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Το ΜΑΙ (Πολυµερής Συµφωνία Επενδύσεων) και 

η σηµασία του  

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

1. Τι είναι το ΜΑΙ 
 
Πρόκειται για ένα σχέδιο συµφωνίας που συζητιέται, βασικά µυστικά, εδώ και τρία 
χρόνια στο πλαίσιο του OΟΣΑ, µεταξύ εκπροσωπών των κυβερνήσεων (µεταξύ των 

οποίων και η ελληνική) τεχνοκρατών οικονοµολόγων, καθώς φυσικά και συµβούλων 
των πολυεθνικών οι οποίες είναι και οι άµεσα ενδιαφερόµενες. Ο στόχος είναι, κατά την 
έκφραση του προέδρου του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (της τ. GATT) να 
διατυπωθεί το σύνταγµα της οικουµενικής παγκόσµιας οικονοµίας ή, αλλιώς, η σύνταξη 
ενός «πρωτοκόλλου» που θα θεσµοθετεί ένα υπερεθνικό επιχειρηµατικό πλαίσιο για τις 

πολυεθνικές, πέρα από κάθε τοπικό κοινωνικό έλεγχο. Ένα πλαίσιο που θ’ 
αντικαταστήσει τις πολυάριθµες (περίπου 600) διµερείς συµβάσεις και θα δηµιουργήσει 
ένα πολυµερές σύστηµα που θα διέπει τις ξένες επενδύσεις, µεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ αρχικά, και οποιασδήποτε άλλης χώρας την υπογράψει αργότερα, που θα 
δεσµεύεται για τουλάχιστον µια 20ετία. 

Στη πραγµατικότητα, βέβαια όπως θα προσπαθήσω να αναπτύξω στη συνέχεια, ο 
στόχος της συµφωνίας αυτής είναι η θεσµοθέτηση της σηµερινής άτυπης διεθνοποίησης 
στον τοµέα των άµεσων επενδύσεων, ή, καλύτερα, η θεσµοθέτηση της βασιλείας των 
πολυεθνικών. ∆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 (όπως η NAFTA στην Αµερική και 
αντίστοιχα οι συµφωνίες του Μάαστριχτ/ Άµστερνταµ στην Ευρώπη) ήλθε τώρα και η 
σειρά της θεσµοθέτησης της διεθνοποίησης στον τοµέα του επενδυτικού και δανειακού 
κεφαλαίου. Και ο τοµέας αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός αν ληφθεί υπόψη ότι τη 
τελευταία δεκαετία και µόνο ο ρυθµός αύξησης των ξένων άµεσων επενδύσεων 

υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση µε τις παγκόσµιες εµπορευµατικές συναλλαγές. 
Ακόµη, το γεγονός ότι το 85% των παγκόσµιων ξένων επενδύσεων ξεκινούν από τις 
χώρες του ΟΟΣΑ (όπου και εδρεύουν οι 477 από τις 500 µεγαλύτερες πολυεθνικές στον 
κόσµο οι οποίες ελέγχουν σήµερα το 25% της παγκόσµιας παραγωγής και το 42% του 
πλούτου του πλανήτη) κάνει φανερό ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η διαδικασία για τη 

σύναψη της συµφωνίας αυτής ξεκίνησε στον ΟΟΣΑ.  
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Νοµίζω ότι θα µπορούσαµε να κατατάξουµε τις θεµελιακές αρχές που διέπουν τη 

συµφωνία αυτή στις εξής τρεις: 

α) 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 αυτοδυναµία αλλά και το περιβάλλον έχει θεσπίσει ότι οι νησιώτες 
θα έχουν ειδική προστασία και προνόµια για την ανάπτυξη ενός οικο-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. 

β) 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. 

γ) 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. Θα πρέπει ακόµη 
να σηµειωθεί ότι ο όρος επένδυση παίρνει στη συµφωνία αυτή µια πολύ ευρεία έννοια 
που περιλαµβάνει όχι µόνο εργοστάσια ή παραγωγικές µονάδες, αλλά και την αγορά 
γης, µετοχών, οµολογιών ακόµη και τη διανοητική ιδιοκτησία. 

 
2. Πιθανές επιπτώσεις της συµφωνίας 
 

Οι επιπτώσεις της συµφωνίας αυτής αναφέρονται σε όλα τα επίπεδα και όχι µόνο στο 
οικονοµικό. Αναφέρονται επίσης στο γενικότερο κοινωνικό επίπεδο, το οικολογικό, το 
πολιτιστικό και φυσικά το πολιτικό. Θα έπρεπε όµως να τονίσω από την αρχή ότι δεν θα 
πρέπει να παρασυρθούµε και να υποθέσουµε, όπως κάνουν σήµερα οι 
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σοσιαλδηµοκράτες και διάφοροι οικολόγοι, ότι αν για παράδειγµα, σαν συνέπεια 
οργανωµένης αντίστασης από τα κάτω αλλά και διαφωνιών µεταξύ των ελίτ, τελικά δεν 
περάσει η συµφωνία αυτή, ότι αυτό θα σήµαινε ότι νικήσαµε τις πολυεθνικές και τα 
προβλήµατα λύθηκαν. Η συµφωνία αυτή βασικά αποτελεί την θεσµοθέτηση ήδη 
ισχυουσών πρακτικών. Εποµένως, οι ήδη φανερές επιπτώσεις από την διεθνοποίηση 
της οικονοµίας της αγοράς και τη δράση των πολυεθνικών (µαζική ανεργία και υπό-
απασχόληση, εξάπλωση της φτώχειας και της ανισότητας, καταστροφή του 
περιβάλλοντος κ.λπ.) δεν πρόκειται να σταµατήσουν, είτε υπογραφεί τελικά η συµφωνία, 
είτε όχι. Ας δούµε όµως τις ειδικότερες επιπτώσεις της συµφωνίας αυτής. 

Στο οικονοµικό επίπεδο, η βασική επίπτωση από την υπογραφή της συµφωνίας 
θα είναι ότι εφεξής θ’ απαγορεύεται και τυπικά η προστασία της ντόπιας ανάπτυξης και 
απασχόλησης από τις πολύ πιο ανταγωνιστικές πολυεθνικές. Πράγµα που σηµαίνει ότι οι 
υποσχέσεις των σοσιαλδηµοκρατών για τη λήψη µέτρων κατά της ανεργίας ή τα 
συνθήµατα των «ρεαλιστών» οικολόγων για την ενδυνάµωση της τοπικής αυτοδυναµίας 
θ’ αποτελούν όχι απλώς ευχολόγια, όπως σήµερα, αλλά και φενάκη. 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 «επενδυτική απεργία». 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. Αντίστοιχα, η συµφωνία θα υποχρέωνε τη Κολοµβία ν’ ακυρώσει τη σηµερινή 

νοµοθεσία της που απαγορεύει τις ξένες επενδύσεις στην επεξεργασία ή διάθεση 
τοξικών ή πυρηνικών απόβλητων που δεν παράγονται στη χώρα. Φυσικά, δεν θα πρέπει 
να ξεχνάµε πάλι ότι και σήµερα καµία χώρα δεν τολµά να επιβάλλει περιβαλλοντικούς 
περιορισµούς που θα έκαναν την παραγωγή της µη ανταγωνιστική ή θ’ απότρεπαν 
ξένους επενδύτες εφόσον θ’ αντιµετώπιζε, πάλι, την επενδυτική αποχή και τη 

στασιµότητα. Όµως, µε τη συµφωνία η δύναµη αυτή των πολυεθνικών θεσµοθετείται. 
Στο πολιτιστικό επίπεδο, η συµφωνία θα σήµαινε ότι απαγορεύεται οποιοσδήποτε 

περιορισµός της από µέρους του Χόλυγουντ µονοπώλησης της κινηµατογραφικής 
παραγωγής, της παραγωγής τηλεοπτικών σήριαλ και της βίντεο-αγοράς. Όπως, λόγου 

χάρη έγινε όταν η ΕΕ εισήγαγε ποσοστώσεις όσον αφορά τα εισαγόµενα τηλεοπτικά 
προγράµµατα σε σχέση µε τα ντόπια. Έτσι, µε τη συµφωνία, η σηµερινή ντε φάκτο 
πολιτιστική οµογενοποίηση που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ µε τον καθολικό έλεγχο της 
παραγωγής και των δικτύων διανοµής θα γίνει και ντε γιούρε . 
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Στο γενικότερο κοινωνικό επίπεδο, η συµφωνία καθιερώνει προστασία των 

πολυεθνικών κατά οποιονδήποτε ταραχών που θα µείωναν την αποδοτικότητα τους, από 

την εξέγερση µέχρι τις απεργίες. Βέβαια και σήµερα Αγγλικές εταιρίες επέτυχαν 
αποζηµίωση εναντίον της Γαλλικής κυβέρνησης για το κλείσιµο των δρόµων από τους 
Γάλλους φορτηγατζήδες πέρυσι. Τώρα όµως το δικαίωµα αυτό θα καθιερωθεί µε τρόπο 
που θα επιτρέπει στις πολυεθνικές την απαίτηση αποζηµίωσης χωρίς χρονοβόρες 
διαδικασίες κ.λπ. 

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 έλεγχου 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 οι οποίες θα έχουν πια τη δυνατότητα, ακριβώς όπως 
και οι ντόπιες επιχειρήσεις, να χρησιµοποιούν τη κάθε περιοχή σαν ξέφραγο αµπέλι 
στην εκµετάλλευση των ντόπιων παραγωγικών πόρων (εργασίας και πρώτων υλών) µε 
µοναδικό κίνητρο το κέρδος. 

 
3. ΜΑΙ, διεθνοποίηση και διαδικασία αγοραιοποίησης 
 
Η συµφωνία αυτή αποτελεί την αποκορύφωση µιας διαδικασίας που άρχισε δυο αιώνες 
πριν µε την εγκαθίδρυση της οικονοµίας της αγοράς στην Ευρώπη. Θα πρέπει εδώ να 
τονίσω ότι, ιστορικά, αγορές υπήρχαν πάντοτε, αλλά η οικονοµία της αγοράς, ως 

σύστηµα, είναι ένα πρόσφατο φαινόµενο. Συνέβη σε συγκεκριµένο χώρο και χρόνο, 
στην Ευρώπη δυο αιώνες πριν, όταν η βιοµηχανική επανάσταση, σε συνθήκες ατοµικής 
ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής, επέβαλε την άρση των κοινωνικών ελέγχων πάνω 
στις αγορές, ώστε να γίνει δυνατή η µεγιστοποίηση της οικονοµικής αποδοτικότητας, 
όπως την όριζαν οι συνθήκες ανταγωνιστικότητας οι οποίες καθόριζαν τη δυναµική της 

οικονοµίας της αγοράς. Όπως και σήµερα, έτσι και τότε, οι ελεύθερες αγορές, η 
οικονοµία της αγοράς γενικότερα, δεν προέκυψαν από µόνες τους. Η συνειδητή κρατική 
παρέµβαση έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην απελευθέρωση των αγορών και τη 
δηµιουργία του συστήµατος της οικονοµίας της αγοράς. Παράλληλα, µπορεί εύκολα να 
δειχθεί ότι η δυναµική της οικονοµίας της αγοράς αναπόφευκτα οδηγεί στην συνεχή 

επέκταση της, τη διεθνοποίηση της, καθώς και την εντεινόµενη συγκέντρωση. 
Έτσι, µε τη καθιέρωση της οικονοµίας της αγοράς τέθηκαν σε κίνηση δυο 

παράλληλες διαδικασίες: α) η διαδικασία ανάπτυξης (και διεθνοποίησης) που απόρρεε 
από την δυναµική της οικονοµίας της αγοράς και β) η διαδικασία «αγοραιοποίησης» που 
απέρρεε από την ανάγκη αυτών που ελέγχουν την οικονοµία της αγοράς να 

ελαχιστοποιούν τους κοινωνικούς ελέγχους πάνω στις αγορές, οι οποίοι µειώνουν την 
ανταγωνιστικότητα τους. Από την άλλη µεριά, η υπόλοιπη κοινωνία βρισκόταν πάντα σε 
ένα αγώνα αυτό-προστασίας της, δηλ. προστασίας της εργασίας και του περιβάλλοντος. 
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Στον αγώνα αυτό, κατά κανόνα, έβγαιναν νικήτριες οι ελίτ που ελέγχουν την οικονοµία 
της αγοράς και αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα σήµερα, όταν µετά την κατάρρευση του 
«υπαρκτού», το κράτος έπαυσε παντού να παίζει τον ρόλο προστασίας της κοινωνίας 
από τις δυνάµεις της αγοράς, όπως προσπάθησε να κάνει µε κάποια σχετική, άλλα 
αναπόφευκτα πρόσκαιρη, επιτυχία στην µεταπολεµική περίοδο µέχρι τα µέσα της 
δεκαετίας του ‘70. Και ήταν αναπόφευκτα πρόσκαιρη η επιτυχία αυτή, διότι η παράλληλα 
εντεινόµενη διεθνοποίηση της οικονοµίας τελικά έκανε ασύµβατο το σοσιαλδηµοκρατικό 
κράτος ευηµερίας. 

Σήµερα, η αγοραιοποίηση ωθείται στη λογική συνέπεια που προκύπτει από τις 
συνθήκες της GATT, Μάαστριχ, NAFTA κ.λπ. Η ΜΑΙ εποµένως αποτελεί τη λογική 
επέκταση των ισχυόντων θεσµών και συγχρόνως τη θεσµοθέτηση των ήδη 
εφαρµοζόµενων πρακτικών. Αποτελεί, δηλαδή, από τη µια µεριά τη θεσµοθέτηση της 
διεθνοποίησης των επενδύσεων και από την άλλη της αγοραιοποίησης, δηλαδή της 

ελεχιστοποίησης των κοινωνικών ελέγχων πάνω σε αυτές. 
Θα έπρεπε όµως εδώ να κάνουµε µια µικρή παρέκβαση σχετικά µε την 

διεθνοποίηση της οικονοµίας της αγοράς, γιατί καλλιεργείται πολύ ασάφεια και σύγχυση 
πάνω στο θέµα. Έτσι, οι µεν νεοφιλελεύθεροι, όχι απλώς αναγνωρίζουν αλλά και 
επικροτούν την αγοραιοποίηση της οικονοµίας και της κοινωνίας και τη συνακόλουθη 

διεθνοποίηση σαν το µοναδικό µέσο για την υλική ευηµερία, ενώ οι σοσιαλφιλελεύθεροι 
(που αυτο-αποκαλούνται κεντρο-αριστερά) αναγνωρίζουν µεν την διεθνοποίηση αλλά 
διατυπώνουν ποικίλες επικρίσεις για την αποχαλίνωση της αγοραιοποίησης και 
διατυπώνουν διάφορα ευχολόγια για τον περιορισµό τους. Τέλος, υπάρχουν και 
διάφοροι νεοΚευνσιανοί, µεταΚευνσιανοί κ.λπ. σοσιαλδηµοκράτες διανοούµενοι, πολλοί 

από αυτούς τ. Μαρξιστές, που φαίνεται δεν έχουν ακόµη πάρει µυρουδιά από τις 
θεµελιακές αλλαγές που επιβάλλει η διεθνοποίηση της οικονοµίας της αγοράς και 
απλώς στρουθοκαµηλικά την αγνοούν υποστηρίζοντας µάλιστα κάποια αστεία 
επιχειρήµατα ότι η διεθνοποίηση δεν είναι τίποτα καινούριο και απλώς χρησιµοποιείται 
σήµερα σαν µπαµπούλας από τις κυβερνήσεις της νεοφιλελεύθερης συναίνεσης για να 

επιβάλλουν την πολιτική τους. Η τάση αυτή µιλά για την επάνοδο σε κάποιο τύπο 
Κευνσιανών πολιτικών, αν όχι σε εθνικό, τουλάχιστον σε ηπειρωτικό ή ακόµη και σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Φυσικά, µολονότι είναι αλήθεια ότι η διεθνοποίηση είναι µια 
διαδικασία που άρχισε µε την καθιέρωση της οικονοµίας της αγοράς, είναι εξίσου 
αληθές ότι µετά την ανακοπή της διαδικασίας αυτής στον µεσοπόλεµο, η διεθνοποίηση 

έχει φθάσει σήµερα στο απόγειο της, µε την παγκόσµια απελευθέρωση των αγορών 
εµπορευµάτων και κεφαλαίου και την ουσιαστική κατάργηση του οικονοµικού ρόλου 
του κράτους-έθνους. Πιστεύω ότι οι υποστηρικτές των σοσιαλφιλελεύθερων ή 
σοσιαλδηµοκρατικών απόψεων που ανάφερα, καθώς επίσης και το καινούριο φρούτο, 
οι τ. αριστεριστές και νυν υποστηρικτές του ελληνορθόδοξου εθνοκεντρισµού, συνειδητά 
προσπαθούν να εξαπατήσουν τον λαό όταν, χωρίς να θέτουν σε αµφισβήτηση το ίδιο το 
σύστηµα της οικονοµίας της αγοράς που γέννησε την αγοραιοποίηση της οικονοµίας και 
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της κοινωνίας καθώς και την διεθνοποίηση της, υποστηρίζουν ότι είναι δυνατές οι 
ριζοσπαστικές αλλαγές µέσα σε αυτή. 

 

4. Πως µπορούµε ν’ αντιµετωπίσουµε τη συµφωνία 
 
Το ερώτηµα που γεννιέται σήµερα είναι εάν υπάρχει τρόπος για ν’ αντιµετωπιστεί 
αποτελεσµατικά αυτή η συµφωνία. Κατά τη γνώµη µου, το θέµα δεν είναι πως 
αντιµετωπίζουµε τη συγκεκριµένη συµφωνία αλλά πως αντιµετωπίζουµε γενικότερα την 
ίδια την διαδικασία αγοραιοποίησης της οικονοµίας, σύµπτωµα της οποίας είναι η 
συµφωνία που συζητάµε. Ακόµη δηλαδή και αν µαταιωνόταν η υπογραφή της 
συµφωνίας η διαδικασία αγοραιοποίησης δεν θα σταµατούσε. Βέβαια, αυτό δεν σηµαίνει 
ότι δεν θα πρέπει ν αγωνιστούµε για το σταµάτηµα της. Όµως, για να έχει σηµασία ο 
αγώνας αυτός θα πρέπει να συνδέσει το γενικότερο θεσµικό πλαίσιο µε τη συγκεκριµένη 
συνθήκη. Από την άποψη αυτή, θα µπορούσαµε να ταξινοµήσουµε ως εξής τις τάσεις 

που διαµορφώνονται σχετικά τη στιγµή αυτή: 
Πρώτον, υπάρχει µια τάση αντίστασης κατά της συνθήκης που ξεκινά µέσα από 

κύκλους των διάφορων ελίτ, κυρίως των πολιτικών ελίτ, που βλέπουν και τα τελευταία 
εναποµένοντα υπολείµµατα εξουσίας τους να εξαφανίζονται. Οι σοσιαλφιλελεύθεροι και 
σοσιαλδηµοκράτες στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για παράδειγµα, αλλά και αντίστοιχα 

τµήµατα του Αµερικανικού κογκρέσου, εκφράζουν ενδοιασµούς για τη συνθήκη. Οι 
ενδοιασµοί αυτοί όµως συνήθως δεν αφορούν καν την ίδια την ουσία της συνθήκης 
αλλά απλώς την ανάγκη εισαγωγής διάφορων εξαιρέσεων, π.χ. για τα πολιτιστικά 
προϊόντα. Ή, αντίστοιχα, οι ενδοιασµοί αυτοί, αφού παίρνουν δεδοµένο όλο το θεσµικό 
πλαίσιο της οικονοµίας της αγοράς, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και 

της αποδοτικότητας των επενδύσεων κ.λπ. διατυπώνουν διάφορα ευχολόγια για την µη 
υποβάθµιση της προστασίας της εργασίας και του περιβάλλοντος ― ευχολόγια που 
έρχονται σε πλήρη αντίφαση µε την ουσία της συνθήκης. 

∆εύτερον, υπάρχει µια ριζοσπαστικότερη τάση αντίστασης κατά της συνθήκης που 
εκδηλώθηκε µε την σύγκληση συνδιάσκεψης για την παγκόσµια δράση των λαών 

(People’s Global Action) τον περασµένο µήνα στη Γενεύη. Στην συνδιάσκεψη αυτή είχαν 
κληθεί να παραστούν αντιπροσωπείες από τους Ζαπατίστας του Μεξικού, τους 
Σαντινίστας της Νικαράγουα, και πολλές άλλες µη κυβερνητικές οργανώσεις. Μολονότι 
όµως το κάλεσµα της οργανωτικής επιτροπής σωστά κατέληγε µε το σύνθηµα ότι «αφού 
οι κατ' ευφηµισµό δηµοκρατικές κυβερνήσεις σε όλο τον πλανήτη λειτουργούν σαν 
µαριονέτες των πολυεθνικών η µόνη ελπίδα των λαών είναι να επαναδιεκδικήσουν την 
άµεση δηµοκρατία» νοµίζω ότι στο βαθµό που το κίνηµα αυτό δεν θέτει καθαρά θέµα 
αµφισβήτησης του ίδιου του θεσµικού πλαισίου της οικονοµίας της αγοράς, οι 
δυνατότητες του είναι εντελώς περιορισµένες. Το γεγονός άλλωστε ότι η αντίσταση που 
προβλέπουν οι οργανωτές του είναι απλώς η µαζική ανυπακοή των πολιτών στις 
αποφάσεις των κυβερνήσεων και η οργάνωση οµάδων πίεσης σε κάθε χώρα είναι 
ενδεικτικό. Ουσιαστικά, το κίνηµα αυτό είναι αµυντικό και σαν τέτοιο είναι 
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καταδικασµένο σε αποτυχία, εφόσον το πολύ που θα µπορούσε να επιτύχει είναι η 
δηµιουργία της συνείδησης για ένα νέο προστατευτισµό εναντίον της διεθνοποίησης και 
της αγοραιοποίησης. Όµως, το αίτηµα για ένα νέο προστατευτισµό είναι και ανιστόρητο 
αλλά και ουτοπικό σήµερα. 

Κατά τη γνώµη µου, µόνο η δηµιουργία ενός µαζικού κινήµατος που θα θέτει 
ξεκάθαρα θέµα αµφισβήτησης της ίδιας της οικονοµίας της αγοράς και της 
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, δηλαδή θέµα δηµιουργίας µιας αυθεντικής 
περιεκτικής δηµοκρατίας που θα εξασφάλιζε την ίση κατανοµή της οικονοµικής και 
πολιτικής εξουσίας µεταξύ των πολιτών, θα µπορούσε όχι µόνο ν’ αµυνθεί στις δοµές 
της διεθνοποιηµένης οικονοµίας της αγοράς που επιβάλλονται σε όλο τον κόσµο αλλά 
και να δηµιουργήσει τις υποκειµενικές και αντικειµενικές συνθήκες µιας νέας 
πραγµατικά δηµοκρατικής κοινωνίας που θ’ αποτελούσε την υλοποίηση των αιτηµάτων 
των ριζοσπαστικών κινηµάτων της αριστεράς, παλιών και νέων. 

 

Link: http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grvarious/mai_30_6_98.htm  


