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Η θεσµοθέτηση της βασιλείας των πολυεθνικών  

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Πριν λίγους µήνες είχε ξεσπάσει σηµαντικός θόρυβος στα ΜΜΕ που συνοδευόταν από 
κινητοποιήσεις ακτιβιστών σε πολλές δυτικές χώρες για να σταµατήσει η υπογραφή της 
Πολυµερούς Συµφωνίας Επενδύσεων (MAI). Σήµερα, ο θόρυβος αυτός έχει κοπάσει 
εφόσον η ίδια η Αµερικανική κυβέρνηση διαρρέει τη πληροφορία ότι η συµφωνία αυτή 

είναι νεκρή, ενώ η γαλλική αποσύρθηκε από τις διαπραγµατεύσεις που ξανάρχισαν πριν 
δυο εβδοµάδες. Όµως τι είναι η συµφωνία αυτή και γιατί ο θόρυβος κόπασε; Μήπως 
πράγµατι νίκησε η λαϊκή αντίσταση όπως υποστηρίζει ο Τσόµσκι;1 

Η συµφωνία συζητιέται µυστικά εδώ και τρία χρόνια στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ2 

ανάµεσα σε εκπροσώπους κυβερνήσεων (µεταξύ των οποίων και η ελληνική) 

τεχνοκρατών οικονοµολόγων, συµβούλων των πολυεθνικών κ.λπ. Ο υποτιθέµενος 
στόχος της είναι η αντικατάσταση των πολυάριθµων διµερών συµβάσεων που διέπουν 
σήµερα τις ξένες επενδύσεις από µια πολυµερή συµφωνία µεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ αρχικά, και οποιασδήποτε άλλης χώρας την υπογράψει αργότερα, που θα 
δεσµεύεται για τουλάχιστον µια 20ετία. Στη πραγµατικότητα, όµως, όπως θα 

προσπαθήσω να αναπτύξω στη συνέχεια, ο στόχος της συµφωνίας αυτής είναι η 
θεσµοθέτηση της σηµερινής άτυπης διεθνοποίησης στον τοµέα των άµεσων 
επενδύσεων. ∆εδοµένου δηλαδή ότι η θεσµοθέτηση της διεθνοποίησης έχει ήδη 
συµπληρωθεί στον τοµέα των εµπορευµάτων, ενώ η κίνηση κεφαλαίου είναι βασικά 
ελεύθερη µε διάφορες περιφερειακές συµφωνίες, προφανώς, ήλθε τώρα και η σειρά 

της θεσµοθέτησης της διεθνοποίησης στον τοµέα του επενδυτικού και δανειακού 
κεφαλαίου. 

Νοµίζω ότι θα µπορούσαµε να κατατάξουµε τις θεµελιακές αρχές που διέπουν τη 
συµφωνία αυτή στις εξής τρεις:  

 

• την αρχή της κατάργησης οποιωνδήποτε διακρίσεων µεταξύ ξένων και ντόπιων 

επενδυτών. Σύµφωνα µε το προσχέδιο, οι χώρες που θα υπογράψουν 
δεσµεύονται να µην επιβάλλουν κανένα περιορισµό που θ’ αφορούσε ειδικά τις 
πολυεθνικές ή γενικότερα τις ξένες επενδύσεις και θα διαφοροποιούσε το ξένο 
από το ντόπιο επενδυτικό κεφάλαιο. Και αυτό αφορά τη µεταφορά κεφαλαίου, 
εργασίας και τεχνολογίας, την αξιοποίηση των φυσικών τους πόρων, τη 
προστασία της εργασίας ή του περιβάλλοντος, την επανεπένδυση των κερδών 
κ.λπ. Αν για παράδειγµα ένας δήµος σε ένα νησί για να ενισχύσει την τοπική 

                                                
1 N. Τσόµσκι, «Power in the Global Arena», New Left Review (Ιουλ-Αυγ. 1998). 
2 OECD, The Multilateral Agreement on Investment (14/2/1998). 
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αυτοδυναµία αλλά και το περιβάλλον έχει θεσπίσει ότι οι νησιώτες θα έχουν 
ειδική προστασία και προνόµια για την ανάπτυξη ενός οίκο-τουρισµού, αυτό θα 
είναι παράνοµο και η κάθε πολυεθνική ξενοδοχειακή επιχείρηση που επιθυµεί να 
επενδύσει στο νησί θα πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τους ντόπιους. 

• την αρχή της κατάργησης των περιορισµών στη πρόσβαση του ξένου κεφαλαίου. 
∆ηλαδή, καµία µορφή ξένης επένδυσης δεν µπορεί ν’ απορριφθεί, 
συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς των ιδιωτικοποιηµένων επιχειρήσεων, εκτός 
αν αφορά την εθνική ασφάλεια. Αν για παράδειγµα δεν θέλουµε στη περιοχή µας 
ένα Μακντοναλντ και πάρουµε στο δήµο µας σχετική απόφαση αυτή θα είναι 
παράνοµη.  

• την αρχή της κατάργησης οποιονδήποτε περιορισµών πάνω στις ξένες 

επενδύσεις που συνδέονται µε ειδικές συνθήκες ή στόχους. Π.χ. τη σύνδεση 

εξαγωγών µε εισαγωγές, την υποχρέωση των ξένων επενδυτών να προτιµούν 
ντόπιες πρώτες ύλες, ή ντόπιους εργάτες, ή συγκεκριµένες περιοχές, την 
υποχρέωση µεταφοράς τεχνολογίας κ.λπ. Αν για παράδειγµα ένας δήµος, για να 
µειώσει την τοπική ανεργία, έχει δηµιουργήσει ειδικό καθεστώς για την 
ενθάρρυνση της τοπικής αυτοδυναµίας (προνοµιακή µεταχείριση δηµοτικών 

παραγωγικών µονάδων που χρησιµοποιούν τοπικούς πόρους και τοπική εργασία, 
ή ακόµη και τοπικών µονάδων διανοµής που ενισχύουν την τοπική παραγωγή και 
απασχόληση) αυτό πάλι θα είναι παράνοµο.  

 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η θιγόµενη πολυεθνική θα µπορεί να προσφεύγει σε 

ειδικό δικαστήριο και ν’ απαιτεί αποζηµίωση για διαφυγόν κέρδος. Όπως είναι φανερό, 
οι επιπτώσεις από τις παραπάνω ρυθµίσεις είναι πολλαπλές και πολύ σηµαντικές για 
όλους µας. Στο οικονοµικό επίπεδο, η βασική επίπτωση από µια τέτοια συµφωνία είναι 
ότι θ’ απαγορευόταν και τυπικά η προστασία της ντόπιας ανάπτυξης και απασχόλησης 
από τις πολύ πιο ανταγωνιστικές πολυεθνικές. Βέβαια και σήµερα, χωρίς την συµφωνία, 
οποιαδήποτε κυβέρνηση σκεφθεί να επιβάλλει παρόµοιους περιορισµούς στη δράση 
των ξένων επενδυτών για να προστατεύσει την ντόπια ανάπτυξη και απασχόληση θα 
τιµωρηθεί µε «απεργία των επενδυτών». Μετά τη συµφωνία όµως αυτό θ’ απαγορεύεται 
και τυπικά. Έτσι η ανάπτυξη, τα εισοδήµατα, η απασχόληση των πολιτών θα είναι και 
τυπικά πια έρµαιο των δυνάµεων της αγοράς, δηλαδή των πολυεθνικών. Στο οικολογικό 
επίπεδο, η συµφωνία θα είχε σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τοµείς. Για 
παράδειγµα η συνθήκη του ΟΗΕ για τη βιοποικιλία που στοχεύει στη προστασία των 
γενετικών πόρων σε χώρες του Νότου θα γινόταν ανεφάρµοστη εφόσον οι πολυεθνικές 
θα είχαν δικαίωµα να σύρουν τις χώρες αυτές στα δικαστήρια µε το αιτιολογικό ότι 
παραβιάζουν το δικαίωµα τους για ίση πρόσβαση στους πόρους αυτούς.3 Στο πολιτιστικό 

επίπεδο, η συµφωνία θα σήµαινε ότι απαγορεύεται οποιοσδήποτε περιορισµός της από 
µέρους του Χόλυγουντ µονοπώλησης της κινηµατογραφικής παραγωγής, της 
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παραγωγής τηλεοπτικών σήριαλ και της βίντεο-αγοράς. Στο γενικότερο κοινωνικό 
επίπεδο, η συµφωνία καθιερώνει προστασία των πολυεθνικών κατά οποιωνδήποτε 
ταραχών που θα µείωναν την αποδοτικότητα τους, από την εξέγερση µέχρι... τις 
απεργίες. Τέλος, στο πολιτικό επίπεδο, η συµφωνία θα σήµαινε άλλο ένα πλήγµα στην 

απατηλή εικόνα της λαϊκής κυριαρχίας που υποτίθεται εξασφαλίζει η αντιπροσωπευτική 
δηµοκρατία. Οι πολίτες των χωρών του ΟΟΣΑ που θα υπέγραφαν τη συνθήκη θα 
στερούνται πια και τυπικά όχι µόνο του δικαιώµατος ελέγχου της οικονοµικής πολιτικής 
(που οι ντόπιες ελίτ ήδη έχουν µεταβιβάσει σε υπερεθνικά όργανα µέσω των συνθηκών 
Μάαστριχτ/ Άµστερνταµ, της NAFTA κ.λπ.), αλλά ακόµη και του δικαιώµατος να 
ελέγχουν τις ξένες επιχειρήσεις.  

Η συµφωνία αυτή αποτελεί την αποκορύφωση µιας διαδικασίας που άρχισε δυο 
αιώνες πριν µε την εγκαθίδρυση της οικονοµίας της αγοράς στην Ευρώπη η οποία 
έθεσε σε κίνηση την διαδικασία αγοραιοποίησης της οικονοµίας (και της κοινωνίας) 
καθώς και την δυναµική της απεριόριστης ανάπτυξης.4 Σήµερα, η αγοραιοποίηση 
ωθείται στη λογική συνέπεια που προκύπτει από τις συνθήκες της GATT, Μάαστριχ, 
NAFTA κ.λπ. Η MAI, εποµένως, αποτελεί τη λογική επέκταση των ισχυόντων θεσµών 
και συγχρόνως τη θεσµοθέτηση των ήδη εφαρµοζόµενων πρακτικών. Αποτελεί, 
δηλαδή, τη θεσµοθέτηση της διεθνοποίησης των επενδύσεων και της σχετικής 
παραπέρα αγοραιοποίησης της οικονοµίας.  

Εάν λοιπόν ο θόρυβος κόπασε τελευταία αυτό οφείλεται όχι στο ότι οι πολυεθνικές 
αποφάσισαν κάτω από λαϊκή πίεση (που δεν πήρε άλλωστε ποτέ µαζικές διαστάσεις) ν’ 
αποσύρουν τη συµφωνία, αλλά στο ότι απλώς άλλαξαν τακτική και προσπαθούν σήµερα 
να περάσουν τη συµφωνία από την πίσω πόρτα. Λίγοι πρόσεξαν, για παράδειγµα, ένα 
βασικό όρο που επέβαλαν οι ΗΠΑ (κατά προτροπή των πολυεθνικών και των φίλων 

τους στο Κογκρέσο) στη πρόσφατη απόφαση της «Οµάδας των 7» για την αντιµετώπιση 
της οικονοµικής κρίσης. Ότι από τούδε και στο εξής το ∆ΝΤ θα απαιτεί, ως αντάλλαγµα 
της οικονοµικής υποστήριξης του σε χώρες που βρίσκονται σε κρίση, «να 
µεταχειρίζονται µε ίσους όρους τους ξένους και ντόπιους δανειστές».5 Αυτό σηµαίνει ότι, 
µέσω του ∆ΝΤ, ήδη περνά η συµφωνία όσον αφορά το δανειακό κεφάλαιο και µια χώρα 

σε κρίση δεν θα µπορεί πια να επιβάλει οποιουσδήποτε ελέγχους που θα περιόριζαν τη 
κίνηση κεφαλαίου, παρά το γεγονός ότι η κίνηση αυτή προκάλεσε την κρίση της! 
Φαίνεται ότι σήµερα έφθασε πια ο καιρός της θεσµοθέτησης και τυπικά της βασιλείας 
των πολυεθνικών, οι µεγαλύτερες από τις οποίες ήδη ελέγχουν το 25% της παγκόσµιας 
παραγωγής και το 42% του πλούτου του πλανήτη.  

 

Link: http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grE/gre1998/11_7.htm  
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Καστανιώτη). 
5 W. Hutton, The Observer (1/11/1998). 


