημα µε διεθνείς διαδικασίες και συναλλαγές.

55 John Gray, «Ο Φιλελευθερισμός στο Μεταδιαφωτιστικό Κόσμο. Στοχασμοί Σχετικά

µε τον Διαταραγμένο Παγκόσμιο Καπιταλισμό» στο Λόγος Περί Παγκοσμιοποίησης

και Δημοκρατίας, Χρόνης Πολυχρονίου Εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ. 214
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Η βασική δυσκολία σε µια παγκόσμια οικονομία είναι να δομηθούν

αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα πρότυπα εθνικής και διεθνούς δημόσιας

πολιτικής για να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις της παγκόσμιας αγοράς.

Συμπερασματικά, η σημερινή οικονομία της αγοράς είναι µάλλον

διεθνοποιημένη, µε την έννοια των ανοιχτών συνόρων για την ελεύθερη

διακίνηση του κεφαλαίου και των εμπορευμάτων, ενώ το κράτος εξασφαλίζει

ένα σταθερό πλαίσιο για την οικονομία της αγοράς. Τα έθνη-κράτη

εξακολουθούν να υπάρχουν και να μοιράζονται την εξουσία µε τις

πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε ένα σύστημα στο οποίο ο ρόλος του κράτους

περιορίζεται προοδευτικά, αλλά συνεχίζει να εξασφαλίζει ένα σταθερό πλαίσιο

για την οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Οι P. Hirst και G.

Thompson56, υποστηρίζουν ότι πέντε είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της

σημερινής διεθνούς οικονομίας:

1) Οι σημαντικές σχέσεις παραμένουν εκείνες μεταξύ των πιο

ανεπτυγμένων οικονομιών,

2) Ελάχιστες είναι οι αμφιβολίες που υπάρχουν για την προοδευτική

διεθνοποίηση των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών από τη δεκαετία

του ΄70 και μετά,

3) Υπάρχει ένας αυξανόμενος όγκος εμπορίου ημιβιομηχανικών και

βιομηχανικών αγαθών μεταξύ των βιομηχανοποιημένων οικονομιών. Αυτό το

γεγονός έχει µια αναπόφευκτη επίδραση στην ικανότητα των μεμονωμένων

οικονομιών να εφαρμόζουν εθνικές στρατηγικές μακροδιαχείρισης.

4) Ένα από τα κύρια επακόλουθα της αύξησης των αλληλένδετων

εμπορικών σχέσεων, όσο περιορισμένες και αν είναι ακόμη, είναι η

προοδευτική ανάπτυξη των διεθνοποιημένων εταιρειών.

5) Η σημαντικότερη, ίσως, εξέλιξη που έλαβε χώρα μετά τη δεκαετία

του ΄70 είναι ο σχηματισμός υπερεθνικών εμπορικών και οικονομικών ζωνών.

56 Paul Hirst, Grahame Thompson, Η Παγκοσμιοποίηση σε Αμφισβήτηση,

(Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης επιµ.), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2000, σ. σ 379-384
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Οι εθνικές οικονομίες ολοκληρώνονται διεθνώς όλο και περισσότερο

µέσω του εμπορίου, των χρηματοοικονομικών ροών της παραγωγής και ενός

επεκτεινόμενου ιστού συνθηκών και θεσμών. Οι θεσμικές ρυθμίσεις, οι οποίες

εφαρμόστηκαν µε σκοπό την απελευθέρωση αυτή των αγορών είναι:

1) Η δημιουργία διεθνών κανονισμών από τον ΠΟΕ που θα έκαναν το

εμπόριο όσο το δυνατό πιο ελεύθερο, µέσω της ελαχιστοποίησης της

ικανότητας των εθνικών κυβερνήσεων να επιβάλλουν αποτελεσματικούς

ελέγχους για την προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος,

2) Η θεσμοποίηση των ελαστικών αγορών εργασίας σε όλο το κόσμο,

έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος παραγωγής και να γίνει όσο το

δυνατό πιο επικερδής η διακίνηση των επενδύσεων κεφαλαίου,

3) Η ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων - λιγότερος,

επομένως, κοινωνικός έλεγχος - ενώ οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν την

ευκαιρία να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και σε άλλους χώρους,

4) Η δραστική συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας για να διευκολυνθεί

η επέκταση του ιδιωτικού τομέα στις κοινωνικές υπηρεσίες και να γίνει

σημαντική μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων στις οικονομικές ελίτ.

Οι αγορές εμπορευμάτων βρίσκονταν σε µια διαδικασία συνεχούς

ανοίγματος σε όλη την περίοδο που ακολούθησε το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

τόσο στο πλανητικό επίπεδο (γύροι της GATT για τη μείωση των δασμών,

ώστε οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να μπορούν εύκολα να διακινούν

εμπορεύματα μεταξύ των θυγατρικών τους), όσο και στο περιφερειακό

επίπεδο (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα [ΕΟΚ] , Ευρωπαϊκή Ζώνη

Ελεύθερων Συναλλαγών [ΕΖΕΣ], Βορειοαμερικανική Συμφωνία για το

Ελεύθερο Εμπόριο [NAFTA], Λατινοαμερικανική Κοινή Αγορά [MERCOSUR],

Ένωση των Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας [ASEAN], Οικονομική

Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού [APEC]). Οι αγορές κεφαλαίου άνοιξαν τυπικά

στο τέλος της δεκαετίας του 1970 όταν καταργήθηκαν οι έλεγχοι πάνω στο

κεφάλαιο και το συνάλλαγμα στη Βρετανία και τις ΗΠΑ.
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Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της σημερινής παγκοσμιοποίησης είναι η

ραγδαία εξάπλωση και η παγκόσμια αλληλεξάρτηση των χρηματοοικονομικών

αγορών, η οποία είναι αποτέλεσα των εξής εξελίξεων:

1) Της απεμπλοκής των χρηματοοικονομικών αγορών από

κανονιστικές ρυθμίσεις και της απελευθέρωσης των διασυνοριακών

συναλλαγών στις περισσότερες χώρες,

2) Της ανάπτυξης μιας τεχνολογικής υποδομής που επιτρέπει τη

διενέργεια συναλλαγών δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε δευτερόλεπτα

καθώς και τη διαχείριση περίπλοκων πλαισίων οικονομικής αλληλεπίδρασης

σε ολόκληρο τον κόσμο,

3) Της ύπαρξης νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων,

4) Των κερδοσκοπικών κινήσεων χρηματικών ροών, µε τη χρήση

μοντέλων πρόγνωσης σε υπολογιστή και τη ταχεία αγορά και πώληση

συναλλάγματος και μετοχών µε σκοπό το όφελος από τις μικρές

διαφοροποιήσεις κατά την αποτίμησή τους,

5) Της δημιουργίας επιχειρήσεων εκτίμησης της αγοράς. Οι

επιχειρήσεις αυτές, εκτιμώντας τις μετοχές ή ακόμα και τις εθνικές οικονομίες

σύμφωνα µε τα δικά τους πρότυπα, εφαρμόζουν κοινούς κανόνες για τις

αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η παγκοσμιοποίηση των χρηματαγορών από κοινού µε την πρόοδο

των τεχνικών πληροφόρησης, εξασφαλίζει µια άνευ προηγουμένου

κινητικότητα του κεφαλαίου, αποδεικνύοντας ότι η σημερινή πραγματικότητα

παραμένει παγκοσμιοποιημένη κατά κύριο λόγο στο χρηματιστικό επίπεδο.

Σύμφωνα µε τη R. Luxemburg,57 το χρηματιστικό κεφάλαιο συνιστά τη τέλεια

μορφή κινητικότητας του κεφαλαίου, λόγω της υψηλής αφαίρεσης και

πλαστικότητας που το χαρακτηρίζουν.

57 R. Luxemburg, όπως αναφέρεται στο Κώστας Βεργόπουλος, Παγκοσμιοποίηση η

Μεγάλη Χίμαιρα, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 1999, σ. 61
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Η νέα οικονομία έχει έντονα κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά αφού η αξία

των αγαθών/υπηρεσιών που παράγει και διακινεί διαμορφώνεται µέσω της

τιμής των μετοχών τους στο χρηματιστήριο και είναι συνάρτηση του αριθμού

των χρηστών και των προσδοκώμενων κερδών. Σύμφωνα µε τα λόγια των Ο.

Λαφονταίν και Κ. Μύλλερ: ´Επικίνδυνη είναι η εκρηκτική εξέλιξη του διεθνούς

χρηματοπιστωτικού τομέα. Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και η

προϊούσα εφαρμογή σύγχρονων επικοινωνιακών τεχνολογιών οδήγησαν σε

διόγκωση των διεθνών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.»58 Και συνεχίζουν,

«´Όλο περισσότερο οι χρηματαγορές καθορίζουν τις ισοτιμίες και το επίπεδο

των επιτοκίων, ασκώντας έτσι πίεση στην πραγματική οικονοµία.»59 Η

χρηματιστηριακή έξαρση σε παγκόσμια βάση αφαιρεί ρευστότητα και

ευκαιρίες επένδυσης σε άλλους τομείς της οικονομίας. Ενώ, επίσης, το

σύγχρονο χρηματιστήριο χρησιμεύει και ως αποτελεσματικό µέσο επιβολής

των εκάστοτε στόχων των ισχυρών στις επιμέρους εθνικές οικονομίες. Από τη

στιγμή, που οι αγορές κεφαλαίων και συναλλάγματος αλληλεξαρτώνται

παγκοσμίως το ίδιο θα συμβαίνει µε τις κινήσεις νομισματικής πολιτικής και µε

τα επιτόκια, µε αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαροί περιορισμοί σε κάθε

εθνική οικονομική πολιτική.

2.1 Ορισμένα συμπεράσματα.

Ανακεφαλαιώνοντας, η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης θα

μπορούσε να ιδωθεί ως έκφραση ενός συνόλου αλλαγών, οι οποίες

διαμορφώνουν µια πραγματικότητα, που περιλαμβάνει µια σειρά από

στοιχεία, όπως:

1) Σημαντική τεχνολογική αλλαγή, µε τη διαρκή επανάσταση στους

τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών και συνέπεια την ανάδειξη του

58-59 Όκαρ Λαφονταίν, Κρίστα Μύλλερ, «Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας» στο

Παγκοσμιοποίηση, Αισιόδοξη Προοπτική ή Απειλή, (Χρίστος Γ. Ρώµας), Εκδόσεις

Σαββάλας, Αθήνα 2001, σ. 25 -26
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τεχνολογικού ανταγωνισμού ως κεντρική πηγή πλούτου και ως στοιχείου

οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας,

2) Η μείωση του κόστους παραγωγής κατά κύριο λόγο από το δραστικό

περιορισμό των αναγκών σε εργατικό δυναμικό, που δεν υποκαθίσταται από

το παραδοσιακό πάγιο κεφάλαιο, αλλά από την τεχνολογική-καινοτομική

πρόοδο. Αλλάζει, συγχρόνως, η μορφή της απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις της

νέας οικονομίας δεν έχουν θέση για μόνιμη εργασία και σταθερούς μισθούς,

παρά µόνο για ολιγάριθμα υψηλά στελέχη,

3) Η γεωγραφική επέκταση και η ενίσχυση του ειδικού βάρους των

ολοκληρώσεων στο διεθνές εμπόριο, η παγκόσμια δικτύωση των

κεφαλαιαγορών, η απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και

η ολοένα αυξανόμενη δύναμη των πολυεθνικών επιχειρηματικών

συγκροτημάτων,

4) Σοβαρές μεταβολές στη λειτουργία του κράτους (ενσωμάτωση του

στις αγορές κεφαλαίου, αμφισβήτηση των αρχών του κ.λπ.), µε την

παράλληλη διεθνή, πολυκεντρική άσκηση πολιτικής, δίπλα στις κυβερνήσεις,

5) Οι συντονισμένες σε παγκόσμιο επίπεδο επιθέσεις απέναντι στα

ανθρώπινα δικαιώματα,

6) Οι καταιγιστικές εικόνες που παράγουν οι παγκόσμιας εμβέλειας

βιομηχανίες τέχνης,

7) Η γνώση ενέχει θέση κεφαλαίου και περιορίζει τη σημασία του και σε

σημαντικό βαθμό το υποκαθιστά.

Εν κατακλείδι, η επονομαζόμενη παγκοσμιοποίηση, επιβάλλει και

επιβάλλεται από τη χρηματοοικονομική κερδοσκοπία, τον ανταγωνισμό στις

εξαγωγές και τη συσσώρευση του κεφαλαίου σε παγκόσμια κλίμακα,

αυτοδιαφημιζόμενη υπό την αιγίδα του «αμερικάνικου ιμπεριαλισμού» και µε

όπλα της τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία και την απελευθέρωσης των αγορών

από το κράτος.
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Κεφάλαιο τρίτο

Μύθοι για την παγκοσμιοποίηση.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι εξελίξεις κάτω από το φαινόμενο της

παγκοσμιοποίησης, προωθούν ουσιαστικά τον «αμερικανικό τρόπο ζωής»,

ενισχύοντας τον ρόλο της ανεπτυγμένης Δύσης παγκόσμια, πάντα βέβαια σε

βάρος των φτωχών χωρών της Ασίας, Αφρικής και Ν. Αμερικής. Είναι έτσι

αρκετοί οι μύθοι που πλάθονται γύρω από το συγκεκριμένο φαινόμενο με

ορισμένες υπερβολές. Επιχειρώντας την ανίχνευση των κυριότερων από τους

μύθους, ούτως ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο ευσταθούν,  παρατηρούμε

τα εξής:60

1) Μύθος πρώτος. Η μη αναστρέψιμη πορεία της
παγκοσμιοποίησης. Ανατρέχοντας την ιστορία όπως και προηγούμενα

αναφέραμε, η παγκοσμιοποίηση  του 1840 – 1914, η οποία στηρίχτηκε στον

υλικό παράγοντα οδήγησε σε αντίθετες καταστάσεις. Όπως καταδεικνύουν

Έλληνες και ξένοι συγγραφείς 14,  υπό την βρετανική ηγεμονία στην περίοδο

εκείνη επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό η ταχεία διακίνηση εμπορευμάτων και

κεφαλαίων, με συνέπεια την οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ Ευρώπης και

Αμερικής και την αύξηση των εξαγωγών της Βρετανίας, της Γερμανίας και

άλλων χωρών. Υπήρξε επίσης μαζική πληθυσμιακή μετακίνηση. Περίπου  60

εκατομμύρια Ευρωπαίων μετανάστευσαν προς τις ΗΠΑ, ενώ το εργατικό

δυναμικό χωρών όπως η Ιρλανδία, μειώθηκε κατά 45% λόγω αυτής της

μετακίνησης. Η Βρετανία χρηματοδοτούσε επενδύσεις στην αμερικανική

Ήπειρο και σε άλλα μέρη του κόσμου. Πίστευαν  τότε πολλοί ότι η

παγκοσμιοποίηση οδηγούσε στην διαρκή ειρήνη.61

60 διαθέσιμο στην http://palio.antibaro.gr/international/xolebas_globalisation.htm

61 Κ. Βεργόπουλου: Παγκοσμιοποίηση, η μεγάλη χίμαιρα, Εκδ. Λιβάνη, 1999, σελ. 84
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Ο Βρετανός συγγραφέας Νόρμαν Άγκελ, έγραφε στα βιβλία του, ότι

τελείωσαν οι πόλεμοι. Ωστόσο το 1914, ήλθε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Υπήρχε προηγουμένως μία σκληρή αντίδραση στην ελεύθερη διακίνηση

αγαθών και προσώπων. Η Ευρώπη σταμάτησε τις εισαγωγές ξένων

αγροτικών προϊόντων, οι ΗΠΑ επέβαλαν αυστηρά εμπόδια στους μετανάστες,

με αποκορύφωμα το 1921. Η παγκοσμιοποίηση εξελίχθηκε σε καταστροφή.

Δημιούργησε θύματα και δυσαρεστημένους οξύνοντας  τους εθνικούς

ανταγωνισμούς. Αποδείχθηκε ιστορικά ότι ο τύπος της καθαρά  υλιστικής

παγκοσμιοποίησης, κατέρρευσε γρήγορα, απογοητεύοντας τους οραματιστές

της.62

2) Μύθος δεύτερος. Η παντοδυναμία του οικονομικού
παράγοντα που ελέγχει την πολιτική και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
Εδώ ακολουθεί μια δεύτερη διάψευση. Βλέποντας την αμερικανική πολιτική,

παρατηρούμε ότι οι ΗΠΑ προτιμούν τον πετρελαιαγωγό Μπακού – Τσεϋχάν

(μέσω Τουρκίας), ώστε να εκμηδενιστεί ο Ρωσικός ρόλος, τη στιγμή που η

λογική της οικονομίας λέει, ότι είναι ακριβότερος από τον βόρειο αγωγό (μέσω

Ρωσίας). Παρατηρώντας επίσης τα δικά μας εθνικά θέματα, βλέπουμε ότι ενώ

η Αλβανία εξαρτάται οικονομικά από την Ελλάδα, μέσω των αμοιβών των εδώ

εργαζομένων Αλβανών και μέσω των μεγάλων δανείων που παρέχονται από

τις ελληνικές τράπεζες, εντούτοις πολιτικά κριτήρια και κίνητρα, την ωθούν να

καταπιέζει τους Βορειοηπειρώτες, διεκδικώντας ανύπαρκτες μειονότητες εις

βάρος της Ελλάδας. Συνεπώς μπορούμε να διατυπώσουμε ότι «Η οικονομία

δεν είναι ικανή να καταργήσει εθνικές συνειδήσεις και ιστορικές ταυτότητες».

Ορισμένοι είναι μόνο οι λαοί, που επιθυμούν συνειδητά να σβήσουν και να

μετατραπούν σε άμορφη μάζα, βάζοντας τα οικονομικά συμφέροντα υπεράνω

των εθνικών τους συμφερόντων και της ιστορικής τους παράδοσης. 63

62-63 Κ. Βεργόπουλου: Παγκοσμιοποίηση, η μεγάλη χίμαιρα, Εκδ. Λιβάνη, 1999, σελ.

84
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3) Μύθος τρίτος. Κατάργηση των εθνικών συνόρων στο βωμό
της υπακοής σε υπερεθνικούς οργανισμούς. Αυτή είναι ενδεχόμενα μια

επιθυμία της αμερικανικής προελεύσεως νέας τάξης πραγμάτων. Υπάρχουν

ωστόσο σοβαρές αντιστάσεις και προβάλλονται αντεπιχειρήματα. Στην

σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Σιάτλ, οι Γάλλοι και άλλοι

Ευρωπαίοι έθεσαν εμπόδια στην διακίνηση αμερικανικών πολιτιστικών

προϊόντων και υποπροϊόντων εν ονόματι της εθνικής πολιτιστικής

παραγωγής.64 Ο Ζάκ Ντελόρ, ένας από τους μεγαλύτερους οραματιστές της

μεγάλης ενιαίας Ευρώπης, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Καθημερινή»,

προτείνει μία Ευρώπη συνεργαζομένων εθνών – κρατών και τονίζοντας ότι:

«Δεν πιστεύω ότι τα έθνη είναι καταδικασμένα να αφανισθούν».65

Συνεπώς η «παγίδα» της παγκοσμιοποίησης, αποτελεί μια αυταπάτη

που καλλιεργεί ότι είναι αναπότρεπτη και ότι τα ισοπεδώνει όλα. Ίσως να

κινδυνεύουν μόνο οι μικροί σε πληθυσμό λαοί, να απεμπολήσουν την εθνική

τους ταυτότητα, τη στιγμή που οι ισχυρότερες χώρες θα προωθούν και πάλι

εθνικά συμφέροντα και θα διαφυλάσσουν την εθνική τους ταυτότητα.

Σύμφωνα µε τον Κ. Βεργόπουλο66, στο βιβλίο του «Η

Παγκοσμιοποίηση Έφτασε στα Όριά της», υπάρχουν επίσης τέσσερις μύθοι

που αφορούν την παγκοσμιοποίηση:

1) Ο πρώτος αφορά στην ειρήνη. Ο συγγραφέας τονίζει ότι δεν

προωθείται η ειρήνη µε την παγκοσμιοποίηση, αφού έχουν αυξηθεί τα

μιλιταριστικά στοιχεία του συστήματος και µέσο επίλυσης των διαφορών είναι

η ωμή βία και η στρατιωτική ισχύς,

64 Κ. Βεργόπουλου: Παγκοσμιοποίηση, η μεγάλη χίμαιρα, Εκδ. Λιβάνη, 1999, σελ.

84-89

65 Σε άρθρο της εφημερίδας «Καθημερινή», 13/01/2000.

66 Kώστας Βεργόπουλος στο «Η Παγκοσμιοποίηση Έφτασε στα Όριά της» των

Έρσης Βάτου, Λιάνας Σπυροπούλου, Ελευθεροτυπία, 16 Μαΐου 2002
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2) Ο δεύτερος είναι η ιδέα του κοινωνικού ειρηνισμού. Σήμερα, στην

Ευρώπη υπάρχει άνοδος των συγκρούσεων. Το κοινωνικό μέτωπο

αντιστέκεται µε παραδείγματα την Ιταλία και τη Γερμανία,

3) Τρίτος μύθος είναι ότι τα κράτη-έθνη έχουν σβήσει και αναπτύσσεται

η ευρωπαϊκή υπέρβαση, το οποίο δεν ισχύει από τη στιγμή που παντού

διατυπώνεται το αίτημα της «εθνικολαϊκιστικής» αναδίπλωσης,

4) Ο τέταρτος αφορά στον ουμανισμό. Για τον συγγραφέα «ο

άνθρωπος είναι νεκρός. Σήμερα τη θέση του παίρνουν οι άνθρωποι ανάλογα

µε την κοινωνία από την οποία προέρχονται».
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Κεφάλαιο τέταρτο

Οι πραγματικότητες  για την παγκοσμιοποίηση.

Η διεθνής οικονομία έχει περάσει σε μια συνολικά νέα φάση σαν

συνεπαγωγή της παγκοσμιοποίησης. Οι τομές των αλλαγών, εντοπίζονται στα

πεδία του εμπορίου, της τεχνολογίας, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και

των οικονομικών πολιτικών. Οι θυελλώδεις αλληλεπιδράσεις στους παραπάνω

τομείς, αποτελούν πλέον κύριο χαρακτηριστικό των σημερινών εξελίξεων.

Ορισμένα στοιχεία, ενισχύουν την άποψη ότι το διεθνές σύστημα που

κληρονομήθηκε από τις εθνικές μεταλλάξεις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο

Πόλεμο, είναι η αιτία των αλλαγών. Είναι αρκετοί οι οικονομολόγοι που

αντιμετωπίζουν το ελεύθερο εμπόριο και τη διεθνοποίηση, θετικά. Εντούτοις,

τα οικονομικά δεδομένα είναι αμφίβολο αν συνάδουν σε μια τέτοια παραδοχή.

Η επέκταση της οπτικής στην παρατήρηση του διεθνούς εμπορίου κατά τις

δεκαετίες του 1920 και του 1930, μας καταδεικνύει ότι αποτελεί ένα

μακροχρόνιο φαινόμενο.67

Οι αλλαγές στο συσχετισμό δυνάμεων που λάμβαναν χώρα αυτή την

προηγούμενη περίοδο, μας δίνουν το βήμα να προσεγγίσουμε συγκριτικά μέσα

από ένα θεσμικό πρίσμα. Οι τομείς των αλλαγών είναι οι εξής:68

4.1Το παγκόσμιο εμπόριο.
Συνέπεια της διαρκούς αύξησης των εισαγωγών και των εξαγωγών

αποδεικνύει ότι τα κράτη εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις παγκόσμιες

αγορές.

67-68 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της

παγκοσμιοποίησης ένας αιώνας εξωτερικού εμπορίου και ξένων επενδύσεων».

Διαθέσιμο στην: http://www.theseis.com
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H κύρια αυτή θέση της οικονομικής θεωρίας, στηρίζεται στο γεγονός ότι,

από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών των

αναπτυγμένων δυτικών χωρών μεγεθύνεται με γοργότερους ρυθμούς απ' ό,τι η

παγκόσμια οικονομία. Σχετικά όμως με την διακίνηση υπηρεσιών, το μόρφωμα

ωστόσο, εμφανίζεται ελαφρά τροποποιημένο. Η ακόλουθη ανάλυση έχει σαν

σημείο εκκίνησης  το εμπόριο υλικών αγαθών, διότι είναι πολύ σημαντικότερο

από την διακίνηση υπηρεσιών.

Από το 1968 και σε μεγαλύτερο βαθμό από το 1973, το ποσοστό των

εξαγωγών, εμφανίζεται σαν μια αυξανόμενη παράμετρος για την οικονομία των

αναπτυγμένων δυτικών χωρών. Με τον όρο «αναπτυγμένες δυτικές χώρες»,

αναφέρονται εδώ οι εξής περιοχές και χώρες: Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς,

Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία και Ιαπωνία. Εκτός της Τουρκίας, όλες οι πιο πάνω

χώρες είναι σήμερα μέλη του ΟΟΣΑ. Από την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ

χαρακτηρίζονται ως «βιομηχανικές χώρες».69

Η αύξηση του ποσοστού των εξαγωγών διεθνώς το 1950 ήταν από

8,4% μόλις σε 8,8%, έφτασε όμως το 1980 σε 15,9%  και σταθεροποιήθηκε

στο 14,5% μεταξύ 1984 και 1993. Εντούτοις από το 1970 και μετά, το ποσοστό

των εξαγωγών στην οικονομία των αναπτυγμένων δυτικών χωρών αυξήθηκε

κατά δύο τρίτα. Μια αύξηση που αναπόφευκτα  αναδεικνύει ακόμα πιο πολύ,

μια τάση παγκοσμιοποίησης παρά μια λιγότερο  σημαντική διαρθρωτική

αλλαγή του διεθνούς εμπορίου. Εξετάζοντας αυτή την τάση

παγκοσμιοποίησης, θα πρέπει να λάβουμε υπ' όψη μας τρεις σημαντικούς

παράγοντες:

69 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της

παγκοσμιοποίησης ένας αιώνας εξωτερικού εμπορίου και ξένων επενδύσεων».

Διαθέσιμο στην: http://www.theseis.com
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(1) Οι εμπορικές ενέργειες των ΗΠΑ στο διεθνές οικονομικό εμπόριο

ακολουθούν ένα πλαίσιο διαφορετικό από αυτό των άλλων βιομηχανικών

χωρών.

(2) Οι τιμές των εξαγωγών και οι τιμές σε τοπικό επίπεδο

παρουσιάζουν ένα διαφορετικό πλαίσιο διαμόρφωσης.

(3) Η θεωρία αυτή, θα πρέπει να διέπεται από μια ιστορική οπτική.

4.2 Η περιφερειακή διαφοροποίηση.

Βλέποντας εξ’ αρχής σε συντομία τις εξαγωγές υπηρεσιών70 σε

περιφερειακό επίπεδο, από το 1970 71, οι εξαγωγές υπηρεσιών (που

αναφέρονται ως «πιστώσεις» στις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών)

αντιπροσώπευαν το 28,8% των εξαγωγών υλικών αγαθών των αναπτυγμένων

δυτικών χωρών. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 24,0% για το διάστημα

1979/81, και στη συνέχεια αυξήθηκε στο 27,4% για το διάστημα 1990/92.72 Η

αύξηση αυτή μεταβάλλεται σε μια μικρή αύξηση ως ποσοστό του ΑΕΠ (από

3% για το διάστημα 1970/72 σε 4,0% για το διάστημα 1990/92). Σε σύγκριση

με τις εξαγωγές υλικών αγαθών που αυξήθηκαν κατά δύο τρίτα, οι εξαγωγές

υπηρεσιών αυξήθηκαν μόνο κατά ένα τρίτο.

Μια  αύξηση  που οφείλεται, σ' ένα σημαντικό βαθμό, στο γεγονός ότι οι

εξαγωγές υπηρεσιών από τις ΗΠΑ, αναπτύχθηκαν σε γοργότερο ρυθμό (από

1,3% σε 2,7% του ΑΕΠ στην περίοδο από 1970/2 έως 1990/2). Είναι επίσης

αξιοσημείωτο, ότι από το 1986 οι ΗΠΑ έχουν ένα αυξανόμενο πλεόνασμα στο

ισοζύγιο πληρωμών για υπηρεσίες (περίπου 21% για το 1991), παρά το

70 Ο ΟΟΣΑ ορίζει ως υπηρεσίες τα "ταξίδια", τις "μεταφορές", τις "κυβερνητικές

υπηρεσίες", και τις "άλλες ιδιωτικές υπηρεσίες", όπου περιλαμβάνονται: επεξεργασία-

επισκευές, ασφάλιση, διαφήμιση, κινηματογράφος και τηλεόραση, κτλ.

71 Μέχρι το 1970 δεν υπήρχαν ενιαία διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη ροή υπηρεσιών.

Services: Statistics on International Transactions, 1970/1991 (OECD, Παρίσι, 1993).

72 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της

παγκοσμιοποίησης ένας αιώνας εξωτερικού εμπορίου και ξένων επενδύσεων».
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σημαντικό τους έλλειμμα στις εξαγωγές εμπορευμάτων.73

Η απόκλιση των εξαγωγών, σύμφωνα με τον αναλυτή Herbert Glejser,

εντοπίζεται στη εξής αιτία,: «Όσο μεγαλύτερη είναι μια χώρα και υπό την

προϋπόθεση ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί, τόσο

μικρότερο είναι το ποσοστό των εξαγωγών της».74

Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο , ότι το ποσοστό των αμερικανικών

εξαγωγών αυξήθηκε κατά 90% μεταξύ των πρώτων ετών της δεκαετίας του

1970 και των αντίστοιχων ετών της δεκαετίας του 1990, ενώ το ποσοστό της

Δυτικής Ευρώπης αυξήθηκε μόνο κατά το ένα τρίτο, παρά το γεγονός της

οικονομικής ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.

Η Ιαπωνία όμως παρουσίασε ακόμα μετριότερη αύξηση, μικρότερη του

ενός πέμπτου. Έτσι μια σύγκριση μεταξύ της περιόδου 1959/61 και της

περιόδου 1989/91 δείχνει μια στασιμότητα της Ιαπωνίας.

Το ποσοστό των εξαγωγών των αναπτυγμένων δυτικών χωρών

(εξαιρουμένων των ΗΠΑ), αυξήθηκε λιγότερο από το ένα έκτο κατά την

περίοδο από το 1969/71 (15,9%) έως το 1989/91 (18,4%) .

Η Αμερική, παρουσίασε τότε, τη μεγαλύτερη αύξηση του ελλείμματος

του εμπορικού της ισοζυγίου. Μια τάση που γίνεται εντονότερη, αν μετρηθούν

οι εισαγωγές ως ποσοστά του ΑΕΠ, που παρουσιάζουν έτσι  αύξηση από

3,9% στην περίοδο 1969/71, σε 9,4% στην περίοδο 1989/91. Κάτι που

σημαίνει ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 140%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν

κατά 90%. Επίσης, μεταξύ 1950 και 1960, το ποσοστό των εισαγωγών

αυξανόταν ταχύτερα απ' ό,τι το ποσοστό των εξαγωγών. Βασιζόμενοι στις

διαθέσιμες στατιστικές για τις ΗΠΑ, βλέπουμε ότι οι συνολικές εισαγωγές

73 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της

παγκοσμιοποίησης ένας αιώνας εξωτερικού εμπορίου και ξένων επενδύσεων».

Διαθέσιμο στην: http://www.theseis.com

74Herbert Glejser: "An explanation of Differences in Trade Product Ratios Among

Countries" (Cahiers economiques de Bruxelles, no. 37, 1st term, 1968, σελ. 47-58
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αγαθών και υπηρεσιών αποτελούσαν το 5,9% του ΑΕΠ κατά την περίοδο

1969-71 και το 13,9% την περίοδο 1989-91. Συνεπώς η καλπάζουσα

παγκοσμιοποίηση του εξαγωγικού εμπορίου φαίνεται εντονότερα στην

περίπτωση των ΗΠΑ απ' ό,τι σ' αυτή της Ευρώπης. Ωστόσο στις αρχές της

δεκαετίας του 1990, οι ΗΠΑ μόλις έφθαναν το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν η

Δυτική Ευρώπη κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970.75

4.3 Εξαγωγές

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο όγκος των εξαγωγών όλων των

χωρών αυξήθηκε γρηγορότερα απ' ό,τι ο όγκος του ΑΕΠ. Στις  αναπτυγμένες

δυτικές χώρες, η διαφοροποίηση αυτή ήταν μεγαλύτερη κατά τη δεύτερη

εικοσαετία απ' ό,τι ήταν κατά την πρώτη εικοσαετία. Κατά την περίοδο 1950-

1970, η απόκλιση ήταν πολύ μεγάλη, μολονότι το ποσοστό εξαγωγών της

οικονομίας ήταν μάλλον σταθερό. Τα ζητήματα αυτά γίνονται πιο ευδιάκριτα αν

υπολογιστούν τα «ποσοτικά ποσοστά εξαγωγών».

Το μέγεθος αυτό είναι συνεπαγωγή της εφαρμογής στο ποσοστό των

εξαγωγών των δεικτών μεγέθυνσης του όγκου του ΑΕΠ και των εξαγωγών,

ξεκινώντας από ένα συγκεκριμένο έτος. Ως έτος εκκίνησης θα

χρησιμοποιήσουμε το 1950. Το ποσοστό εξαγωγών της Δυτικής οικονομίας

τριπλασιάστηκε στο διάστημα 1950-1990 (από 7,8% έφθασαν στο 23,7%). Με

όρους αξίας, απλά διπλασιάστηκαν (από 7,8% στο 14,8%). Συνεπώς, η

περίοδος 1970-1990 δεν χαρακτηρίζεται από μια επιτάχυνση του φαινομένου.

Αντιθέτως, από το 1970 έως το 1990, το ποσοτικό ποσοστό εξαγωγών

αυξανόταν με ετήσιο ρυθμό 2,5%, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός της περιόδου

1950-1990 ήταν 3,1%.

Οι αναλύσεις και τα στοιχεία ομολογούν επίσης το ακόλουθο παράδοξο:

Παρ' όλο ότι η Ιαπωνία έχει τη φήμη ενός επιτυχημένου εξαγωγέα, οι ιαπωνικές

75 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της

παγκοσμιοποίησης ένας αιώνας εξωτερικού εμπορίου και ξένων επενδύσεων».
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εξαγωγές παρουσιάζονται να είναι σχεδόν στάσιμες. Το γεγονός αυτό είναι ένα

ακραίο παράδειγμα του αντίκτυπου που μπορεί να έχει η αποκλίνουσα εξέλιξη

των εγχώριων τιμών σε σύγκριση με τις τιμές των εξαγωγών στην ερμηνεία

των εξαγωγών, εάν η ανάλυση βασίζεται στον όγκο του ΑΕΠ και των

εξαγωγών και όχι στην τρέχουσα αξία των δύο αυτών μεγεθών. Κατά την

περίοδο ’70 με ’90 οι ιαπωνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,1% ενώ ο όγκος

του ΑΕΠ και αυτός των εξαγωγών αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 195% και 305%.

Εφόσον υποθέσουμε ότι εξαγωγές και τοπικές τιμές εξελίσσονται με παρόμοιο

τρόπο, η ανάλυση θα έπρεπε να υπολογίσει μια αύξηση των ιαπωνικών

εξαγωγών κατά 36,3% και όχι μια μείωση κατά 0,1%. Η αξιοπερίεργη αυτή

εξέλιξη είναι πράγματι δυνατόν να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η βελτίωση της

παραγωγικότητας των εξαγωγικών τομέων δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό

όπως αυτή της γενικής οικονομίας.76

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την Ιαπωνία, παρατηρούμε ότι

μια τέτοια εξέλιξη είναι πιθανό να απαιτεί μια ετήσια μεγέθυνση  της

παραγωγικότητας των εξαγωγικών τομέων που να είναι μεγαλύτερη κατά 1,6%

της αντίστοιχης αύξησης της παραγωγικότητας της γενικής οικονομίας. Η

παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας των ιαπωνικών βιομηχανικών κλάδων (τα

βιομηχανικά αγαθά συνιστούν το 97% των συνολικών εξαγωγών) μεταξύ

1969/71 και 1989/91 αυξήθηκε κατά 4,5%. Εντούτοις, η ασυμφωνία αυτή είναι

πιθανόν να οφείλεται στους αστάθμιστους ρυθμούς μεγέθυνσης μεταξύ της

παραγωγικότητας των εξαγωγικών και των μη εξαγωγικών τομέων των

βιομηχανικών κλάδων.

Το πρότυπο λοιπόν της Ιαπωνίας έχει μια προφανή απόκλιση που

ενδεχομένως να οφείλεται σ' ένα «γενικευμένο ντάμπινγκ», όρος που άρχισε

να γίνεται εμφανής πριν από τριάντα περίπου χρόνια. Συμφωνά με έρευνα

πενήντα περίπου επιχειρήσεων παραγωγής, υποδημάτων, επίπλων και

πλαστικών, για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα του καθηγητή Paul Bairoch.

76 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της

παγκοσμιοποίησης ένας αιώνας εξωτερικού εμπορίου και ξένων επενδύσεων».
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Όταν οι επιχειρήσεις αυτές ήθελαν να διατηρήσουν την παραγωγή τους

στο μέγιστο επιθυμητό επίπεδο, θα έπρεπε να εξάγουν τα προϊόντα τους σε

τιμές που ήταν κατά πολύ μικρότερο του μέσου κόστους παραγωγής.

Συγκριτικές μελέτες των ευρωπαϊκών τιμών εξαγωγών77, καταδεικνύουν ότι

αυτή η διαδικασία του ντάμπινγκ ενδέχεται να είναι εντονότερη απ' όσο

διατείνονται οι παραδοσιακές αναλύσεις. Η διαδικασία του «γενικευμένου

ντάμπινγκ» αξίζει να μελετηθεί για τους εξής  λόγους: Πρώτο, η αύξηση των

εισαγωγών και των εξαγωγών γίνεται εντονότερη όταν παρουσιάζεται με όρους

όγκου. Δεύτερο, η αλλαγή της ισορροπίας αυτής της στρατηγικής ντάμπινγκ,

μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες, κυρίως όταν παράλληλα παρατηρούνται

αποκλίσεις στις οικονομικές πολιτικές των χωρών.

Παράδειγμα αποτελεί η ταλάντευση της ισορροπίας μεταξύ Ιαπωνίας και

του λοιπού δυτικού κόσμου.78

4.4 Μακροπρόθεσμη ανάλυση του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία, παρατηρείται ότι οι

εξαγωγές των δυτικών οικονομιών σ' όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, έφτασαν

στο υψηλότερο σημείο τους τις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι

εξαγωγές όλων των αναπτυγμένων χωρών  το 1913 είχαν ανέλθει περίπου στο

12% του ΑΕΠ. Αυτό το επίπεδο προσεγγίστηκε πάλι μόλις το 1974, όταν η

μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου προκάλεσε μια ταχύρυθμη άνοδο

της αξίας του διεθνούς εμπορίου. Το 1974, οι εξαγωγές αντιπροσώπευαν το

12,1%, έναντι 10,6% το 1972 και 9,2% το 1967/9.

Παρά τη δημιουργία της «κοινής αγοράς» κατά τη δεκαετία του 1960

(σήμερα ΕΕ), στη Δυτική Ευρώπη, ο υψηλός στόχος προσεγγίστηκε μόλις το

1972 και αυτό παράλληλα με τον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο. Το

υψηλότερο ποσοστό εξαγωγών της Ιαπωνίας (13,6%) παρατηρήθηκε το 1929.

77P. Bairoch, Commerce exterieur et developpement economique de l' Europe au XIX

siecle (Παρίσι και Χάγη, Mouton, 1976). Σελ. 130-135
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Από το 1987 έως το 1993, το μέσο ποσοστό εξαγωγών της Ιαπωνίας

ήταν 9,3% του ΑΕΠ. Το μέσο ποσοστό των ιαπωνικών εξαγωγών

συγκρατήθηκε σε επίπεδα κατά ένα τρίτο κατώτερα του ποσοστού του 1929, το

οποίο η χώρα, από την εποχή εκείνη, ποτέ δεν μπόρεσε πάλι να

προσεγγίσει.79

Για τις ΗΠΑ το υψηλότερο ποσοστό εξαγωγών επετεύχθη  πριν από το

1913. Κατά την περίοδο 1898/1900, το ποσοστό των εξαγωγών των ΗΠΑ

ανερχόταν σε 7,6%, έναντι 6,7% για την περίοδο 1889/91 και 6,4% για το

1913. Περίπου μετά από ένα αιώνα επιτυγχάνεται ξανά και ξεπερνιέται το

ποσοστό αυτό, κατά την τη δεκαετία του ‘80. Αυτό συνέβη μόνο το 1989 και το

1992/93. Κατά την περίοδο μεταξύ 1950 και 1980, το ποσοστό των

αμερικανικών εξαγωγών ήταν περίπου το μισό του ποσοστού της περιόδου

1898/1900.

Εντούτοις, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, δεν είναι κάτι το νέο,

ακόμα και για τη χώρα εκείνη για την οποία η διαδικασία αυτή φαίνεται να είναι

πιο έκδηλη απ' οπουδήποτε αλλού. Στις αρχές του 20ου αιώνα, τα βιομηχανικά

αγαθά αποτελούσαν μόλις το 25% των αμερικανικών εξαγωγών. Στις αρχές

του 1995, η αναλογία αυτή ανήλθε στο 75%. Παρ' όλον ότι το ποσοστό των

εξαγωγών όλων των αναπτυγμένων δυτικών κοινωνιών βρίσκεται μόνο κατά

ένα τρίτο πάνω από τα επίπεδα του 1913, ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε

κατά 20 φορές, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμα και οι εξαγωγές ανά κάτοικο

είναι οκτώ φορές υψηλότερες.

Επίσης είναι αναγκαίο να συγκριθούν όλες τις αναπτυγμένες δυτικές

χώρες από την άποψη του δια-περιφερειακού εμπορίου. Σαν ποσοστό του

ΑΕΠ, οι δια-περιφερειακές ανταλλαγές αυξήθηκαν από το 6,6% της περιόδου

78 P. Bairoch, Economics and World History. Myths and Paradoxes (Ν. Υόρκη και

Λονδίνο, Harvester, Wheatsheaf, 1993), σελ. 168-70.

79 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της
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1959/1961 στο 7,7% για την περίοδο 1969/1971 και στο 11,4% για την περίοδο

1989/1991. Εξ αιτίας της απουσίας λεπτομερών μελετών αλλά και των

διαφοροποιήσεων των συνόρων, η σύγκριση μεταξύ των ποσοστών του 1913

και του 1928 μπορεί να γίνει μόνο προσεγγιστικά. Συμφωνά με στοιχεία

μελέτης του καθηγητή Paul Bairoch, αλλά και σε άλλα δεδομένα, το ποσοστό

για το 1913-1928, κυμαίνεται από 9,1% έως 9,3%.80

Για το έτος 1928 είναι δυνατό να ανακύψουν ακριβέστερα στοιχεία,

χάρις σε μια μελέτη που διεξήγαγε η Κοινωνία των Εθνών81. Πλέον ο πολιτικός

χάρτης του 1928 μοιάζει πολύ περισσότερο με το σύγχρονο πολιτικό χάρτη,

γεγονός που καθιστά τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπευτικότερα. Το ποσοστό

του δια-περιφερειακού εμπορίου για το 1928 φτάνει το 6,5%. Παρά τη

διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, το ποσοστό του 1913 ξεπεράστηκε μόλις το

1973. Το ποσοστό του 1991/2 είναι μόλις 2,2 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο

απ' εκείνο του 1913. Η αύξηση αυτή είναι λιγότερο σημαντική σε σύγκριση με

τις συνολικές εξαγωγές, εφ' όσον παριστά αύξηση μικρότερη από το ένα

τέταρτο.

4.5 Οι διεθνείς επενδύσεις.

Η ακόλουθη αναφορά έχει σαν άξονα τις άμεσες επενδύσεις, που

αφορούν το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Μολονότι οι περισσότερες

μελέτες ασχολούνται με τις άμεσες διεθνείς επενδύσεις, κάποιες άλλες ροές

μακροπρόθεσμου κεφαλαίου (όπως επίσης και κεφαλαιουχικών αγαθών) είχαν

και εξακολουθούν να έχουν, μεγαλύτερη σημασία. Αν λοιπόν παρατηρήσουμε

τον ετήσιο μέσο όρο των αναπτυγμένων δυτικών χωρών για την περίοδο 1988

έως 1991 (την τελευταία τριετία πριν από την ύφεση), οι ροές άμεσων

80 P. Bairoch, «Geographical Structure and Trade Balance of European Foreign Trade

from 1800 to 1970», The Journal of European Economic History, vol. 3, no.3 (Ρώμη,

χειμώνας 1974), σελ. 557-608.

81 League of Nations, The Network of World Trade (Γενεύη, 1942).
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επενδύσεων ανέρχονταν σε 206 δισ.$, οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε

250δισ. $ και τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε 65 δισ. $. Έτσι λοιπόν, οι

άμεσες επενδύσεις ερμηνεύουν μόνο το 40% των συνολικών ροών

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων.82

Η αύξηση της σημασίας των άμεσων επενδύσεων, προέρχεται από το

γεγονός ότι έχουν ένα μεγαλύτερο αντίκτυπο στη διεθνή οικονομία. Όσον

αφορά τα κεφαλαιουχικά αγαθά, η κατάσταση φαίνεται να είναι ελαφρώς

διαφορετική. Η σημερινή κατανομή μεταξύ άμεσων επενδύσεων και

επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι πολύ διαφορετική από αυτή που χαρακτήριζε

τον 19ο, ή ακόμα και τις αρχές του 20ού αιώνα. Η έρευνα της

μακροπρόθεσμης εξέλιξης των διεθνών επενδύσεων παρουσιάζει δυσκολίες,

δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις άμεσες

επενδύσεις κατά την περίοδο προ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός αυτού,

τα δεδομένα που σχετίζονται με τα μακροπρόθεσμα κεφαλαιουχικά αγαθά,

πέραν αυτών που σχετίζονται με τις άμεσες επενδύσεις, δεν είναι ακέραια για

την μεταπολεμική περίοδο. Θα μελετήσουμε πρώτα τα στοιχεία που αφορούν

τις ροές και στη συνέχεια τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Η διάκριση αυτή είναι

βέβαια εμπειρική και θα πρέπει να έχουμε υπ' όψη μας τη ιδιάζουσα σχέση

μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών.

4.6 Οι Ροές των διεθνών επενδύσεων

Πρόκειται για στοιχειά που αφορούν τις ροές άμεσων επενδύσεων και

είναι συνήθως αμφισβητήσιμα. Το δεδομένο ότι υπάρχουν τέτοιου είδους

στοιχεία δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά ότι οι στατιστικές είναι ιδιαίτερα

αξιόπιστες. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά το γεγονός ότι οι στατιστικές σχετικά

82 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της
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με τις ΗΠΑ ήταν πάντα από τις πλέον ακριβείς, οι στατιστικές που δίνονται για

το ζήτημα αυτό στο Statistical Yearbook, χαρακτηρίζονται ως: «Εκτιμήσεις...

που εμπεριέχουν σημαντικό σφάλμα λόγω της φύσης των βασικών

δεδομένων.»83

«Μόλις το 1970, κατέστησαν διαθέσιμα συγκρίσιμα ετήσια δεδομένα

σχετικά με τις ροές των άμεσων επενδύσεων. Η πρόοδος των άμεσων

επενδυτικών εκροών υπήρξε πολύ ευαίσθητη στις οικονομικές διακυμάνσεις.

Υπήρξε ακόλουθα ιδιαίτερα ευαίσθητη στις υφέσεις του 1982 και του 1991/2,

ενώ επηρεάστηκε λιγότερο από την ύφεση του 1974/5. Η θεαματική πτώση

που σημειώθηκε το 1982 (περισσότερο από 50% σε όγκο) προέκυψε κυρίως

από μια πολύ σημαντική πτώση των αμερικανικών επενδυτικών εκροών

(περίπου 90%). Αν δεν λάβουμε υπ' όψη μας τη συγκυρία, μπορούμε να πούμε

ότι ο όγκος των άμεσων επενδυτικών εκροών των αναπτυγμένων δυτικών

χωρών που άρχισε να αυξάνεται κατά τη δεκαετία του 1960, αυξανόταν με

ακόμη ταχύτερους ρυθμούς τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970. Κατά το

δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980, η άνοδος αυτή υπήρξε εξαιρετικά

απότομη. Μια πιο επιτηδευμένη στατιστική ανάλυση, βασισμένη σε μια ακριβή

χρονολόγηση, θα μπορούσε να αποκαλύψει ότι «αυτό το πρότυπο τάσεων και

κύκλων είναι σύμφωνο με την εικόνα που αναδύεται από μια πρόχειρη

παρατήρηση των έτος-προς-έτος κινήσεων των ροών των ΑΞΕ (άμεσων ξένων

επενδύσεων). Αυτό που δεν είναι προφανές από την παρατήρηση των ροών

ΑΞΕ είναι ότι η διόγκωση του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 1980 είναι

παρόμοια με αυτή του τέλους της δεκαετίας του 1970. Αντίθετα, η πτώση

αυτών των εκροών στις αρχές της δεκαετίας του 1980 φαίνεται να συνιστά μια

παρέκκλιση από το πρότυπο που διέπει τις μεταβολές τους»84

83 J. O. Martins, «L' inceritude des statistiques internationales. Le cas des balances

des payments, Revue d' Economie Financiere, no. 14 (φθιν. 1990), σελ. 201-219.

84 J. O. Martins, «L' inceritude des statistiques internationales. Le cas des balances

des payments, Revue d' Economie Financiere, no. 14 (φθιν. 1990), σελ. 201-219.
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Από το πρίσμα της σχετικής τους σημασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι

εκροές άμεσων επενδύσεων αυξάνονται από 0,4% σε 0,5% κατά τη δεκαετία

του 1960, σε 0,7% στις αρχές της δεκαετίας του 1980, και σε 1,4%

στηνπερίοδο 1989/90.

Το ποσοστό εκροών άμεσων διεθνών επενδύσεων τριπλασιάστηκε, ενώ

το ποσοστό των εξαγωγών αυξήθηκε μόνον κατά δύο τρίτα. Εκτός αυτού, οι

αναπτυγμένες δυτικές χώρες διαδραματίζουν ένα σημαντικότερο ρόλο στις

άμεσες επενδύσεις απ' ό,τι στο εμπόριο. Τους αντιστοιχεί το 97% του συνόλου

των διεθνών ξένων επενδύσεων, αλλά μόνο για το 72% των εξαγωγών. Οι

εκροές άμεσων επενδύσεων είναι εντονότερες δια-περιφερειακά απ' ό,τι το

εμπόριο. Για παράδειγμα, το 85% των άμεσων επενδυτικών εκροών των

αναπτυγμένων δυτικών χωρών κατευθύνθηκαν στις άλλες χώρες του δυτικού

κόσμου, ενώ το αντίστοιχο συνέβη μόνο με το 77% των εξαγωγών. Είναι

λοιπός προφανές ότι ο παράγοντας αυτός ενισχύει την παγκοσμιοποίηση των

δυτικών οικονομιών. Ουσιαστικά οι χώρες που ευθύνονται για το 98% του

συνόλου των εκροών των αναπτυγμένων δυτικών χωρών (και για το 95% του

συνόλου των παγκοσμίων εκροών) είναι μόλις έντεκα.

Εντυπωσιακότερη είναι η περίπτωση της Ιαπωνίας. Στις αρχές της

δεκαετίας του 1970, η Ιαπωνία ήταν μη κύριος εξαγωγέας κεφαλαίου: οι

εξαγωγές κεφαλαίου της αντιπροσώπευαν το 3% του συνόλου των εξαγωγών

των δυτικών χωρών. Η Ιαπωνία έφτασε στη δεύτερη θέση στις αρχές της

δεκαετίας του 1980 και έγινε η πρώτη κεφάλαιο - εξαγωγική δύναμη το 1989

(21% για το 1989/90). Οι ροές των ιαπωνικών άμεσων επενδύσεων άρχισαν

να αποτελούν ένα όλο και σημαντικότερο μερίδιο των κινήσεων άμεσων

επενδύσεων μεταξύ των αναπτυγμένων δυτικών χωρών από το 1972. Το

1971, στην Ιαπωνία αντιστοιχούσε μόνο το 2,9% των διεθνών ροών

κεφαλαίου, ενώ το 1972 της αντιστοιχούσε το 5%. Οι ΗΠΑ εμφανίζουν ένα

διαφορετικό πρότυπο: το μερίδιό τους στο σύνολο των αναπτυγμένων δυτικών

χωρών ήταν 63% για την περίοδο 1970/71 έναντι 14% για την περίοδο
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1989/90.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται λίγο πιο πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία

και τη Γερμανία, που αποτελούν τους άλλους τρεις σημαντικούς εξαγωγείς

κεφαλαίου. Οι χώρες αυτές εξάγουν μόνο διπλάσια κεφάλαια απ' αυτά που

εξάγουν μικρότερες χώρες όπως η Σουηδία και η Ολλανδία. Με δύο λόγια, οι

κινήσεις κεφαλαίου και το εμπόριο κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Η

αμερικανική οικονομία έχει καταστεί περισσότερο εξωστρεφής, ενώ οι

ιαπωνικές εξαγωγές παρέμειναν σταθερές. Όσον αφορά τη σχετική τους

σημασία, οι εκροές άμεσων επενδύσεων έφθασαν στο υψηλότερο ιστορικό

σημείο τους κατά τα τελευταία χρόνια. Οι διαφοροποιήσεις  του ιστορικού

υποδείγματος μπορούν να εντοπιστούν παρά τα κενά των στατιστικών

δεδομένων. Ένα πρόσφορο σημείο εκκίνησης της ανάλυσης αποτελεί η

περίοδος του μεσοπολέμου. Η πληρέστερη μελέτη που καλύπτει αυτή την

περίοδο εκπονήθηκε από τα Ηνωμένα Εθνη.85 Εξετάζει όμως. μόνο τις

καθαρές κινήσεις. Είναι γνωστό ότι οι κινήσεις κεφαλαίου επιβραδύνθηκαν

δραστικά μετά την κρίση του 1929 και στη διάρκεια της ύφεσης του 1930,

παραμένουν όμως ερωτηματικά σχετικά με το τέλος της δεκαετίας του 1920.

Ωστόσο, βασιζόμενοι σε μια ελλιπή πληροφόρηση, μπορούμε να εκτιμήσουμε

ότι το 1929, οι καθαρές κινήσεις κεφαλαίου του συνόλου των αναπτυγμένων

χωρών που εξήγαν κεφάλαια, ανέρχονταν σε 1,7 έως 1,8 δισ. $. Για το

1989/91, οι μακροπρόθεσμες ροές κεφαλαίου αντιπροσώπευαν 521 δισ. $ ή το

3,3%του ΑΕΠ. Το 1984, παριστούσαν 168 δισ. $ ή το 2% του ΑΕΠ. Στις αρχές

της δεκαετίας του 1960, ανέρχονταν σε 7 έως 10 δισ. $ ή σε 0,6 έως 1,1% του

ΑΕΠ.86

85 United Nations, International Capital Movements during the Inter-War Period (Ν.

Υόρκη, 1949).
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Θεωρώντας ότι οι συνολικές ροές ξεπερνούσαν τις καθαρές ροές κατά

30 έως 50% (περιλαμβανομένων των καθαρών εισαγωγών κεφαλαίου), τα πιο

πάνω στοιχεία για το 1929 τις ανεβάζουν στα 2,3 έως 2.6 δισ. $. Το ποσό αυτό

αντιπροσωπεύει 20 έως 22 δισ. $ σε τιμές 1990 και ισούται με το 1% του ΑΕΠ.

Είναι χαμηλότερο από τα σημερινά επίπεδα, ωστόσο τα υψηλότερα ποσοστά.

Περισσότερα μάλιστα είναι τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για το 1913. Οι

συνολικές ακαθάριστες εκροές μακροπρόθεσμου κεφαλαίου εκτιμήθηκαν στα

2.2 έως 2.8 δισ. $.87 Το ποσό αυτό, σε τιμές 2000, μεταφράζεται σε 32 έως 40

δισ. $ και αντιπροσωπεύει το 2,3 έως 2,9% του ΑΕΠ της εποχής εκείνης. Τα

στοιχεία αυτά (όπως επίσης και τα αντίστοιχα της περιόδου του μεσοπολέμου)

είναι μάλλον υποτιμημένα. Το ποσοστό του 1913 είναι πιθανό να είναι 3% του

ΑΕΠ ή και ακόμα μεγαλύτερο. Το ποσοστό αυτό προσεγγίστηκε μόλις τα

τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1980. Παρ' όλον ότι τα στοιχεία είναι τόσο

ανεπαρκή για να μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε κάποιο αξιόπιστο

υπολογισμό των άμεσων επενδυτικών ροών του 1929 και του 1913, δύσκολα

μπορούμε να μιλήσουμε για την παγκοσμιοποίηση ως κάτι το πρωτοφανές.

4.7 Τα αποθέματα ξένων άμεσων επενδύσεων

Η έρευνα στα αποθέματα των άμεσων επενδύσεων κυρίως εστιάζεται,

διότι οι άμεσες επενδύσεις διαδραμάτισαν ένα σημαντικότερο ρόλο από αυτό

των επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή των άλλων μακροπρόθεσμων κεφαλαίων.

Τα δεδομένα αφορούν τρεις χώρες: τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την

Ιαπωνία, που από κοινού συγκεντρώνουν τα δύο τρίτα αυτών των

επενδύσεων.88

Η εξέλιξη των αποθεμάτων των άμεσων επενδύσεων σε ετήσια βάση,

είναι σταθερότερη απ' ό,τι η εξέλιξη των ροών κεφαλαίου, ακόμα και όταν οι

87-88 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της
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υποχωρήσεις είναι σπανιότερες και ασθενέστερες. Ωστόσο η εξέλιξη αυτή

επηρεάζεται από την οικονομική συγκυρία. Το 1991, το 1992, ακόμα και το

1993, τα επενδυτικά αποθέματα όλων των αναπτυγμένων δυτικών χωρών

συνέχισαν να αυξάνονται. Η αύξηση μεταξύ 1990 και 1993, εκφραζόμενη σε

τιμές 1990, μεταφράζεται σε 8%. Εδώ παρουσιάζεται επίσης ένα άλλο

εντυπωσιακό γεγονός, η ταχεία άνοδος της Ιαπωνίας και η σχετικά σημαντική

παρακμή των ΗΠΑ. Όπως θα φανεί από την έρευνα, η Ιαπωνία ευθυνόταν

μόνο για το 1% των άμεσων επενδύσεων που πραγματοποιούνταν στα τέλη

της δεκαετίας του 1960. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 2,9% στις αρχές της

δεκαετίας του 1970 και σε 6,5% το 1985. Από το 1986 ως το 1991, το μερίδιο

των ιαπωνικών επενδύσεων αυξανόταν με ακόμα ταχύτερο ρυθμό -- από 6,6%

σε 12,3%. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το 1992 και το 1993 είναι ακόμα

προσωρινά. Αυτό εξηγεί ίσως γιατί παρά την απότομη αύξηση των ροών, τα

αποθέματα παρέμειναν στάσιμα. Τη δεκαετία του ΄80 άρχισε να μετριάζεται η

πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ μεταξύ των αναπτυγμένων δυτικών χωρών, παρ'

όλον ότι από τη χώρα αυτή συνέχιζε να προέρχεται το 43% του συνόλου των

αποθεμάτων των άμεσων ξένων επενδύσεων. Το 1990, το μερίδιο αυτό

μειώθηκε σε 25%. Στην πραγματικότητα, η υποχώρηση των ΗΠΑ άρχισε στα

τέλη της δεκαετίας του 1960. Στα μέσα της δεκαετίας αυτής, οι ΗΠΑ κατείχαν

περί το 60% των συνολικών άμεσων επενδύσεων, έναντι ενός 47% στις αρχές

της δεκαετίας του 1970. Αν εξετάσουμε τα στοιχεία με όρους σχετικής

σημασίας ως προς το ΑΕΠ, η υποχώρηση αυτή εμφανίζεται λιγότερο

σημαντική, παρ' ότι είναι εξ ίσου πραγματική.89

Οι αμερικανικές άμεσες επενδύσεις κατά το 1960/2, αντιπροσώπευαν το

6,4% περίπου του ΑΕΠ. Από την εποχή αυτή και μετά, η εξέλιξη του ποσοστού

παρουσιάζει μεταπτώσεις: 7,7% για την περίοδο 1974/6 και 1978/80, 6% για τα

μέσα της δεκαετίας του 1980, 8% για τα τέλη της ίδιας δεκαετίας και τις αρχές

της δεκαετίας του 1990. Το ιστορικό ρεκόρ (8,1%) που σημειώθηκε μετά

89 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της
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το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου προσεγγίστηκε και πάλι κατά την

περίοδο 1991/3.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται παρακάτω, προέρχονται από τον

ΟΟΣΑ και τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την

Ανάπτυξη (ΔΕΕΕΑ -UNCTAD), ενδέχεται σε κάποια σημεία να

διαφοροποιούνται από τα στοιχεία που παρέχουν οι ίδιες οι χώρες. Αυτό ισχύει

κυρίως για τις ΗΠΑ, για τις οποίες, π.χ., τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από

την Αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία για τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και

μετά, είναι σημαντικά υψηλότερα από τα στοιχεία που παρέχονται εδώ. Ο

ΟΟΣΑ και η ΔΕΕΕΑ δεν συνυπολογίζουν, μεταξύ των άλλων, τις εξής

κατηγορίες: χρηματοδοτήσεις, έγγειες ιδιοκτησίες, και ασφάλειες. Αν

βασιστούμε στα επίσημα στοιχεία σχετικά με τα αποθέματα των αμερικανικών

ξένων άμεσων επενδύσεων σε σημερινά κόστη, θα μπορούσαμε να

αποκαταστήσουμε τα ετήσια στοιχεία μέχρι το 1945. Με όρους αναλογίας προς

το ΑΕΠ, το ποσοστό αυξήθηκε από 4,4% κατά την περίοδο 1949/51, σε 6,4%

κατά την περίοδο 1960/62. Η υψηλότερη τιμή (13,7%) σημειώθηκε την περίοδο

1979/81. Για το διάστημα 1984/86 το ποσοστό ήταν 9,7% και για το διάστημα

1990/92, 11,4%. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τις ξένες άμεσες επενδύσεις, δεν

μπορούμε να μιλάμε για προϊούσα παγκοσμιοποίηση της αμερικανικής

οικονομίας.90

Επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις στις ΗΠΑ

αυξήθηκαν με ταχείς ρυθμούς από το 1973. Κατά τη δεκαετία του 1960 μέχρι

τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970, αντιπροσώπευαν μόνο το 1,3% του

ΑΕΠ των ΗΠΑ. Άρχισαν να αυξάνονται το 1973. Το 1979 αντιπροσώπευαν το

2%, το 1985 το 4,1%, και το 1990 το 7,4%. Τα αποθέματα των ξένων άμεσων

επενδύσεων στις ΗΠΑ σχεδόν έφτασαν στα επίπεδα των αποθεμάτων των

αμερικανικών άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό. Μέσα στους λόγους

90 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της
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της ανόδου των άμεσων όπως και άλλων επενδύσεων στις ΗΠΑ είναι η

υποτίμηση του δολαρίου που άρχισε το 1971 και ήταν πολύ σημαντική το

1974. Αν και η τάση αυτή μπορεί να είναι καινοφανής για το δεύτερο μισό του

αιώνα, πρέπει να πούμε ότι σ' όλη τη διάρκεια του 19ου και στις αρχές του

20ου αιώνα οι ΗΠΑ προσέλκυαν ξένες επενδύσεις. Κάτι που ίσχυε για όλες τις

υπερπόντιες ευρωπαϊκές κτήσεις. Τον Ιούνιο του 1914, οι ΗΠΑ είχαν επενδύσει

3,5 δισ. $ σε ξένες χώρες, ενώ οι ξένες επενδύσεις στο έδαφός τους

ανέρχονταν σε 6,7 δισ. $. Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των ξένων

επενδύσεων ήταν επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Το απόθεμα των ξένων άμεσων

επενδύσεων στις ΗΠΑ ανερχόταν σε 1.3 δισ. $ το 1914, ποσό που

ισοδυναμούσε με 19 δισ. $ σε τιμές 1990: Το ποσό αυτό προσεγγίστηκε το

1949. Με όρους ποσοστού του ΑΕΠ, το 1,3 δισ. $ παριστά το 3% του ΑΕΠ του

1914: Το ποσοστό αυτό προσεγγίστηκε και πάλι το 1978, σύμφωνα με τις

αμερικανικές στατιστικές, και το 1981 σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία

που προσφέρουν οι διεθνείς οργανισμοί. Προκειμένου να φτάσουν τα

αποθέματα των ξένων επενδύσεων τα ίδια επίπεδα, θα έπρεπε να

περιμένουμε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970. Στη συνέχεια, το ποσοστό

αυτό έφτασε το 28% το 1985 και πλησίασε το 43% το 1992.91

Εξετάζοντας τον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο, παρατηρούμε  τα

αποθέματα των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό,

αυξάνονταν από τις αρχές της δεκαετίας του1970. Τα αίτια που παρατέθηκαν

πιο πάνω και τα οποία δικαιολογούν τη μαζική ροή ξένων κεφαλαίων στις ΗΠΑ,

δικαιολογούν εξ ίσου και τη μεγέθυνση των αποθεμάτων των επενδύσεων που

πραγματοποιούνταν στο εξωτερικό από την πλειοψηφία τω άλλων

αναπτυγμένων δυτικών χωρών. Το 1960, το 62% των ιαπωνικών επενδύσεων

πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ. Η υποτίμηση του δολαρίου ερμηνεύει επαρκώς

91 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της

παγκοσμιοποίησης ένας αιώνας εξωτερικού εμπορίου και ξένων επενδύσεων».

Διαθέσιμο στην: http://www.theseis.com
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την αύξηση των επενδύσεων που πραγματοποιούνταν στο εξωτερικό από την

Ιαπωνία, αλλά και από ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Από

τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι χώρες που ηγούνται στο πεδίο των

επενδύσεων δεν είναι πλέον δύο (ΗΠΑ και Ην. Βασίλειο), αλλά έξι: ΗΠΑ, Ην.

Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιαπωνία, και Ολλανδία.

Η αλλαγή της προέλευσης των διεθνών επενδύσεων προκαλεί μια

σημαντική αύξηση της σχετικής σημασίας του επιπέδου των επενδύσεων όλων

των αναπτυγμένων δυτικών χωρών. Οι διεθνείς επενδύσεις παριστούν το 6,5-

7,0% του ΑΕΠ έως το 1980. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 7,0% το 1985, και

σε 9,9% το 1990 και πλησίασε το 11% το 1993. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια

αύξηση της σχετικής σημασίας αυτών των διεθνών επενδύσεων κατά 60%

περίπου, που συνιστά ένα σημαντικό δείκτη παγκοσμιοποίησης. Σύμφωνα

όμως με μια μακροπρόθεσμη προοπτική, συμβαίνει άραγε κάτι το εντελώς νέο;

Η απάντηση σ' αυτό το ερώτημα, αν λάβουμε υπ' όψη μας ότι τα διαθέσιμα

στοιχεία για το 1913 είναι ατελή όσον αφορά τα αποθέματα των άμεσων

επενδύσεων, είναι αμφίβολη.92

Οι υπολογισμοί για την περίοδο αυτή σχετίζονται κυρίως με τα συνολικά

αποθέματα των επενδύσεων και μας προσφέρουν ανεπαρκείς πληροφορίες

αναφορικά με τη σχετική σημασία των άμεσων επενδύσεων. Εκτός αυτού, τα

διαθέσιμα στοιχεία για την πιο πρόσφατη περίοδο επικεντρώνονται στα

αποθέματα των άμεσων επενδύσεων. Οι εκτιμήσεις, που βασίζονται σε πολύ

ατελή στοιχεία, μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι για το σύνολο των

αναπτυγμένων δυτικών χωρών, τα συνολικά αποθέματα των διεθνών

επενδύσεων του 1913 θα πρέπει να αντιστοιχούσαν στο 46 έως 53% του ΑΕΠ.

Στηριζόμενοι στα ατελή στοιχεία της αναλογίας των άμεσων επενδύσεων τόσο

των χωρών που εξήγαν, όσο και αυτών που εισήγαν κεφάλαια, μπορούμε να

συμπεράνουμε ότι οι άμεσες επενδύσεις θα πρέπει να αντιπροσώπευαν

92 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της

παγκοσμιοποίησης ένας αιώνας εξωτερικού εμπορίου και ξένων επενδύσεων».

Διαθέσιμο στην: http://www.theseis.com
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χονδρικά το 15-20% των συνολικών επενδύσεων του 1913. Αν δεχτούμε αυτό

το ποσοστό, οι άμεσες επενδύσεις αντιπροσωπεύουν το 8-10 % του ΑΕΠ.

Είναι πιθανό οι εκτιμήσεις αυτές να αποτελούν μια υποτίμηση της

πραγματικότητας. Μια ακόμη πηγή στοιχείων, σχετικά με τις ξένες επενδύσεις

προέρχεται από τη μελέτη του H. Dunning για τις μεταβολές στο ύψος και τη

δομή της διεθνούς παραγωγής.93 Η μελέτη προσφέρει στοιχεία σχετικά με το

απόθεμα των ξένων άμεσων επενδύσεων τόσο για το 1914, όσο και για το

1938. Για προφανείς λόγους, θα περιοριστώ στο 1914. Για τη χρονιά αυτή, ο

συγγραφέας υπολογίζει το απόθεμα των ξένων άμεσων επενδύσεων στις

αναπτυγμένες χώρες σε 14,3 δισ. $ τρέχουσες αξίες, ποσό που είναι δυνατό να

μειωθεί ελαφρά μέχρι τα 14 δισ. $, αν περιοριστούμε στις αναπτυγμένες

δυτικές χώρες, όπως κάναμε και για τις πρόσφατες περιόδους.

Το ποσό αυτό είναι αισθητά υψηλότερο από την εκτίμησή μας των 8.5-

10 δισ. $, για την οποία είχα την αίσθηση ότι αποτελούσε μια υπερτίμηση της

πραγματικότητας. Ενδέχεται επομένως η αλήθεια να βρίσκεται κάπου μεταξύ

των 10 και των 14 δισ. $, ή μεταξύ 11 και 14%.Η σχετική σημασία των

αποθεμάτων των άμεσων διεθνών επενδύσεων των αναπτυγμένων δυτικών

χωρών το 1985 ήταν ακόμα χαμηλότερη απ' ό,τι το 1913. Στις αρχές της

δεκαετίας του 1990, ήταν η ίδια, ή σχεδόν η ίδια, ιδίως αν λάβουμε υπ' όψη μας

την πιθανότητα τα στοιχεία του 1913 να έχουν υποτιμήσει την πραγματικότητα.

Το βέβαιο είναι ότι για όλες τις αναπτυγμένες δυτικές χώρες, ακόμα και αν τα

επίπεδα του 1913 ξεπεράστηκαν, αυτό θα συνέβη μόνο οριακά. Από την άλλη

πλευρά, η Ιαπωνία, μια χώρα της ύστερης εκβιομηχάνισης, είχε ένα πολύ

χαμηλό ποσοστό το 1960, που όμως ήταν πολύ υψηλότερο από το ποσοστό

του 1913 ή οποιασδήποτε άλλης χρονιάς πριν το 1960. Η Δυτική Ευρώπη, που

το 1993 είχε ένα ποσοστό διπλάσιο από αυτό της Ιαπωνίας (15,2% έναντι

6,3%)

93 H. Dunning, «Changes in the Level and Structure of International Production: The

last One Hundred Years», στο M. Casson (ed.) The Growth of International Business

(Λονδίνο, Allen & Unwin, 1983).
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ογδόντα χρόνια ενωρίτερα είχε μάλλον υψηλότερο ποσοστό.

4.8 Ορισμένα συμπεράσματα

Η ερεύνα - ανάλυση που προηγήθηκε, είναι ταυτόχρονα  σφαιρική και

περιορισμένη. Η απόλυτη και σχετική σημασία των άμεσων επενδύσεων

αποτελούν μόνο μια μορφή της πιθανής παγκοσμιοποίησης. Η επίπτωση από

μια παρόμοια αναλογία άμεσων επενδύσεων είναι οψιφανές ότι μεταβάλλεται

ανάλογα με τη φύση των επιχειρήσεων. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το

ίδιο και για το εμπόριο, όπου η φύση των εμπορευόμενων προϊόντων έχει

ποικίλες επιπτώσεις στην οικονομία. Η ανάλυση θα ήταν λιγότερο σφαιρική αν

τόνιζε περισσότερο τις διεθνείς αγορές. Θα ήταν ακόμα λιγότερο περιορισμένη

αν εξέταζε και τους άλλους παράγοντες της παγκοσμιοποίησης, παρ' όλον ότι

το εμπόριο και οι επενδύσεις είναι οι δύο σημαντικότεροι απ' αυτούς.94

Μια απλή ποσοτική ανάλυση δεν καταλήγει με προφανή τρόπο στο

συμπέρασμα ότι οι σύγχρονες οικονομίες χαρακτηρίζονται από μια άνευ

προηγουμένου εξωστρέφεια και αλληλεξάρτηση μέσω των άμεσων

επενδύσεων. Μάλιστα, μόλις πρόσφατα ξεπέρασαν το ποσοστό των εξαγωγών

στο οποίο είχαν φθάσει στις αρχές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Συνεπώς οι τάσεις που αποκαλύπτει η ανάλυση της περιόδου πριν από

το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθίστανται σχετικές με τις σημερινές. Επίσης είναι

δυνατό να αναρωτηθούμε σχετικά με τους λόγους για τους οποίους εξαγωγές

και εγχώριες αγορές παρουσιάζουν διαφορετικά πρότυπα τιμών. Σύμφωνα με

την πρώτη θεώρηση, η μείωση των τιμών δικαιολογείται. Σύμφωνα με τη

δεύτερη, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις θα χαρακτηρίζονται από διαμάχες και

αστάθειες.

94 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της

παγκοσμιοποίησης ένας αιώνας εξωτερικού εμπορίου και ξένων επενδύσεων».

Διαθέσιμο στην: http://www.theseis.com
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Το μεταβαλλόμενο ύψος των άμεσων επενδύσεων αποδεικνύει την

υποχώρηση του μεριδίου των ΗΠΑ και την άνοδο της Ιαπωνίας ως

πρωτεύοντος επενδυτή. Είναι γεγονός ότι οι ροές ξένων επενδύσεων είναι

σημαντικότερες απ' ό,τι ήταν στο παρελθόν, και αντιπροσωπεύουν ένα

ελαφρά μεγαλύτερο μερίδιο του ΑΕΠ. Είναι όμως εύστοχη η έννοια της

"παγκοσμιοποίησης" Στο σημείο αυτό η ιστορική προσέγγιση και πάλι

αντικρούει την οπτική των περισσοτέρων οικονομολόγων και πολιτικών, που

αντλούν τα συμπεράσματά τους από συντομότερες ιστορικές περιόδους.

Το διεθνές εμπόριο έχει μια ιστορία ταχύρυθμων διεθνοποιήσεων που

εναλλάσσονται με φάσεις υποχώρησης. Το γεγονός αυτό φωτίζει με

διαφορετική προοπτική τη θέση της παγκοσμιοποίησης ως μη αντιστρέψιμης

κίνησης.95

Οι κύριες αλλαγές θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι θεσμικές. Στην

περίπτωση αυτή, η στατιστική ανάλυση στην οποία στηρίζεται η οικονομική

ιστορία δεν θα μπορούσε να τις αποκαλύψει.

95 Paul Bairoch μετάφραση, Χρ. Βαλλιάνος. «Μύθοι και πραγματικότητα της

παγκοσμιοποίησης ένας αιώνας εξωτερικού εμπορίου και ξένων επενδύσεων».

Διαθέσιμο στην: http://www.theseis.com
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Κεφάλαιο πέμπτο

Η παρουσία του φαινόμενου της παγκοσμιοποίησης.

5.1 Μια ιστορική διαδικασία σε φάσεις;

Η παγκοσμιοποίηση όπως και προηγούμενα αναφέραμε, δεν είναι

σημερινό φαινόμενο. Το πρώτο παγκόσμιο σύστημα, σύμφωνα με τον

στοχαστή Ι. Wallerstein, εμφανίζεται τον 16ο αιώνα. Στον ευρωπαϊκό κυρίως

χώρο, κατά την περίοδο αυτή, παρουσιάζεται μια διεθνής αγορά, με τα κράτη

που συμμετέχουν να ανταγωνίζονται οικονομικά, έτσι ώστε κανένα δεν

καταφέρνει να κυριαρχήσει πολιτικά. Αδυνατεί ουσιαστικά, να αντικαταστήσει

τη ροή της ανοιχτής αγοράς με τη διοικητική λογική ενός γραφειοκρατικά

οργανωμένου κυρίαρχου παίκτη. Σύμφωνα με τον Wallerstein η δυναμική του

πρώτου αυτού παγκόσμιου συστήματος εμφανίζεται αρχικά σαν νεοτερισμός

στη Δύση και όχι σ' άλλες προηγμένες προβιομηχανικές κοινωνίες όπως η

Κίνα.

Σαν δεύτερο σύστημα παγκοσμιοποίησης, είναι το φαινόμενο της

περιόδου 1860-1914, μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από το άνοιγμα των

διεθνών αγορών, την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων και την εποπτεία

του ανοιχτού αυτού συστήματος από την κυριαρχούσα τότε Μ. Βρετανία.

Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είχε σαν συνέπεια την κατάρρευση

των αγορών. Οι δυνάμεις που αντιμάχονταν διακατέχονται από εθνικισμό με

αποτέλεσμα ο κρατικός οικονομικός προστατευτισμός κυριαρχεί στις διεθνείς

συναλλαγές.147

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, του 20ού αιώνα βλέπουμε ξανά ένα νέο,

ξαφνικό άνοιγμα των αγορών, μια καλπάζουσα κινητικότητα του κεφαλαίου

και τη διαμόρφωση ενός νέου, παγκόσμιου οικονομικού χώρου υπό την

κυριαρχία της Αμερικής αυτή τη φορά.148

147-148 Νίκος Μουζέλης καθηγητής Κοινωνιολογίας στην LSE. Άρθρο, διαθέσιμο

στην: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=184159
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Συγκρίνοντας λοιπόν τα τρία προαναφερόμενα παγκόσμια συστήματα

παρατηρούμε ότι κατά το πρώτο (16ος αιώνας), η παραδοσιακή κοινότητα

είναι το κέντρο βάρος του συστήματος. Τότε, ούτε το κράτος ούτε οι

μηχανισμοί της παγκόσμιας αγοράς, κατορθώνουν να απλωθούν στην

περιφέρεια μιας χώρας σε βαθμό να μειώσουν την αυτονομία του τοπικισμού

οικονομικά και πολιτικά. Ένας παράγοντας που χαρακτήριζε όλες τις προ -

νεωτερικές κοινωνίες. Κατά τη δεύτερη παγκοσμιοποίηση, του 1860-1914,

παρατηρούμε την μετατόπιση του κέντρου βάρους από το τοπικό στο κρατικό

επίπεδο. Αντίθετα με την προηγούμενη κατάσταση, το κράτος-έθνος, αποκτά

τεχνολογίες και διοικητικά μέσα που του επιτρέπουν να διεισδύσει την

περιφέρεια μιας επικράτειας. Οι παραδοσιακοί τοπικισμοί σταδιακά

εξαλείφονται και το κράτος συγκεντρώνει τα μέσα  παραγωγής, κυριαρχίας και

επιρροής στο κρατικό - εθνικό κέντρο. Τώρα έχουμε πλέον, περισσότερο την

κρατική αυτονομία, παρά την τοπική. Οι παγκόσμιοι μηχανισμοί της αγοράς

διεισδύουν στο κρατικό χώρο ωστόσο δεν αποδυναμώνουν σημαντικά τα

εθνικά σύνορα, κάτι που συμβαίνει στην σημερινή παγκοσμιοποίηση.

Σήμερα το κέντρο βάρους μετατίθεται από το κράτος-έθνος, στο

παγκόσμιο επίπεδο αφού οι πολυεθνικές εταιρείες διεισδύουν τον κρατικό και

τοπικό χώρο, πράγμα αδιανόητο, για τις δύο παγκοσμιοποιήσεις του

παρελθόντος. Σήμερα οι πολυεθνικές εταιρίες, έχουν παραρτήματα όχι μόνο

στις πρωτεύουσες όλων σχεδόν των χωρών του πλανήτη, αλλά και στις

περισσότερες πόλεις κάθε χώρας. Έτσι λοιπόν γίνεται κατανοητός ο βαθμός

και η ένταση διείσδυσης του παγκόσμιου κεφαλαίου στις κρατικές αγορές.

Η διάσταση της σημερινής παγκοσμιοποίησης δεν είναι μόνο

οικονομική αλλά είναι επίσης πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική. Όταν οι

πολυεθνικές εταιρείες είναι κυρίαρχες στον οικονομικό χώρο τότε στον

πολιτικό, τα κράτη - έθνη δεν παραμένουν οι κύριοι παίκτες. Ωστόσο

ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι σήμερα το κράτος - έθνος δεν

περιθωριοποιείται και  ότι μακροπρόθεσμα δεν θα εκλείψει. Αυτό όμως

πρόκειται περί μύθου.149

149 Νίκος Μουζέλης καθηγητής Κοινωνιολογίας στην LSE. Άρθρο, διαθέσιμο στην:

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=184159
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Οι λειτουργίες του κράτους έθνους σταδιακά εξανεμίζονται στο

εσωτερικό της επικράτειας. Το ίδιο αποκτά νέες, διαφοροποιημένες

λειτουργίες στην παγκόσμια παλαίστρα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η

κρατική μηχανή δεν μικραίνει αλλά μεγαλώνει, σε ό,τι αφορά υλικούς και

ανθρώπινους πόρους. Επομένως, βαθμιαία εκλείπει όχι το κράτος αλλά ο

κρατισμός. Οι κρατική ελίτ χάνει πλέον τον έλεγχο εντός των εθνικών

συνόρων, όσον αφορά τη κίνηση κεφαλαίων, την εγκληματικότητα, κτλ.

Όσον αφορά τώρα τον χώρο της κοινωνίας, παρατηρείται μια

σημαντική ανάπτυξη παγκόσμιων μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως και

νέων κινημάτων τύπου Γένοβας και Σιάτλ. Αυτές οι οργανώσεις - κινήματα,

παρουσιάζουν ένα φρέσκο δυναμισμό που τα παραδοσιακά συνδικάτα και

κόμματα έχουν πια χάσει. Δεν είναι όμως απαραίτητη η αντικατάσταση ή η

περιθωριοποίηση των παραδοσιακών οργανώσεων, αλλά η παράλληλη

συνύπαρξη. Μια επί ίσοις όροις συνεργασία μεταξύ των δύο θα μπορούσε να

αναγεννήσει το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, σε εθνική και παγκόσμια

διάσταση.

Επίσης παρατηρείται μια πρωτοφανής συγκέντρωση των ΜΜΕ στα

χέρια ενός μικρού αριθμού μεγιστάνων, που ελέγχουν και διαμορφώνουν τον

πολιτισμικό χώρο και την κοινή γνώμη, επιβάλλοντας μιαν άκρως

καταναλωτική κουλτούρα, διαμορφώνοντας τρόπους ζωής, σε παγκόσμιο

επίπεδο.

Η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού και

των νέων τεχνολογιών, οδήγησε στην παραγωγή μεγάλου πλούτου, που

κατανέμεται με εξαιρετικά άνισο τρόπο. Οι ανισότητες εντείνονται διαρκώς, σε

κρατικό και διακρατικό επίπεδο. Η κατάσταση που διαμορφώνεται μπορεί να

χαρακτηριστεί κοινωνικά «τερατώδης», στην οποία λίγα άτομα, που δεν

λογοδοτούν σε κανένα, πολλές φορές, κατέχουν πόρους οι οποίοι ξεπερνούν

το εθνικό προϊόν κάποιων μικρών τριτοκοσμικών χωρών.150

150 Νίκος Μουζέλης καθηγητής Κοινωνιολογίας στην LSE. Άρθρο, διαθέσιμο στην:

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=184159
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Επομένως,  οι πλούσιοι συνεχώς αυξάνουν τα κέρδη τους, οι δε

απόλυτα φτωχοί δεν γίνονται φτωχότεροι. Με την καλπάζουσα ανάπτυξη της

Κίνας και της Ινδίας, το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο

της απόλυτης φτώχειας, σταδιακά μειώνεται σημαντικά. Συνεπώς, ενώ το

1970, το εν λόγω ποσοστό ήταν 38%, κατά το 1992 μειώθηκε περίπου25%.
151 Έτσι η θέση της αριστεράς,  ότι ο παγκόσμιος πλούτος που παράγεται, δεν

διαχέεται διόλου προς τη βάση της κοινωνικής πυραμίδας δεν είναι ακριβής.

Υπάρχουν ωστόσο κάποιες αφρικανικές κυρίως χώρες, που δεν διαθέτουν

κατάλληλες υποδομές με αποτέλεσμα να παρατηρείται εκεί αύξηση της

απόλυτης φτώχειας.

Ακολούθως είναι αναμφίβολο, ότι μέσα από τις σημερινές τεχνολογικές

συνθήκες ένα λιγότερο νεοφιλελεύθερο, περισσότερο σοσιαλδημοκρατικό

μοντέλο παγκόσμιας διακυβέρνησης, θα ήταν δυνατό να εξαλείψει τελείως το

φαινόμενο της απόλυτης φτώχειας, δηλαδή τα φαινόμενα υποσιτισμού,

έλλειψης καθαρού νερού, μεγάλης παιδικής θνησιμότητας και εξαιρετικά

χαμηλού προσδοκώμενου ορίου ζωής, που ένα σημαντικό ποσοστό του

πληθυσμού της Γης ζει.152

5.2 Η «ύποπτη» φυγή των κεφαλαίων

Προσπαθώντας να εξηγήσουμε τη ζοφερή αυτή κατάσταση φτάνουμε

στις απαρχές της εκβιομηχάνισης, όπου ξεκίνησε να υπάρχει μια σαφής

ανισορροπία μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Τότε το κράτος είχε έναν

επιβλέποντα περιφερειακό ρόλο και η εργατική τάξη δεν ήταν ακόμα

οργανωμένη. Συνεπώς, η ανισορροπία αυτή,  έφερε στην απόλυτη

εξαθλίωση. μια σημαντική μερίδα του εργατικού δυναμικού.

151-152 Μ. Wolf, Why globalization works, 2004, σελ. 158-163
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Ωστόσο η μαζική ανάπτυξη των εργατικών συνδικάτων και των

κομμάτων που υποστήριζαν την εργατική τάξη, είχε σαν συνέπεια κάποια

ισορροπία μεταξύ εργασίας και εργοδοσίας. Έτσι οι αναπτυγμένες

δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες, οδηγήθηκαν στο «κράτος πρόνοιας» και στην

βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ωστόσο μια νέα ανισορροπία εμφανίζεται σήμερα αυτή τη φορά

παγκοσμίως. Το κεφάλαιο παρουσιάζει καλπάζουσα κινητικότητα.

Οποιαδήποτε αξιόλογη κίνηση  επιβολής περιοριστικών μέτρων είτε

ανακατανομής, έχει σαν συνέπεια την φυγή του κεφαλαίου σε χώρες εκεί που

τα συνδικάτα είναι αδύναμα, η εργασία φτηνή και η προστασία των

εργαζομένων από το κράτος απούσα. Η αντιμετώπιση της νέας αυτής

«βαρβαρότητας», είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο.

Όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις, η παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί

να εμποδιστεί ή να σταματήσει. Εκεί όμως που μπορεί και επιβάλλεται να

αλλάξει το ισχύον νεοφιλελεύθερο «status quo», είναι το επίπεδο του ελέγχου

των νέων τεχνολογιών και των νέων παραγωγικών δυνάμεων. 153

Είναι εφικτό και δύναται να επιτευχθεί μια καινούργια παγκόσμια

ισορροπία μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, ισορροπία βασισμένη σε μια

διακυβέρνηση του πλανήτη σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου. Στόχος της, να

πετύχει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό που οι δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες

πέτυχαν σε εθνικό επίπεδο κατά την περίοδο της φημούμενης «χρυσής

εποχής της σοσιαλδημοκρατίας» (1945-1970). Δηλαδή την σύζευξη της

δημοκρατίας πολιτικά, και της παραγωγικότητας – ανταγωνιστικότητας,

οικονομικά. Οι ανερχόμενες δυνάμεις της Κίνας, της Ινδίας κα της ΕΕ, θα

πρέπει να έχουν «φωνή», ως προς τον τρόπο διακυβέρνησης του πλανήτη,

μια αναγκαία προϋπόθεση που θα εξανθρωπίσει το καπιταλιστικό σύστημα

παγκόσμια.154

153-154 Νίκος Μουζέλης καθηγητής Κοινωνιολογίας στην LSE. Άρθρο, διαθέσιμο

στην: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=184159
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Κεφάλαιο έκτο

Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης

Το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα ήταν µια περίοδος έντονων

οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών μετασχηματισμών. Η ανάπτυξη νέων

τεχνολογιών και νέων τρόπων οργάνωσης της εργασίας, επέφερε μεταβολές

στους τομείς απασχόλησης και νέες μορφοποιήσεις της οικονομικής

δραστηριότητας πέρα από τα εθνικά σύνορα. Απόρροια όλων αυτών ήταν η

εκτεταμένη αναδόμηση των κρατών και των διακρατικών σχέσεων. Όλες

αυτές οι αλλαγές περιγράφονται πλέον ως φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.

Ο Σ. Γκίκας,96 αναφέρει ότι «Πολλοί, µη γνωρίζοντας το περιεχόμενο της

παγκοσμιοποίησης, αισθάνονται κάποιο ενθουσιασμό, όταν ακούν τη λέξη.

Φαντάζονται ότι η παγκοσμιοποίηση σημαίνει συγχώνευση λαών και

πολιτισμών, διαμόρφωση μιας ενιαίας ανθρωπότητας, μιας ενιαίας και

πανανθρώπινης κουλτούρας».

Όμως, όλο και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων συνειδητοποιεί ότι

αυτές οι αλλαγές έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενη κοινωνικοοικονομική

ανισότητα, επανεμφάνιση της μαζικής ανεργίας ως φυσιολογικού φαινομένου,

επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών απασχόλησης και

ανατροπή πολλών κοινωνικών και δημοκρατικών κεκτημένων μετά από

δεκαετίες αγώνων των εργαζομένων. Ο κόσμος στην αρχή της νέας χιλιετίας,

αντιμετωπίζει µια πολυδιάστατη κρίση η οποία προκαλείται από τη

συγκέντρωση της εξουσίας, ως αποτέλεσμα της επικράτησης, κατά τους

τελευταίους δύο αιώνες, του συστήματος της οικονομίας της αγοράς.

96 Σωκράτης Γκίκας, «Η Παγκοσμιοποίηση µε Απλά Λόγια», στο Παγκοσμιοποίηση,

Αισιόδοξη Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.), Εκδόσεις Σαββάλας,

Αθήνα, 2001, σ. 22
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Η επιδίωξη της ανάπτυξης µε μοναδικό στόχο τη μεγιστοποίηση του

κέρδους, αποκλείει κάθε προβληματισμό σχετικό µε τον τρόπο κατανομής του

πλούτου και μεγεθύνει τις ανισότητες. Βασικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης

που γίνεται χωρίς κοινωνικό σχεδιασμό, αλλά αφήνεται στις άναρχες δυνάμεις

της αγοράς είναι η ανισομέρεια. Η ανισομέρεια αυτή αναφέρεται όχι µόνο σε

διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τομείς, κλάδους, προϊόντα ή ακόμα

και στάδια παραγωγής, αλλά και σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης κατά

γεωγραφικές περιφέρειες. «Όσο για την ανθρώπινη ζωή έτσι όπως

ξετυλίγεται, όλοι ξέρουν ότι βιώνεται μέσα στην αφθονία για µια ελάχιστη

μειοψηφία και μέσα στην αθλιότητα για το μεγαλύτερο μέρος της

ανθρωπότητας.»97 Γενικά, η φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση «επιτίθεται» στις

κοινωνίες σε τρία επίπεδα:

1) Στο οικονομικό επίπεδο: επιβάλλεται η «δικτατορία της αγοράς», η

υπεροχή του ιδιωτικού τομέα και η λατρεία του κέρδους,

2) Στο ιδεολογικό επίπεδο: µια πραγματική βιομηχανία πειθούς τίθεται σε

λειτουργία µε σκοπό να πείσει τους κατοίκους του πλανήτη ότι η φιλελεύθερη

παγκοσμιοποίηση θα φέρει επιτέλους την παγκόσμια ευτυχία,

3) Στο στρατιωτικό επίπεδο: συντελείται «στρατιωτικοποίηση» της οικονομίας.

Η νέα παγκοσμιοποίηση είναι πολωτική. Η πόλωση αυτή είναι

χαρακτηριστικό ενδογενές της παγκόσμιας εξάπλωσης του κεφαλαίου. Το

χάσμα, ως προς το επίπεδο ανάπτυξης ανάμεσα στα μεγάλα οικονομικά

κέντρα (ΗΠΑ, Καναδάς, Ευρώπη, Ιαπωνία) και τις αχανείς περιοχές του

κόσμου που έχουν μετατραπεί σε δορυφόρους τους, εξακολουθεί να βαθαίνει.

Τα μεγάλα αυτά οικονομικά κέντρα, μέσα από τη τεχνολογική τους

πρωτοβουλία, τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής ροής σε παγκόσμιο

επίπεδο, την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους ολόκληρου του πλανήτη, τον

έλεγχο των μέσων πληροφόρησης και επικοινωνίας και το μονοπώλιο των

όπλων μαζικής καταστροφής, τοποθετούν τις αναπτυσσόμενες χώρες της

περιφέρειας σε ρόλο υπηρέτη.

97 Pierre-Andre Taguieff, Παγκοσμιοποίηση και Δημοκρατία, Εκδόσεις Εικοστού

Πρώτου, Αθήνα, 2002, σ. 13
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Στη διεθνή οικονομία που επικρατεί, τα σημαντικότερα έθνη-κράτη, οι

περισσότερο προηγμένες χώρες και οι αυξανόμενα αναδυόμενες εμπορικές

ζώνες είναι κυρίαρχες δυνάμεις. Οι θιασώτες της παγκοσμιοποίησης

εκλαμβάνουν τη δυνατότητα σύγκλισης των λιγότερο ανεπτυγμένων

οικονομιών ως αυτόματη διαδικασία. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, µε τη

σειρά τους, φαίνεται να έχουν πειστεί ότι μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές

και η προσπάθειά τους συνίσταται στην όσο γίνεται πιο πιστή εφαρμογή των

επιταγών των διεθνών οργανισμών και του G8 ισχυρότερων οικονομιών. Η

ουτοπία αυτής της σύγκλισης εδράζεται σε κάποιο βαθμό στην δυνατότητα

των αναπτυσσόμενων οικονομιών να μιμούνται τις νέες και συχνά

επαναστατικές τεχνολογίες που γεννιούνται στις αναπτυγμένες χώρες.

Ο Κ. Μελάς98 αναφέρει ότι οι αναπτυγμένες χώρες οι οποίες

υποστηρίζουν και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών έχουν τη

δυνατότητα µέσω των διακεκομμένων συμφερόντων να «ενδογενοποιούν» σε

μεγάλο βαθμό την παραγωγή έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας στην

περιοχή τους. Αντίθετα, οι αναπτυσσόμενες χώρες περιορίζονται στο να

εισαγάγουν τη τεχνολογία, µέσω εξαγοράς ή µέσω προσέλκυσης ξένων

επενδύσεων, πληρώνοντας ακριβά το απαραίτητο τίμημα. Αποτέλεσμα αυτής

της διαδικασίας είναι η αύξηση της ανισότητας στο εσωτερικό των

αναπτυσσόμενων χωρών, και όχι η εισοδηματική σύγκλιση. Τα μέτρα που

αποφασίζονται και εφαρμόζονται από τις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη

στρέφονται κάθετα εναντίον της επιβίωσης και της δυνατότητας σύγκλισης

των αναπτυσσόμενων οικονομιών. Πρόκειται για τα «νεοαποικιοκρατικά»

σενάρια που αποφασίζουν οι χώρες του G8 και εφαρμόζονται στις

αναπτυσσόμενες οικονομίες. Σύμφωνα µε την άποψη της καθηγήτριας

Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, Σάσκια Σάσεν, τα σενάρια

αυτά, ερμηνεύουν ως ένα βαθμό την εμφάνιση τρομοκρατικών χτυπημάτων

όπως αυτό της 11ης Σεπτεμβρίου στο World Trade Center. Αναφέρει σχετικά

ότι «πιθανόν να πιστεύουμε ότι το χρέος και η αυξανόμενη φτώχεια στον

Παγκόσμιο Νότο δεν έχουν καμία σχέση µε τα πλήγματα στη Νέα Υόρκη και

την Ουάσινγκτον.

98 Κώστας Μελάς, Παγκοσμιοποίηση, Νέα Φάση διεθνοποίησης της Οικονομάς,

Μύθοι και Πραγματικότητα, Εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ, Αθήνα, 1999, σ. 75
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Οι επιθέσεις είναι η γλώσσα της ύστατης λύσης. Έως σήμερα οι

καταπιεζόμενοι και οι διωκόμενοι έχουν χρησιμοποιήσει πολλά είδη γλώσσας

στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν μαζί µας, εμείς ωστόσο φανήκαμε

ανίκανοι να ερμηνεύσουμε το νόημά τους. Έτσι οι λίγοι ανέλαβαν την

προσωπική ευθύνη να μιλήσουν σε µια γλώσσα που δεν χρειάζεται

µετάφραση.»99 Η πεποίθηση ότι η «παγκοσμιοποιημένη» οικονομία είναι ο

καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί ευημερία για ολόκληρο τον κόσμο και έτσι να

καταργηθούν οι κοινωνικές ανισότητες, δεν έχει τεκμηριωθεί. Η πρόοδος,

υποστηρίζεται ότι θα προκύψει βαθμιαία από μόνη της ως αυτόματη

συνάρτηση της πιο σύγχρονης, της πιο διογκωμένης, της πιο γοργής και της

πιο άκριτης συλλογικής φυγής προς τα εμπρός. Η ουσία του επιχειρήματος

των αισιόδοξων για την οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών

είναι ότι πρέπει να υιοθετηθούν στρατηγικές προσανατολισμένες σε µια

ανοιχτή παγκόσμια οικονομία. «Το παράδοξο είναι ότι ενώ οι ανεπτυγμένες

χώρες προσπαθούν να πείσουν τις αναπτυσσόμενες να ακολουθήσουν µια

πολιτική απελευθέρωσης του εξωτερικού τους εμπορίου, οι ίδιες

εξακολουθούν να προστατεύουν σημαντικούς τομείς της οικονομίας τους και

να επιδοτούν τις εξαγωγές τους.»100

Ο Ε. Hobsbawm, όμως, τονίζει ότι «...η υπόθεση της λογικής, της

προόδου και της καλυτέρευσης της ανθρώπινης ζωής, που όλοι έχουμε

υπερασπιστεί µε διάφορους τρόπους - ως φιλελεύθεροι, σοσιαλιστές ή

κομμουνιστές - συνεχώς αποδυναµώνεται.»101

99 Σάσκια Σάσεν, ´Ένα Μήνυμα από τον Παγκόσμιο Νότοª στο Η Τρομοκρατία και η

Κοινωνία των Πολιτών, (Κωνσταντίνος ∆. Γεωρµάς επιµ.), Εκδόσεις Μεταίχμιο,

Αθήνα, 2002, σ. 58

100 Παναγιώτης Β. Ρουµελιώτης, Παγκόσμια Διακυβέρνηση ή Ηγεμονική

Παγκοσμιοποίηση;, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 2002, σ. 228

101 Eric Hobsbawm, όπως αναφέρεται στο Silio Bocanera El Pais, «Ο 21ος δεν θα

Είναι Ειρηνικός Αιώνας», Ελευθεροτυπία, 29 Σεπτεμβρίου 2002, σ. 5
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Και συνεπικουρεί ο J. Gray, «Το πιθανότερο είναι ότι µια ελεύθερη

αγορά θα προκαλέσει κοινωνική αποδιοργάνωση, ακόμη και αναρχία και όχι

ευημερία και ισορροπία. Οι μεγάλες και αυξανόμενες οικονομικές ανισότητες,

η κατάρρευση ολόκληρων βιομηχανιών, η οικονομική ανασφάλεια, η διάλυση

της οικογένειας, της κοινότητας και της παράδοσης γενικότερα, αποτελούν

ενδημικές τάσεις της λειτουργίας της καπιταλιστικής ελεύθερης αγοράς.»102

Επιπροσθέτως, είναι ενδεικτικά τα λόγια του G. Soros, ο οποίος

αναφέρει σχετικά ότι «Η κατάρρευση της παγκόσμιας αγοράς θα είναι ένα

τραυματικό γεγονός µε συνέπειες πέρα από τη φαντασία. Ωστόσο, το βρίσκω

πιο εύκολο να φανταστώ αυτό, παρά τη συνέχιση του παρόντος

καθεστώτος.»103 Στην πραγματικότητα, οι λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες

αναγκάζονται να αποδεχτούν το ρόλο και τη λειτουργία που εξυπηρετούν τους

εκάστοτε στόχους των ισχυρών οικονομιών, µε αποτέλεσμα η επιβίωσή τους

να ταυτίζεται µε την εξασφάλιση στις ανεπτυγμένες χώρες φθηνές πρώτες

ύλες, εργατικό δυναμικό, αλλά και ως ένα βαθμό επιστημονικό προσωπικό,

και την αγορά τελικών προϊόντων από αυτές. Η πρόσβαση και η θέση στην

παγκόσμια αγορά, λοιπόν, είναι προνόμιο το οποίο πρέπει να κερδίζεται και

δεν είναι δικαίωμα που παραχωρείται αυτόματα. Οι περισσότερες

αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να διαπραγματευτούν την πρόσβαση τους

στις πλούσιες αγορές του κόσμου. Κατά το Ν. Chomsky104, η ισχύς ορισμένων

κυβερνήσεων υποχρεώνει άλλους λαούς να αποδεχτούν εμπορικές

συμφωνίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών, χωρίς να

λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους στους πιο ανίσχυρους και στις

αναπτυσσόμενες οικονομίες.

102John Gray, «Ο Φιλελευθερισμός στο Μεταδιαφωτιστικό Κόσμο. Στοχασμοί Σχετικά

µε τον Διαταραγμένο Παγκόσμιο Καπιταλισμό» στο Λόγος Περί Παγκοσμιοποίησης

και Δημοκρατίας, (Χρόνης Πολυχρονίου επιµ.), Εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ.

207

103 George Soros στο Seattle, Νοέμβρης 1999, Black Block Attack!, Εκδόσεις Κύκλος

της Φωτιάς, σ. 11

104 Noam Chomsky όπως αναφέρεται στο Μ. Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη, Συνωμοτική

Παγκοσμιοποίηση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2001, σ.272
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Οι άμεσες ή έμμεσες παρεμβάσεις των ισχυρών οικονομιών είναι

συχνά σε θέση να εμποδίζουν την πρόσβαση των αναπτυσσόμενων

οικονομιών στην ανάπτυξη δεδομένου ότι αυτές οι τελευταίες δεν αφήνονται

ελεύθερες να αποφασίσουν το μείγμα εκείνο της μακροοικονομικής τους

πολιτικής που θα εξυπηρετούσε καλύτερα τις ειδικές τους ανάγκες. «Λόγω

των πιέσεων που δέχονται τα φτωχά κράτη για να καταστούν ανταγωνιστικά,

οι κυβερνήσεις τους αναγκάζονται να μειώσουν τις δαπάνες σε θέματα υγείας,

παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας, καθυστερώντας έτσι ακόμα περισσότερο

την ανάπτυξή τους και ενθαρρύνοντας τη µετανάστευση.»105

Ο Κ. Βεργόπουλος106, υποστηρίζει ότι «Με την προβαλλόμενη έννοια

της παγκοσμιοποίησης δεν καλύπτεται σήμερα η συμμετοχή πλειόντων

συντελεστών στις διεθνείς εξελίξεις και συνεπώς ούτε η επέκταση του πεδίου

εφαρμογής των διεθνών ρυθμιστικών κανόνων αλλά απλώς η γεωγραφική

επέκταση του πεδίου δράσης και αυθαιρεσίας των πλούσιων και ισχυρών

χωρών, µε ταυτόχρονη περιφρόνηση των θελήσεων και των ιδιαιτεροτήτων

αυξανόμενου αριθμού χωρών». Η παγκοσμιοποίηση, συνοπτικά, εισάγει νέες

μορφές εκμετάλλευσης των αναπτυσσόμενων από τις προηγμένες οικονομίες,

µε συνέπεια την περιθωριοποίηση ενός πολύ σημαντικού τμήματος του

παγκόσμιου πληθυσμού, το οποίο αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία. «Το

τριτοκοσμικό μοντέλο, το οποίο έχει πάρει το όνομά του από την περιοχή

όπου ήδη λειτουργεί αυτό το παράδειγμα, επεκτείνεται σταδιακά στις εύπορες

κοινωνίες. Αυτή είναι µια σχεδόν αναπόφευκτη συνέπεια της διεθνοποίησης

της παραγωγής.»107 Η υπερσυγκέντρωση των κεφαλαίων σε µια μικρή ομάδα

χωρών και οι ευρυνόμενες ανισότητες αποσταθεροποιούν βαθιά τη λειτουργία

του διεθνούς συστήματος.

105Σάσκια Σάσεν, «Ένα Μήνυμα από τον Παγκόσμιο Νότο» στο Η Τρομοκρατία και η

Κοινωνία των Πολιτών, (Κωνσταντίνος ∆. Γεωρµάς επιµ.), Εκδόσεις Μεταίχμιο,

Αθήνα, 2002, σ. 54

106K. Βεργόπουλος, Παγκοσμιοποίηση, η Μεγάλη Χίμαιρα, Εκδοτικός Οργανισμός

Λιβάνη, Αθήνα, 1999, σ. 271

107Νόαµ Τσόµσκι, Λατινική Αμερική, Από την Αποικιοκρατία στην Παγκοσμιοποίηση,

Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα, 2001, σ. 117
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Στις αγορές για αγαθά, εργασία και κεφάλαιο, το διεθνές εμπόριο

δημιουργεί το φαινόμενο arbitrage, τη δυνατότητα, δηλαδή, για αγορά ή

παραγωγή σε ένα μέρος σε µια τιμή και για πώληση σε µια άλλη τιμή κάπου

αλλού. Επομένως, μακροπρόθεσμα οι τιμές τείνουν να συγκλίνουν και αυτή η

σύγκλιση είναι πηγή κερδών από το εμπόριο. Το ελεύθερο εμπόριο, όμως,

ανάμεσα σε χώρες µε διαφορετικές εγχώριες πρακτικές απαιτεί αποδοχή είτε

της διάβρωσης των εγχώριων δομών είτε της ανάγκης για κάποιο βαθμό

εναρμόνισης ή σύγκλισης. Για αυτό το λόγο, η απελευθέρωση του διεθνούς

εμπορίου, συχνά, επιβάλλεται µε τη βία από τις κραταιές οικονομίες στις

υπανάπτυκτες. «Σαν απλό αποτέλεσμα των εμπορευματικών συναλλαγών,

αναπαράγεται µια υπερανθρωπότητα, ευτυχισμένη και περήφανη που ζει

στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η οποία καταπλακώνει µια

υποανθρωπότητα που στερείται κάθε ορίζοντα ñ στην τελευταία ακόμα και η

ελπίδα μοιάζει απαγορευµένη.»108 Το ελεύθερο εμπόριο, δηλαδή, δεν είναι σε

θέση να περιορίσει τη φτώχεια στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, καθώς δεν

πέτυχε να δώσει µια νέα ώθηση στην ανάπτυξη της παγκόσμιας παραγωγής.

Συγκεκριμένα, ο Τρίτος Κόσμος δημιουργήθηκε χάρις στην ανάπτυξη του

διεθνούς εμπορίου και του διεθνούς καταμερισμού της εργασίας, που

προωθείται µέσω αυτού. Αντίθετα, η εκβιομηχάνιση των ήδη προηγμένων

οικονομιών διευκολύνθηκε από το διεθνές εμπόριο. «Πραγματικά, όπως

υποστηρίζεται από ορισμένους γνωστούς οικονομολόγους, η απελευθέρωση

του εξωτερικού εμπορίου συνέβαλε στην επιδείνωση της οικονομικής

κατάστασης πολλών αναπτυσσόμενων χωρών, στο βαθμό που οι χώρες

αυτές εκτέθηκαν στην αβεβαιότητα των διεθνών αγορών χωρίς να έχουν

προετοιμαστεί κατάλληλα για να την αντιμετωπίσουν. Η απελευθέρωση των

αγορών, του διεθνούς εμπορίου, της κίνησης των κεφαλαίων και των άμεσων

διεθνών επενδύσεων, ιδιαίτερα μετά το 1980, είχε σαν αποτέλεσμα από τη µια

μεριά να αυξηθεί ο πλούτος στις ανεπτυγμένες χώρες και σε ορισμένες

αναδυόμενες χώρες, όπως εκείνες της νοτιοανατολικής Ασίας και μερικές

108 Pierre-Andre Taguieff, Παγκοσµιοποίηση και ∆ηµοκρατία, Εκδόσεις του Εικοστού

Πρώτου, Αθήνα, 2002, σ. 13
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χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά από την άλλη η διαδικασία αυτή άφησε

στο περιθώριο της παγκοσμιοποίησης τις περισσότερες αναπτυσσόμενες

χώρες και ιδιαίτερα τις φτωχότερες από αυτές, δηλαδή της υποσαχάριας

Αφρικής.»109

Ο J. Sachs110, δειλά παραδέχεται ότι τα κέρδη του εμπορίου, ίσως,

στην πράξη να µη μοιράζονται σε όλους, ενώ από την άλλη, το παγκόσμιο

εμπόριο οξύνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και οδηγεί σε μείωση του

κόστους, µέσω της αυξημένης οικονομικότητας και της παραβίασης των

ανθρωπίνων όρων εργασίας και παραγωγής. Έντονη συζήτηση έχει ανοίξει

μεταξύ των διανοουμένων σχετικά µε την επιρροή της παγκοσμιοποίησης στο

ρόλο του έθνους-κράτους. Σύμφωνα µε τον I. Ramonet111 (1995), η

παγκοσμιοποίηση αναδεικνύει νέες εξουσίες που επιβάλλονται στις εθνικές

κρατικές δομές. Από αυτή τη σκοπιά, ο ρόλος του έθνους-κράτους τείνει να

μειώνεται ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων κοινωνικοπολιτικών επιλογών στα

πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση

στοχεύει και προωθεί την απορύθμιση των εθνικών ρυθμίσεων και κατά

συνέπεια σημαντικών λειτουργιών του έθνους-κράτους. Με άλλα λόγια: «Η

φιλελεύθερη εξέλιξη των δυτικών κοινωνιών τα δέκα τελευταία χρόνια

οδήγησε στον ουσιαστικό περιορισμό του παρεμβατικού και ρυθμιστικού

ρόλου του κράτους, µε το πρόσχημα ότι ένας τέτοιος ρόλος καθίσταται όχι

επιζήμιος αλλά και ανέφικτος στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης.»112

109 Παναγιώτης Β. Ρουμελιώτης, Παγκόσμια Διακυβέρνηση ή Ηγεμονική

Παγκοσμιοποίηση;, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 2002, σ. 221 και 300

110 Jeffrey Sachs, «Διεθνή Οικονομικά: Ξεκλειδώνοντας τα Μυστήρια της

Παγκοσμιοποίησης» στο Κατανοώντας την Παγκοσμιοποίηση, (Θεόδωρος Κ.

Πελαγίδης επιµ.), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2001, σ. 58

111 Ignacio Ramonet, όπως αναφέρεται στο Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Συνωμοτική

Παγκοσμιοποίηση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2001, σ. 270

112 Παναγιώτης Β. Ρουμελιώτης, Παγκόσμια Διακυβέρνηση ή Ηγεμονική

Παγκοσμιοποίηση;, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 2002, σ. 439
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Κατά τον Ν. Κοτζιά113, υπάρχει σήμερα µια σχετική

«αποεθνικοποίηση». Οι πολυεθνικές δεν μειώνουν µόνο το εύρος και την

εμβέλεια των αποφάσεων του έθνους-κράτους, αλλά ταυτόχρονα µέσω των

διεθνών μετακινήσεων τους, αφαιρούν από το έθνος-κράτος πόρους. Με την

ανάδυση της παγκόσμιας οικονομίας οι εκάστοτε εθνικές οικονομίες και

επομένως οι εγχώριες στρατηγικές εθνικής οικονομικής διακυβέρνησης

γίνονται ολοένα και πιο ασύμπτωτες. Η παγκόσμια οικονομία, κατά αυτή την

έννοια, κυριαρχείται από µη ελεγχόμενες δυνάμεις της αγοράς και έχει

βασικούς οικονομικούς παράγοντες τις υπερεθνικές εταιρείες, που δεν

υποτάσσονται σε κανένα έθνος-κράτος και εδρεύουν όπου τους υπαγορεύει

το πλεονέκτημα της αγοράς. Ο J. Habermas,114 υποστηρίζει ότι η

παγκοσμιοποίηση περιορίζει την αυτονομία, την ικανότητα παρέμβασης και τη

δημοκρατική ουσία ενός κράτους που γίνεται όλο και περισσότερο δέσμιο των

αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα σε παγκόσμια οικονομία και παγκόσμια κοινωνία.

Ενώ, ο D. Held115 τονίζει ότι η πολιτική του έθνους-κράτους, µέσω διεθνών

συμφωνιών, µέσω της διεθνοποίησης των διαδικασιών λήψης πολιτικών

αποφάσεων, µέσω της ανάπτυξης εξαρτήσεων στο τομέα της πολιτικής

ασφάλειας, καθώς και µέσω της διακίνησης των αγαθών και του

καταμερισμού εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, χάνει αυτό που άλλοτε

αποτελούσε τον πυρήνα της ισχύος της, την κρατική κυριαρχία της. Δηλαδή,

«...παράλληλα προς τις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, η κυριαρχική

εξουσία των εθνικών κρατών, ενώ παραμένει ενεργή, σταδιακά έχει

παρακµάσει.»116

113 Νίκος Κοτζιάς, στο πρόλογο του Ulrich Beck, Τι Είναι Παγκοσμιοποίηση, Εκδόσεις

Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ. 36

114 Jurgen Habermas όπως αναφέρεται στο Θανάσης Γιαλκέτσης, «Σημειωματάριο

Ιδεών», Ελευθεροτυπία, 6 Οκτωβρίου 2002

115 David Held όπως αναφέρεται στο Ulrich Beck, Τι Είναι Παγκοσμιοποίηση,

Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ. 118

116 Michael Hardt, Antonio Negri, Αυτοκρατορία, Εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ.

13
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Τα κράτη, λοιπόν, είναι λιγότερο αυτόνομα, έχουν λιγότερο

αποκλειστικό έλεγχο στις οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες στα εδάφη

τους και είναι λιγότερο ικανά να διατηρήσουν την εθνική διαφορετικότητα και

την πολιτιστική ομοιογένεια. Οι οικονομίες, επίσης, όλων των χωρών

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση των χρηματαγορών τους οι

οποίες έχουν ενοποιηθεί παγκοσμίως. «Αφότου, το 1973, κατέρρευσε το

σύστημα Μπρέτον Γούντς, που είχε δημιουργηθεί το 1944 για τη διατήρηση

σταθερών ισοτιμιών, την εξέλιξη των πραγμάτων δεν τη καθορίζουν πλέον τα

κράτη αλλά οι ιδιωτικές χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές»117.

Ο Ε. Β. Αλµπάνης, αναφέρει σχετικά ότι: «Η οικονομία, που αποτέλεσε

τον καταλύτη για τη δημιουργία του έθνους-κράτους, αποτελεί σήμερα,

διακόσια χρόνια μετά, τον καταλύτη για την αποδυνάμωση και τη συρρίκνωσή

του. Η μεταβολή των οικονομικών όρων, των μεθόδων και της οργάνωσης της

παραγωγής, η αυξημένη κινητικότητα του κεφαλαίου, η ταχύτητα και ο όγκος

των συναλλαγών, ο υπερεθνικός χαρακτήρας των ροών και της οικονομικής

αντίληψης και πρακτικής, η ευρεία ομογενοποίηση των καταναλωτικών

προτύπων, η κυριαρχία της αγοράς, η συνεχώς αυξανόμενη υπεροχή του

ιδιωτικού τομέα, η παγκόσμια οικονομία της πληροφορίας, η

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και αρκετοί ακόμη παράγοντες έχουν

διαβρώσει και σε μεγάλο βαθμό αναιρέσει την έννοια της εθνικής οικονομίας

και αφαιρέσει από το κράτος μεγάλο μέρος της κυριαρχίας του»118 Και

συνεχίζει ο ίδιος συγγραφέας, «Το κράτος έχει χάσει αντίστοιχα μεγάλο μέρος

της κυριαρχίας του, αφού δεν είναι πια σε θέση να ρυθμίζει κυρίαρχα την

οικονομική δραστηριότητα και να επηρεάζει καθοριστικά την οικονομική

εξέλιξη, η δε βούλησή του ετεροπροσδιορίζεται θεσμικά ή αντικειμενικά, σε

συνεχώς περισσότερες περιπτώσεις».119

117 Όσκαρ Λαφονταίν, Κρίστα Μύλλερ, «Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας» στο

Παγκοσμιοποίηση, Αισιόδοξη Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.),

Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2001, σ. 26

118-119 Ευστράτιος Β. Αλµπάνης, «Εθνικισμός και Παγκοσμιοποίηση», στο

Παγκοσμιοποίηση, Αισιόδοξη Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.),

Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2001, σ. 76 .
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Έτσι, το κράτος φαίνεται να έχει απολέσει μεγάλο μέρος του ελέγχου

του στην οικονομία και ειδικά σε τομείς όπως τη νομισματική πολιτική και τα

επιτόκια, τα οποία πλέον ρυθμίζονται από τη διεθνή οικονομία και

αποφασίζονται από ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες οι οποίες λειτουργούν ως

μεταφραστές των σημάτων των χρηματαγορών.

Οι P. Hirst και G. Thompson υποστηρίζουν ότι: «Δεν υπάρχει

αμφιβολία ότι οι συνδυασμένες επιδράσεις της μεταβολής των οικονομικών

συνθηκών και των δημόσιων πολιτικών του παρελθόντος για τη κατάργηση

των ελέγχων συναλλάγματος έχουν καταστήσει πολύ πιο δύσκολες τις

ασαφείς και συνεχώς αποκλίνουσες στρατηγικές εθνικής οικονομικής

διακυβέρνησης. Μείωσαν, επίσης, την ικανότητα των κρατών να λειτουργούν

αυτόνομα στις κοινωνίες τους. Αυτό συνέβη επειδή η κλίμακα των

οικονομικών πρωτοβουλιών και κυρώσεων που ήταν στη διακριτική ευχέρεια

του κράτους περιορίστηκε ως αποτέλεσμα της απώλειας της ικανότητάς τους

να εφαρμόζουν ξεχωριστά εθνικές οικονομικές πολιτικές.»120

Σήμερα, οι εθνικές κυβερνήσεις δείχνουν να µην μπορούν να

ακολουθήσουν οικονομικές πολιτικές που δεν εγκρίνονται από τις αγορές

κεφαλαίου. Παράλληλα, η απώλεια του ελέγχου επί της εθνικής οικονομίας

συνοδεύεται από µια αυξανόμενη, ανεξέλεγκτη συγκέντρωση ισχύος στα

χέρια παγκόσμιων οργανισμών όπως το Δ.Ν.Τ., η Π.Τ. και η G.A.T.T., µε ότι

αυτό συνεπάγεται. «Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο

όμιλος G7, η G.A.T.T., το Διευθυντήριο της Ε.Ο.Κ. κ.λπ., αποτελούν στην

ουσία τα θεμέλια μιας παγκόσμιας κυβέρνησης και δεν υπόκεινται σε κανέναν

έλεγχο. Θα πρέπει όλοι να υποταχθούν σε αυτήν, διότι εκεί βρίσκεται η

εξουσία.»121

120 Paul Hirst, Grahame Thompson, Η Παγκοσμιοποίηση σε Αμφισβήτηση, Εκδόσεις

Παπαζήση, Αθήνα, 2000, σ. 275

121 Noam Chomsky, Λατινική Αμερική, Από την Αποικιοκρατία στην

Παγκοσμιοποίηση, Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα, 2001, σ. 124
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Το πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς οφείλει απλώς να εγγυάται και να

διευκολύνει την ανάπτυξη. Δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει δυναμικά στην

κατεύθυνση ή στο περιεχόμενο της. Οφείλει να αρκείται στο να διευκολύνει, να

παρέχει τα οργανωτικά πλαίσια και ενδεχομένως να χρηματοδοτεί την

ανάπτυξη αυτή, προγραμματίζοντας ταυτόχρονα και την παραγωγή γνώσης

που θα την ενεργοποιήσει, χωρίς να παρεμβαίνει, όμως, στην επιστημονική

και τεχνολογική έρευνα. Οι περισσότερες κυβερνητικές αποφάσεις, εκτός από

εκείνες που σχετίζονται µε την προώθηση δημόσιων αγαθών, το νόμο και την

τάξη καθώς και δικαιώματα ιδιοκτησίας, θεωρούνται επιβλαβείς για την ομαλή

λειτουργία των αγορών.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα µε τα λόγια του Richard Falk, επιχειρείται

«εξασθένιση των κοινωνικών λειτουργιών του κράτους, ως προστάτη των

φτωχών και ευάλωτων πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να επιτύχουν µε βάση

τους όρους της αγοράς. Η έμφαση που δίνει το κράτος στην

αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα υποβαθμίζει τα δημόσια

αγαθά και το υποχρεώνει να υποστηρίζει λιγότερο τα παγκόσμια αγαθά»122

Ο Β. Barber, τονίζει ότι «Για πολλά χρόνια, ο φονταμενταλισμός της

αγοράς αποδυνάμωνε τη δημοκρατία, πλήττοντας τον ρόλο του κράτους και

της δημόσιας εξουσίας. Αυτή η ιδεολογία διακήρυσσε ότι οι ιδιώτες μπορούν

να εκπληρώνουν τα καθήκοντα των κυβερνήσεων καλύτερα από αυτές και µε

περισσότερη ελευθερία επιλογής για τους πολίτες. Παρέσυρε τους εκλογείς να

αποδεχθούν την παρακμή των θεσμών, πείθοντας τους ότι θα περνούν

καλύτερα όταν η δημοκρατική συζήτηση θα βουβαθεί και όταν αυτοί δεν θα

είναι πλέον πολίτες, αλλά καταναλωτές. Αλλά ο καταναλωτής είναι ένα φτωχό

υποκατάστατο του πολίτη και ο επιχειρηματίας είναι το χείριστο υποκατάστατο

του πολιτικού.»123

122 Richard Falk, «Διεθνείς Σχέσεις και Αναζήτηση μιας Ανθρώπινης Παγκόσμιας

Διακυβέρνησης» στο Λόγος Περί Παγκοσμιοποίησης και Δημοκρατίας, (Χρόνης

Πολύχρονίου επιµ.), Εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ. 143

123 Μπέντζαµιν Μπάρµπερ, όπως αναφέρεται στο «Παγκόσμια Αταξία»,

«Σημειωματάριο Ιδεών» από το Θανάση Γιαλκέτση, Ελευθεροτυπία, 17 Νοεμβρίου

2002, σ. 24
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Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, επομένως, «θέτει εκτός νόμου το

πολιτικό ενώ νομιμοποιεί απολύτως το τεχνικό/τεχνολογικό, το οικονομικό και

το χρηµατιστικό.»124 Η πίστη, όμως, στην πρωτοκαθεδρία της οικονομίας

έναντι της πολιτικής είναι δυνατή «..µόνο αν οι δύο αυτοί τομείς οριστούν τόσο

στενά (αν δηλαδή η οικονομία περιοριστεί στην τεχνική διαδικασία της

παραγωγής και η πολιτική περισταλεί στη διοίκηση και στη διαχείριση), ώστε

χάνεται κάθε ουσιαστική σχέση µε την κοινωνική πράξη και

πραγµατικότητα.»125

Ο J. Habermas126, υποστηρίζει ότι αν δεν κατορθώσουμε να

τιθασεύσουμε πολιτικά τις αγορές, που ξεφεύγουν από τον έλεγχο των

κρατών-εθνών, θα βρεθούμε αντιμέτωποι µε την εξάντληση των µη

ανανεώσιμων πόρων, µε τη μαζική πολιτιστική αλλοτρίωση και µε κοινωνικές

εκρήξεις. Στον αντίποδα όσων αναλύθηκαν, υπάρχει η άποψη, µε κύριους

εκπροσώπους τους D. Rodrik και R. Gilpin, ότι το άνοιγμα του εθνικού χώρου

δεν συνεπάγεται κατάργηση του έθνους-κράτους, αλλά τη τροποποίηση ως

ένα βαθμό των λειτουργιών και της θέσης του. Οι εθνικές κυβερνήσεις,

δηλαδή, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό στοιχείο στην οικονομική

επιτυχία των κοινωνιών τους, παρέχοντας συνοχή, αλληλεγγύη και

συγκεκριμένες σημαντικές υπηρεσίες που δεν μπορούν να προσφέρουν

μόνες τους οι αγορές.

Σύμφωνα µε τον R. Gilpin,127 η παγκοσμιοποίηση παραμένει κάτω από

τον έλεγχο του έθνους-κράτους ή ακριβέστερα κάτω από τον έλεγχο μιας

ηγεμονικής δύναμης.

124 Pierre-Andre Taguieff, Παγκοσμιοποίηση και Δημοκρατία, Εκδόσεις Εικοστού

Πρώτου, Αθήνα, 2002, σ. 16

125 Παναγιώτης Κονδύλης, «Η Παγκοσμιοποίηση ως Ιδεολογική Κατασκευή», Το

Βήμα, 16 Μαρτίου 1997

126 Jurgen Habermas στο Θανάσης Γιαλκέτσης, «Σημειωματάριο Ιδεών»,

Ελευθεροτυπία, 6 Οκτωβρίου 2002

127 Robert Gilpin, όπως αναφέρεται στο Ulrich Beck, Τι Είναι Παγκοσμιοποίηση,

Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ. 116
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Ο D. Rodrik128, επίσης, υποστηρίζει ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις

στον προηγμένο βιομηχανικό κόσμο δεν είναι, ούτε κατά προσέγγιση, τόσο

δεσμευμένες από την οικονομική παγκοσμιοποίηση όσο ευρέως πιστεύεται.

Διατηρούν σημαντική αυτονομία στη διαχείριση των οικονομιών τους, στο

σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής τους και στη διατήρηση θεσμών οι οποίοι

διαφέρουν από εκείνους των εμπορικών εταίρων. Διαπιστώνεται μέσα από τα

κείμενα των συγκεκριμένων συγγραφέων, ότι το πεδίο δράσης της

κυβέρνησης υπήρξε ευρύτερο και όχι μικρότερο στις οικονομίες εκείνες που

επωφελήθηκαν περισσότερο από τις παγκόσμιες αγορές.

Οι κυβερνήσεις εξαπλώθηκαν γρηγορότερα στις πιο ανοικτές

οικονομίες. Η παγκοσμιοποίηση, επομένως, απαιτεί μεγάλες και ισχυρές

κυβερνήσεις και όχι μικρές και ανίσχυρες. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, οι

εθνικές οικονομίες διατηρούν σημαντικό βαθμό απομόνωσης η µια από την

άλλη και οι σχεδιαστές της εθνικής πολιτικής χαίρουν μεγαλύτερης αυτονομίας

από ότι θεωρείται στα περισσότερα πρόσφατα γραπτά κείμενα σχετικά µε τη

διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας.

Ο Σ. Γκίκας υποστηρίζει ότι «Ο όρος «παγκοσμιοποίηση» εκφράζει τη

τάση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των χρηματαγορών για εξάπλωση

σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο

της διεθνοποίησης της καπιταλιστικής οικονομίας. Η παγκοσμιοποίηση

συνιστά υπέρβαση των εθνικών οικονομιών. Ωστόσο, παρά την

παγκοσμιοποίηση, οι εθνικές οικονομίες εξακολουθούν να είναι πολύ

ισχυρές».129

128 Dani. Rodrik, «Γιατί οι Περισσότερο Ανοιχτές Οικονομίες Έχουν Ισχυρότερες

Κυβερνήσεις;» στο Κατανοώντας την Παγκοσμιοποίηση, (Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης

επιµ.), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2001, σ. 298

129 Σωκράτης Γκίκας, «Η Παγκοσμιοποίηση µε Απλά Λόγια». στο Παγκοσμιοποίηση,

Αισιόδοξη Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.), Εκδόσεις Σαββάλας,

Αθήνα, 2001, σ. 19
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Μια πιο ακραία άποψη στο χώρο των διανοούμενων, µε κύριο

εκπρόσωπό της τον N. Chomsky, αναφέρει ότι η αρμοδιότητα των εθνικών

κυβερνήσεων περιορίζεται σε ρόλο «συνοδοιπορίας στα προμελετημένα

εγκλήματα» και στη συνέχεια «καθησυχασμού» των λαών τους. Ο έλεγχος της

πολιτικής από την οικονομία δεν οδηγεί στην κυριολεξία στην εξαφάνισή της

αλλά τη καθιστά υποτελή. Η αγορά κυβερνά. Η κυβέρνηση διαχειρίζεται.

Επικρατεί, δηλαδή, έλλειψη πολιτικής. Στην πραγματικότητα, «Η πολιτική δεν

εξαφανίζεται, εκείνο που εξαφανίζεται είναι οποιαδήποτε έννοια αυτονομίας

του πολιτικού.»130

Η ιδεολογία είναι η εξής: δεν αποφασίζουμε εμείς πώς θα δράσουμε,

αλλά εκτελούμε τις εντολές της παγκόσμιας αγοράς, οι οποίες, δυστυχώς,

οδηγούν αναγκαστικά στην ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κράτους και της

δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, «Στο μέτρο που η παγκόσμια αγορά καθορίζει

τις αποφάσεις, το ποιος κυβερνά είναι αδιάφορο.»131 Ως λογικό επακόλουθο,

«...το κράτος, παρά την περιρρέουσα αντικρατιστική αυταπάτη, συνεχίζει να

παρεμβαίνει θετικά στη διευθέτηση των οικονομικών πραγμάτων και να

συμβάλλει θετικά στην όξυνση των νέων κοινωνικών ανισοτήτων και

κοινωνικών αποκλεισµών.»132

6.1 Ορισμένα συμπεράσματα.

Συμπερασματικά, λοιπόν, ο αποκλειστικός έλεγχος των περιοχών του

κράτους έχει μειωθεί από τις διεθνείς αγορές και τα νέα επικοινωνιακά μέσα,

εξακολουθεί, ωστόσο, να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, ο οποίος διασφαλίζει

ένα σημαντικό βαθμό εδαφικού ελέγχου και τη ρύθμιση των πληθυσμών.

130Michael Hardt, Antonio Negri, Αυτοκρατορία, Εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 2002, σ.

413

131 Όσκαρ Λαφονταίν, Κρίστα Μύλλερ, «Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας» στο

Παγκοσμιοποίηση, Αισιόδοξη Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.),

Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2001. σ. 33

132 Κώστας Βεργόπουλος στον πρόλογο του Κώστας Μελάς, Παγκοσμιοποίηση, Νέα

Φάση Διεθνοποίησης της Οικονομίας, Μύθοι και Πραγματικότητα, Εκδόσεις

ΕΞΑΝΤΑΣ, Αθήνα, 1999, σ. 10
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Σύμφωνα µε τον ορισμό του M. Weber, το ξεχωριστό χαρακτηριστικό

του σύγχρονου κράτους είναι η κατοχή μονοπωλίου στα μέσα βίας σε

συγκεκριμένα εδάφη. Οι επιχειρήσεις, επίσης, συνεχίζουν σε σημαντικό βαθμό

να είναι ριζωμένες στο έθνος-κράτος, καθώς και εξαρτώμενες από την

κυβέρνηση για επιδοτήσεις και διαγραφές ανείσπρακτων φορολογικών

οφειλών.

Η Ε. Μπέλλου, αναφέρει ότι «Τα κεφάλαια, οι ισχυρές καπιταλιστικές

ομάδες έχουν έναν – εθνικό - δεσμό. Οι όροι αναπαραγωγής τους (επίπεδο

μισθών, φορολόγησης, όροι δανειοδότησης, τελωνειακή προστασία, κρατικές

επιχορηγήσεις και παραγγελίες, επιδοτήσεις εξαγωγών και άλλα)

διαμορφώνονται πρωτίστως στα πλαίσια των εθνικών κρατών».133 Το κράτος,

απλώς, δείχνει να ξεπερνιέται από τις δυνάμεις που το ίδιο εξαπέλυσε, δεν

εξαφανίζεται αλλά μετασχηματίζεται. Η σύγχρονη οικονομία παρουσιάζεται

ανοιχτή και διεθνοποιημένη αλλά ταυτόχρονα και αδύναμη και

αποδιαρθρωμένη, χωρίς μηχανισμούς στήριξης και σταθεροποίησης γεγονός

που επιφέρει αύξηση στο ρόλο του κράτους σε θεσμικό επίπεδο, κυρίως στη

κρατική διαχείριση του χρηματιστικού πλαισίου και στη διάρθρωση των

εισοδημάτων, «...διεθνοποίηση και εθνικό κράτος δεν είναι υποκατάστατα,

αλλά συμπληρωματικοί – παίκτες - στη διεθνή οικονομική σκηνή.»134 «Ο

ρόλος του κράτους μέσα σε µια παγκοσμιοποιημένη οικονομία δεν είναι

εύκολος. Αν και δεν ελέγχει πλέον το συνάλλαγμα ούτε τη ροή του χρήματος,

των πληροφοριών ή των εμπορευμάτων, συνεχίζουμε να το θεωρούμε

υπεύθυνο για την εκπαίδευση των πολιτών και την εσωτερική δημόσια τάξη,

δύο τομείς που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη γενική κατάσταση της

οικονοµίας».135

133 Ελένη Μπέλλου, ´ Παγκοσµιοποίησηí: Μύθος ή Συγκάλυψη της Καπιταλιστικής

Φύσης του Σύγχρονου Κόσµου;ª, Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, τεύχος 3, σ. 27

134 Θ. Κ. Πελαγίδης, Πόσο Έχει Προχωρήσει η Παγκοσµιοποίηση;, Εκδόσεις

Παπαζήση, Αθήνα, 2001, σ. 85

135 Ιγνάσιο Ραµονέ, ´Νέου Τύπου Ολοκληρωτισµοίª στο Παγκοσµιοποίηση: Αισιόδοξη

Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.), Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2001,

σ. 180
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Σχετικά µε τη σχέση των πολυεθνικών και των εθνών-κρατών, οι M.

Hardt και A. Negri αναφέρουν ότι «Σήμερα έχει πλέον ωριμάσει πλήρως µια

τρίτη φάση αυτής της σχέσης, κατά την οποία οι μεγάλες υπερεθνικές

εταιρείες έχουν κατ’ ουσίαν υποσκελίσει τη δικαιοδοσία και την εξουσία των

εθνικών κρατών. Ίσως λοιπόν να νομίσει κανείς ότι αυτή η μακραίωνη

διαλεκτική σχέση έχει φτάσει πια στο τέλος της: το κράτος έχει ηττηθεί και οι

εταιρείες κυβερνούν πλέον τον πλανήτη.

Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί ένα πλήθος μελετών

προερχόμενων από το χώρο της Αριστεράς, οι οποίες ερμηνεύουν αυτό το

φαινόμενο µε καταστροφολογική διάθεση, υποστηρίζοντας ότι η ανθρωπότητα

κινδυνεύει αφημένη στις διαθέσεις των αχαλίνωτων κεφαλαιοκρατικών

εταιρειών, και νοσταλγώντας τις παλιές προστατευτικές εξουσίες των εθνικών

κρατών. Αντίστοιχα, οι συνήγοροι του κεφαλαίου πανηγυρίζουν την έλευση

μιας νέας εποχής απελευθέρωσης της αγοράς και ελευθερίας του εμπορίου.

Αν όντως συνέβαινε κάτι τέτοιο, ωστόσο, αν δηλαδή το κράτος είχε όντως

πάψει να διευθύνει τις υποθέσεις του συλλογικού κεφαλαίου και η ενάρετη

διαλεκτική της σύγκρουσης κράτους-κεφαλαίου είχε όντως λήξει, τότε αυτοί

που θα έπρεπε να φοβούνται περισσότερο για το μέλλον θα ήταν οι

κεφαλαιοκράτες! Χωρίς το κράτος, το κοινωνικό κεφάλαιο δεν έχει τρόπους να

προστατέψει και να υλοποιήσει τα συλλογικά του συµφέροντα.»136

Τα κράτη, τελικά, και πολύ περισσότερο τα ισχυρότερα από αυτά,

έχουν διαδραματίσει στην πραγματικότητα πολύ ενεργό και κρίσιμο ρόλο στην

πραγματοποίηση της παγκοσμιοποίησης και ολοένα και περισσότερο

επωμίστηκαν την ευθύνη της υποστήριξής της. Όπως εύστοχα τονίζει ο Κ.

Βεργόπουλος, «...η παγκοσμιοποίηση σήμερα επιβάλλεται όχι ως

πρωτογενές γεγονός µε αυθόρμητες μεταλλαγές της οικονομικής

πραγματικότητας, όσο κυρίως ως απαράκαμπτη επιλογή των κυβερνήσεων

και των Κρατών».137

136 Michael Hardt, Antonio Negri, Αυτοκρατορία, Εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, 2002,

σ.σ 411, 412

137 Κώστας Β. Βεργόπουλος, Παγκοσμιοποίηση, Η Μεγάλη Χίμαιρα, Εκδοτικός

Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 1999, σ.σ. 12, 13
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«Ο Κρατισμός, δηλαδή, μπορεί να μειώνεται στο μακρό-οικονομικό

επίπεδο, αλλά, ταυτόχρονα, επεκτείνεται στο μικρό- οικονομικό. Δεν είναι,

επομένως, ο κρατισμός γενικά κάτω από επίθεση, αλλά ο συγκεκριμένος

σοσιαλδημοκρατικός Κρατικός ρόλος. Είναι άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι η

άνθιση του νέο-φιλελευθερισμού συνοδεύεται παντού από τη διόγκωση, και

όχι τη μείωση, του Κρατικού συγκεντρωτισμού, της Κρατικής καταπίεσης και

της παραπέρα φθοράς των ατομικών ελευθεριών.»138 Οι πολυεθνικές

εταιρείες ασκούν «απεριόριστο έλεγχο επί της οικονομίας, των πολιτικών

συστημάτων και της κοινωνικής και πνευματικής ζωής, λειτουργώντας σε

στενή συνεργασία µε ισχυρά κράτη, τα οποία παρεμβαίνουν σαρωτικά στις

εγχώριες οικονομίες και στην παγκόσμια κοινωνία.»139

Η άποψη του Ν. Πουλαντζά140 επιβεβαιώνει αυτό τον ισχυρισμό, καθώς

τονίζει ότι η παγκοσμιοποίηση κάθε άλλο παρά µια διαδικασία που

παρακάμπτει τα κράτη είναι, αντίθετα µάλλον προχωρά δια αυτών και εξ

αυτών. Οι μεταλλαγές του κεφαλαίου δε είναι σε θέση να θίξουν τα φαινόμενα

της κοινωνίας, του κράτους και της πολιτικής που διατηρούν ξεχωριστή ειδική

φύση, ανταποκρίνονται σε άλλα πεδία και προϋποθέσεις και διατηρούν σε

κάθε περίπτωση χαρακτήρα σχετικής αυτονομίας. Ακόμη και αν το κεφάλαιο

παγκοσμιοποιηθεί πλήρως, η κοινωνία και το κράτος δεν μπορούν παρά να

διατηρήσουν το εθνικό, τοπικό και περιφερειακό χαρακτήρα, λόγω των

κοινωνικών προσδιορισμών που συγκροτούν αυτές τις έννοιες. Μπορεί µε τη

διεθνοποίηση, οι εθνικές κυβερνήσεις να χάνουν πολλούς από τους

παραδοσιακούς μοχλούς οικονομικού ελέγχου, όμως, τελικά οι παγκόσμιες

ρυθμίσεις δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τις εθνικές ρυθμίσεις. Και αυτό

γιατί κανείς δεν συμφωνεί για το ποιος θα έπρεπε να ρυθμίσει, τι θα έπρεπε

να ρυθμίσει ή πώς θα έπρεπε να ρυθμίσει.

138 Τάκης Φωτόπουλος, Η Νεοφιλελεύθερη Συναίνεση και η Κρίση της Οικονομίας

Ανάπτυξης, Εκδόσεις Γόρδιος, Αθήνα, 1993, σ. 63

139 Noam Chomsky, Κυριαρχία και Παγκόσμια Τάξη, Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος,

Αθήνα, 2000, σ. 105

140 Συνέδριο προς τιµή του Νίκου Πουλαντζά, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 30 Σεπτέµβρη-

3 Οκτώβρη 1999
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Οτιδήποτε και αν συμφωνηθεί θα έχει μικρή σημασία αφού πάντοτε

κάποιος θα έχει κίνητρα να µην υιοθετήσει αυτές τις συμφωνημένες ρυθμίσεις.

Κατά τον P. Dicken141, παρά τον περιορισμό κάποιων αρμοδιοτήτων

του, αλλά και την άνοδο της σημασίας των περιφερειακών ενώσεων, το

κράτος-έθνος διατηρεί πάντοτε σημαντικούς ρόλους, ρυθμίζει την οικονομική

δραστηριότητα και προσπαθεί να παραμείνει ανταγωνιστικό. Αναγνωρίζεται,

ασφαλώς ότι η ανυπαρξία εθνικών συνόρων έχει επιφέρει μεταβολές στον

παραδοσιακό του ρόλο, αλλά όχι μέχρι του σημείου που να επιτρέπει το

συμπέρασμα της εξαφάνισης ή της απενεργοποίησής του. Σύμφωνα µε τα

λόγια του N. Chomsky, πρέπει «Να θυμόμαστε ότι οι γιγάντιες εταιρείες

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις δικές τους πολιτείες. Καθεμιά από τις

εταιρείες που συγκαταλέγονται στο κατάλογο Fortune 100 µε τις μεγαλύτερες

πολυεθνικές έχει ευεργετηθεί από τις παρεμβατικές βιομηχανικές πολιτικές τις

οποίες ασκούν οι χώρες όπου εδρεύουν, και πάνω από 20 δεν θα είχαν καν

επιβιώσει αν δεν τις ξελάσπωνε το δημόσιο χρήµα.»142 Η παγκοσμιοποίηση,

δηλαδή, επιβλήθηκε ουσιαστικά από το κράτος και όχι από τις επιχειρήσεις αν

και τα συμφέροντά τους ήταν µια από τις βασικότερες συνιστώσες. Ωστόσο,

αφού άρχισε η πορεία προς την παγκοσμιοποίηση σύντομα τέθηκε εκτός

ελέγχου για τα κράτη. Σύμφωνα µε τα λόγια του Τ. Γιαννίτση, «...η

παγκοσμιοποίηση δημιουργεί περιορισμούς στις κρατικές λειτουργίες - και σε

τελευταία ανάλυση στις κοινωνικές λειτουργίες- χωρίς ταυτόχρονα να έχει

δημιουργήσει επαρκείς διεθνείς ρυθμιστικούς μηχανισμούς. Αποτέλεσμα

αυτού του κενού είναι η αστάθεια και οι περιοδικές κρίσεις στη διεθνή

οικονομία και η μετάδοσή τους στα πιο ευαίσθητα τμήματα σε εθνικό

επίπεδο». 143

141 Peter Dicken όπως αναφέρεται στο Μαρία Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη, Συνωμοτική

Παγκοσμιοποίηση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2001, σ. 274

142 Noam Chomsky, «Αναπόφευκτη η Παγκοσμιοποίηση;» στο Παγκοσμιοποίηση, Αισιόδοξη

Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.), Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2001, σ. 111

143 Τάσος Γιαννίτσης, «[Εισαγωγή στην Παγκοσμιοποίηση]», στο Παγκοσμιοποίηση,

Αισιόδοξη Προοπτική ή Απειλή;, (Χρίστος Γ. Ρώµας επιµ.), Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2001,

σ. 15
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Ενώ, ο P. Bourdieu144 προσθέτει ότι η Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο

Υπηρεσιών (AGCS), την οποία υπέγραψαν διάφορα κράτη όταν εντάχθηκαν

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), δεν είναι παρά η επιβολή σε

136 κράτη-µέλη του ανοίγματος όλων των υπηρεσιών στους νόμους της

ελεύθερης συναλλαγής, καθιστώντας δυνατή τη μετατροπή σε εμπορεύματα

και πηγή κέρδους όλων των υπηρεσιακών δραστηριοτήτων,

συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανταποκρίνονται στα θεμελιώδη

δικαιώματα της παιδείας και του πολιτισμού. Με αυτό τον τρόπο αρχίζει να

εκλείπει η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας. Ο Κ Μελάς αναφέρει ότι «Είναι

αναμφισβήτητο γεγονός, ότι η εποχή µας κυριαρχείται από µια

νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, η οποία βασίζεται στην απλοϊκή αλλά και άκρως

επικίνδυνη άποψη ότι για να επιτευχθεί η ανάπτυξη της παγκόσμιας

οικονομίας και η ευημερία του παγκόσμιου πληθυσμού φτάνει να

απελευθερωθεί η οικονομία από οποιαδήποτε μορφή κρατικής ή κοινωνικής

παρέµβασης.»145

Οι γενικές λειτουργίες που εκτελεί η κρατική εξουσία για την προώθηση

του ανταγωνισμού και του συντονισμού παραμένουν σημαντικές. Ενώ οι

διακυβερνητικές ικανότητες του κράτους έχουν αλλάξει και σε πολλές

πλευρές, ιδιαίτερα στην εθνική μακροοικονομική διαχείριση, έχουν σημαντικά

αποδυναμωθεί, εξακολουθούν να αποτελούν ένα ζωτικής σημασίας θεσμό,

κυρίως όσον αφορά στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για

αποτελεσματική διεθνή διαχείριση. Τα κράτη καλούνται να λειτουργήσουν

λιγότερο ως κυρίαρχες οντότητες και περισσότερο ως τμήματα μιας διεθνούς

πολιτείας. Οι κεντρικές λειτουργίες του έθνους-κράτους θα είναι η παροχή

νομιμότητας και η διασφάλιση του ελέγχου των υπερεθνικών μηχανισμών

διακυβέρνησης. Σήμερα, δυστυχώς το κράτος καλείται απλώς και µόνο να

βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και να εκπαιδεύσει το εργατικό δυναμικό στις

απαιτήσεις της νέας τεχνολογίας.

144 Pierre Bourdieu, «Η Πολιτιστική Διεθνής Κατά της Παγκοσμιοποίησης», σ.σ 185,

186

145 Κώστας Μελάς, «Η Οικονομία ως Μοναδικός Φορέας της Παγκοσμιοποίησης», σ.

45
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Οι οικονομίες, επίσης, είναι ασταθείς κυρίως λόγω του κεντρικού ρόλου

που απέκτησαν οι χρηματοοικονομικές αγορές. Η χρηματαγορά είναι ένα

πεδίο μέσα στο οποίο οι κυρίαρχοι καταλαμβάνουν τέτοια θέση ώστε να

μπορούν να ορίζουν κατά μεγάλο μέρος τους κανόνες του παιχνιδιού. Η

ενοποίηση των χρηματαγορών µε άξονα ένα συγκεκριμένο αριθμό εθνών-

κατόχων της κυρίαρχης θέσης επιφέρει μείωση της αυτονομίας των εθνικών

χρηματαγορών. Η παγκοσμιοποίηση δεν συνεπάγεται ομοιογενοποίηση,

αντίθετα συνεπάγεται την επέκταση της επικυριαρχίας ενός μικρού αριθμού

κυρίαρχων εθνών στο σύνολο των εθνικών χρηματοοικονομικών χωρών. Η

αγορά του διεθνούς κεφαλαίου τείνει να μειώσει την αυτονομία των αγορών

του εθνικού κεφαλαίου και ειδικά να απαγορεύσει στα έθνη- κράτη να

χειρίζονται μόνα τους τις τιμές συναλλάγματος και τα επιτόκια, τα οποία στο

εξής καθορίζονται ολοένα περισσότερο από µια εξουσία συγκεντρωμένη στα

χέρια περιορισμένων αριθμητικά χωρών. Τεράστια χρηματικά ποσά κινούνται

διαρκώς σε αναζήτηση κερδοσκοπικών ευκαιριών και περιορίζουν

αποφασιστικά τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να ακολουθούν

μακροοικονομικές πολιτικές που να αποκλίνουν σημαντικά από αυτές των

ανταγωνιστών τους. Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη δυναμική της

οικονομίας της αγοράς, ο ανταγωνισμός, αναπόφευκτα οδηγεί στη

συγκέντρωση οικονομικής δύναμης, στη δημιουργία τεράστιων εθνικών και

αργότερα πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές ελέγχουν την

οικονομία της αγοράς, κυριαρχούν και έτσι ο ανταγωνισμός οδηγεί στην

εξόντωση των ασθενέστερων αντιπάλων και στη συγχώνευση-συνεννόηση ή

εξαγορά των εναπομεινάντων. Η διαδικασία αυτή, μετατρέπει τους κλάδους

των επιχειρήσεων σε διεθνή μονοπώλια ή στην καλύτερη περίπτωση σε

ολιγοπώλια. «Η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς ενίσχυσε την κοινότητα

των ολιγοπωλίων και μάλιστα διευκόλυνε αφάνταστα τη μεταξύ τους

συνεννόηση, έτσι ώστε να θεμελιώνεται όλο και περισσότερο η κυριαρχίας

τους.» 146

146 Κώστας Β. Βεργόπουλος, Παγκοσμιοποίηση, η Μεγάλη Χίμαιρα, Εκδοτικός

Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 1999, σ. 336
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Οι πολυεθνικές εταιρείες βιομηχανικής παραγωγής εμφανίστηκαν στην

παγκόσμια οικονομία μετά τα μέσα του 19ου αιώνα και καθιερώθηκαν ήδη

από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα

αυξήθηκε σημαντικά στη δεκαετία του ‘20, επιβραδύνθηκε από την ύφεση της

δεκαετίας του ‘30 και τον πόλεμο του ‘40 και άρχισε πάλι να επεκτείνεται μετά

το 1950 παρουσιάζοντας όμως διακυμάνσεις.
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Επίλογος

Σκοπός του παρόντος πονήματος, ήταν η εννοιολογική αποσαφήνιση

του όρου «παγκοσμιοποίηση», η διερεύνηση των συνεπειών της, καθώς και ο

προσδιορισμός και η ανάλυση των στοιχείων εκείνων του

«παγκοσμιοποιημένου» γίγνεσθαι που σκιαγραφούν το οικονομικοπολιτικό

περιβάλλον στους κόλπους του οποίου αναπτύσσονται διάφοροι Μύθοι και

Πραγματικότητες που εξετάζονται επίσης. Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί λέξη

- σύνθημα της σύγχρονης εποχής, καθώς είναι ίσως ο πλέον

πολυχρησιμοποιούμενος όρος του λεξιλογίου των πολιτικών αναλυτών και

των οικονομικών επιστημόνων. Παρόλο που στην πραγματικότητα δεν

υπάρχει παγκοσμιοποίηση µε την ακριβή έννοια του όρου, αλλά µάλλον

πρόκειται για διεθνοποίηση της οικονομίας, τα «παγκοσμιοποιητικά» αυτά

φαινόμενα, δεν είναι ούτε πρωτοφανή, ούτε µη αναστρέψιμα.

Αντιθέτως, η οικονομική διεθνοποίηση εκφράζει το καινούργιο

«ιδεολόγημα» της άρχουσας τάξης στην ιστορική περίοδο που διανύει η

ανθρωπότητα. Ένα «ιδεολόγημα» µέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι

επιδιώξεις των εκάστοτε κυρίαρχων ομάδων. Με άλλα λόγια, όπως έκδηλα

διαπιστώνεται μέσα από τις σελίδες της παρούσας εργασίας, µε τη

χρησιμοποίηση του όρου «παγκοσμιοποίηση», εκφράζεται η

«ιδεολογικοποίηση» της σύγχρονης φάσης διεθνοποίησης του κεφαλαίου.

Μέσα από τη χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε ότι βασικό

στοιχείο της παγκοσμιοποίησης είναι ο νεοφιλελεύθερος ιδεολογικός

προσανατολισμός της και ότι η αυτορυθμιζόμενη αγορά αποτελεί τη βάση της

ιδεολογικής αυτής γραμμής. Μολονότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση συνιστά

διαδικασία που έχει ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες, οι αγορές προϊόντων,

κεφαλαίου και εργασίας απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν

ολοκληρωμένες ή παγκοσμιοποιημένες. Ειδικότερα στην πρώτη ενότητα της

εργασίας, λαμβανομένου υπόψη ότι φορέας της παγκοσμιοποίησης είναι η

συνεχώς διευρυνόμενη οικονομία, εξηγήθηκαν οι λόγοι που αμφισβητούν τη

θέση σύμφωνα µε την οποία η παγκόσμια επικράτηση του καπιταλιστικού

τρόπου παραγωγής, µέσω του υποδείγματος της ελεύθερης αγοράς, οδηγεί
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νομοτελειακά στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, την ευημερία του

πληθυσμού του πλανήτη και την εξάλειψη πράξεων βίας και πολεμικών

συγκρούσεων. Αντικρούστηκε, επίσης, ο Μύθος των υποστηρικτών της

νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης ότι ο κόσμος έχει μεταβληθεί σε ένα

«παγκόσμιο χωριό», στο οποίο η κάθε χώρα εφόσον συμμορφωθεί µε τους

κανόνες του διεθνούς ανταγωνισμού, θα αποκομίσει οφέλη, δεδομένου του

επιχειρήματος ότι η διαδικασία αυτή κατανέμει ακριβοδίκαια και ομοιόμορφα

την ανάπτυξη. Μπορεί η παγκοσμιοποίηση, στο τελευταίο της στάδιο που

ξεκίνησε το 1990, να παρήγαγε τις τεχνικοοικονομικές υποδομές μιας

κοινωνίας-κόσμου, δεν μπόρεσε, όμως, να περιορίσει τις ανασταλτικές

επιδράσεις της στην ευημερία των λαών, µε αποτέλεσμα το χάος που η ίδια

δημιουργεί να απειλεί ακόμη και την ύπαρξη τους. Σε αντίθεση µε αυτό που

πρεσβεύει το νεοφιλελεύθερο δόγμα ως προς τη σταθερότητα που θα

επιτευχθεί λόγω της πλήρους κινητικότητας του κεφαλαίου, διαπιστώνεται

εξασθένιση του εθνικού και του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος,

ακριβώς λόγω αυτής της ελεύθερης διακίνησης του κεφαλαίου. Η λογική της

αύξησης του πλούτου είναι αδύνατο να συνεχιστεί επ’ άπειρον, διότι

ταυτόχρονα οξύνονται οι οικονομικές και κοινωνικές αντιθέσεις.

Στην εργασία, καταδείχθηκε επίσης, η ψευδαίσθηση της σταθερότητας

του νέου συστήματος που δημιούργησε η οικονομική ανάπτυξη, η νέα

οικονομία και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και διαψεύστηκε η άποψη ότι

πρόκειται για µια ομαλή πορεία προς µια ολοένα διευρυνόμενη

νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Η απελευθέρωση των αγορών, ο

κυρίαρχος ρόλος του διεθνούς εμπορίου, η ελεύθερη διακίνηση των

κεφαλαίων και η προδιαγραμμένη οικονομική και κοινωνική οργάνωση

συνυφαίνουν την αδιαμφισβήτητα κυρίαρχη πολιτική σχεδόν σε παγκόσμια

κλίμακα. Η όλη αυτή «μετάλλαξη» της διεθνούς οικονομίας δεν είναι καθόλου

βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε µια ισόρροπη νέα διεθνή τάξη πραγμάτων και όχι

απλώς και µόνο σε ένα νέο αδιέξοδο. Με το πρόσχημα ότι η επιβολή των

κανόνων της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης αποτελεί μονόδρομο, οι

εθνικές κυβερνήσεις αδρανούν και έτσι αποσταθεροποιείται συνεχώς η εθνική

προσπάθεια για ανάκαμψη.
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