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ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ 
Η παγθνζκηνπνίεζε ππνλνκεύεη ηελ Δπξώπε θαη ηελ 
νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή!  Με ηελ πνιηηηθή ησλ 
ειεύζεξσλ δηεζλώλ εκπνξηθώλ αληαιιαγώλ 
                                               
Σν 2005 κηα νκάδα Νηεγθνιηθώλ βνπιεπηώλ, ζπζπεηξσκέλσλ ζηνλ όκηιν 
Republicains, δήηεζε από ηνλ Maurice Allais λα απαληήζεη ζε πέληε βαζηθά 
εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δπξώπε θαη ηελ πνξεία ηεο Γαιιίαο. Παξαζέηνπκε, γηα 

ιόγνπο ζπληνκίαο, κόλν κία από ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παγθνζκηνπνίεζε θαη ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε ν Maurice Allais: 

* Η Δπξώπε επλόεζε ηελ αλάδπζε κηαο παγθνζκηνπνίεζεο ρσξίο όξηα. Γελ 
ζπλέηξεμε κʼ απηό ζηελ αύμεζε ησλ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ ηεο; 

– Πξάγκαηη, δηαπηζηώλεη θαλείο ζηε Γαιιία από ην 1974 καδηθή αύμεζε ηεο αλεξγίαο, 
δξαζηηθή κείσζε ηνπ βηνκεραληθνύ πξντόληνο θαη πνιύ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 
ξπζκνύ απμήζεσο ηνπ εζληθνύ πξντόληνο. 

πγθεθξηκέλα, από ην 1950 έσο ην 1974, δειαδή επί 24 ρξόληα, ην πνζνζηό 
αλεξγίαο έκεηλε ζηαζεξά θάησ από ην 3%. Από ην 1975 έσο ην 2005, θαηά ηε 

δηάξθεηα δειαδή ησλ επνκέλσλ ηξηάληα ρξόλσλ, αλήιζε ζηαδηαθά ζην 12,5% ην 
1997 θαη ζην 10% ην 2005. Δηδηθόηεξα ζε ό,ηη αθνξά ηελ απαζρόιεζε ζηε 

βηνκεραλία, ελώ κεηαμύ 1955-1974 νη απαζρνινύκελνη ζηε βηνκεραλία απμάλνληαλ 
ζηαζεξά πεξίπνπ θαηά 50.000 εηεζίσο, παξαηεξνύκε θαηά ηελ πεξίνδν 1974-2005 
ην αληίζηξνθν. Μείσζε δειαδή ησλ απαζρνινπκέλσλ θαηά 50.000 πεξίπνπ εηεζίσο. 

Οη απαζρνινύκελνη ζηε βηνκεραλία έθηαζαλ ηνλ πςειόηεξν αξηζκό ησλ 6 εθαη. 
πεξίπνπ ην 1974. 

ε ό,ηη αθνξά ηνλ ξπζκό απμήζεσο ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνύ πξντόληνο από ην 1950 
έσο ην 1974, ν κέζνο ξπζκόο αλαπηύμεσο ήηαλ 4%: Από ην 1974 έσο ην 2000 ν 

κέζνο ξπζκόο αλαπηύμεσο έπεζε ζην 1,6%, 2,4% δειαδή, ή 60% ιηγόηεξν. 
1950-1974 ΚΑΙ 1974-2005:  

ΓΤΟ ΠΔΡΙΟΓΟΙ ΠΟΛΤ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ 
ηελ πξαγκαηηθόηεηα, έλαο κόλν ιόγνο κπνξεί θαη πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ν θύξηνο 
θαη θαζνξηζηηθόο παξάγσλ ησλ δηαθνξώλ πνπ δηαπηζηώλνληαη κεηαμύ ησλ δύν απηώλ 

πεξηόδσλ: ε πνιηηηθή, κεηά ην 1974, ηεο παγθόζκηαο θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ 
εμσηεξηθώλ αληαιιαγώλ ηεο GATT (Γεληθή πκθσλία Γαζκώλ θαη Δκπνξίνπ, 

πξνθάηνρνο ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ) θαη ησλ Βξπμειιώλ θαη ε 
θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο θηλήζεσο ησλ θεθαιαίσλ, νη ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ 
επηδεηλώζεθαλ από ηελ απνδηάξζξσζε ηνπ δηεζλνύο λνκηζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη 

ηε γεληθεπκέλε επηβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θπκαηλνκέλσλ επηηνθίσλ ζηηο 
λνκηζκαηηθέο αληαιιαγέο. 

Υσξίο θακηά ακθηβνιία, ε πνιύ δηαθνξεηηθή εμέιημε ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο κεηά ην 
1974 είλαη απνηέιεζκα ηεο πξννδεπηηθήο εμαθάληζεο θάζε πξνζηαζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλήο Αγνξάο θαη ηεο ζπλερνύο επεθηάζεσο ελόο παγθόζκηνπ 



ζπζηήκαηνο ειεπζέξσλ αληαιιαγώλ, ηεο κεηεγθαηαζηάζεσο βηνκεραληθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξεκαηηζηηθώλ επελδύζεσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππʼ όςηλ ηε καδηθή αύμεζε ηεο αλεξγίαο, ηελ πνιύ 
κεγάιε κείσζε ηεο απαζρνιήζεσο ζηε βηνκεραλία θαη ηελ πνιύ ζεκαληηθή πηώζε 

ηνπ ξπζκνύ απμήζεσο ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνύ πξντόληνο, κεηά ην 1974, είλαη 
εληειώο αδύλαην λα ππνζηεξίμεη θαλείο όηη ε πνιηηηθή ησλ παγθόζκησλ ειεπζέξσλ 

αληαιιαγώλ, πνπ εθάξκνζαλ νη Βξπμέιιεο, επλόεζε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 
απαζρόιεζε. 
Αληηζέησο, απηό πνπ δηαπηζηώλεηαη είλαη όηη ε πνιηηηθή ησλ παγθόζκησλ ειεπζέξσλ 

αληαιιαγώλ πνπ εθάξκνζαλ νη Βξπμέιιεο κεηά ην 1974 επέθεξε ηελ θαηαζηξνθή 
ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ θαηαζηξνθή ηεο βηνκεραλίαο, ηελ θαηαζηξνθή ηεο γεσξγίαο 

θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο αλάπηπμεο. 
Δάλ δελ εθαξκνδόηαλ από ηηο Βξπμέιιεο ε πνιηηηθή ησλ παγθόζκησλ ειεπζέξσλ 
αληαιιαγώλ, ην θαηά θεθαιήλ εζληθό εηζόδεκα ηεο Γαιιίαο ζα ήηαλ θαηά 30% 

πςειόηεξν απʼ ό,ηη είλαη ζήκεξα θαη ζα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ην ίδην κε απηό ησλ ΗΠΑ. 
Πνηνο δελ ην βιέπεη όηη νη θύξηεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα 

πξνέξρνληαη, θαηά ζεκειηώδεο κέξνο, από ηε κείσζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εζσηεξηθνύ 
εηζνδήκαηνο πνπ επέθεξε ε πνιηηηθή ησλ παγθόζκησλ ειεπζέξσλ αληαιιαγώλ ησλ 

Βξπμειιώλ; 

Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΠΑΓΚΟΜΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ   ΑΝΣΑΛΛΑΓΩΝ 
ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ   ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 
ΒΡΤΞΔΛΛΩΝ 
Κάζε αλάιπζε δείρλεη όηη ε πιήξεο απειεπζέξσζε ησλ θηλήζεσλ ησλ αγαζώλ, ησλ 
ππεξεζηώλ θαη ησλ θεθαιαίσλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα, δηαθεξπζζόκελνο ζηόρνο ηνπ 

Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ, πξέπεη λα ζεσξεζεί ηαπηνρξόλσο σο αλέθηθηνο, σο 
βιαπηηθόο θαη σο κε επθηαίνο ζηόρνο. 
Δίλαη εθηθηόο, πιενλεθηηθόο θαη επθηαίνο κόλν ζην πιαίζην πεξηθεξεηαθώλ 

νηθνλνκηθώλ ζπλόισλ, όπνπ ππάξρνπλ πνιηηηθνί ελσηηθνί δεζκνί. ε ζύλνια δειαδή 
πνπ ζπλελώλνπλ ρώξεο κε παξόκνηα πεξίπνπ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κε δεδνκέλν 

ην γεγνλόο όηη θάζε πεξηθεξεηαθή έλσζε πξνζηαηεύεηαη, ζε ινγηθό βαζκό, απέλαληη 
ζηηο άιιεο. 

Μηα ζσζηή ζεσξία γηα ην δηεζλέο εκπόξην δελ νδεγεί κε θαλέλαλ ηξόπν ζην 
ζπκπέξαζκα όηη ε εθαξκνγή ζε παγθόζκηα θιίκαθα κηαο γεληθεπκέλεο πνιηηηθήο 
ειεπζέξσλ αληαιιαγώλ ζα κπνξνύζε λα αληαπνθξίλεηαη ζην πξαγκαηηθό ζπκθέξνλ 

θάζε ρώξαο, είηε πξόθεηηαη γηα ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο θαη ηεο 
Βόξεηαο Ακεξηθήο ή ηελ Ιαπσλία είηε πξόθεηηαη γηα ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ηεο 

Αλαηνιηθή Δπξώπεο, ηεο πξώελ ΔΓ, ηεο Αθξηθήο, ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ή ηεο 
Αζίαο. Θα ήζεια ζην ζεκείν απηό λα είκαη απόιπηα θαηεγνξεκαηηθόο: Η αθειήο θαη 
αθξίησο απινπνηεηηθή ζεσξία πνπ θξαδαίλνπλ νη δνμνιόγνη ηεο παγθόζκηαο 

θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ αληαιιαγώλ γηα ην δηεζλέο εκπόξην είλαη πιήξσο 
ιαλζαζκέλε. ηεξίδεηαη ζε ζέζεηο ρσξίο ζεκέιηα. 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηνί ζηηο Βξπμέιιεο θαη αιινύ πνπ, ζην όλνκα 
πξνβαιινκέλσλ αλαγθαηνηήησλ γηα κηα δήζελ πξόνδν, ζην όλνκα ελόο θαθώο 

λννπκέλνπ θηιειεπζεξηζκνύ θαη ζην όλνκα ηεο Δπξώπεο, ζέινπλ λʼ αλνίμνπλ ηελ 
Δπξώπε ζʼ όινπο ηνπο αλέκνπο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, πνπ δελ έρεη 
θαλέλα νπζηαζηηθό θαη επηβεβιεκέλν ζεζκηθό πιαίζην θαη πνπ θπξηαξρείηαη από ηνλ 

λόκν ηεο δνύγθιαο, απηνί πνπ ζέινπλ ηελ Δπξώπε αθνπιηζκέλε, ρσξίο θακηά ινγηθή 



πξνζηαζία, απηνί πνπ είλαη ήδε πξνζσπηθά θαη άκεζα ππεύζπλνη γηα ακέηξεηεο 
εμαζιηώζεηο θαη απώιεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο από εθαηνκκύξηα αλέξγνπο, δελ είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα παξά ακύληνξεο κηαο θαηαρξεζηηθά απινπνηεηηθήο θαη 
θαηαζηξνθηθήο ηδενινγίαο, θήξπθεο θαη απνινγεηέο κηαο γηγάληηαο απάηεο. 

Η ΚΤΡΙΑΡΥΗ ΔΥΘΡΟΣΗΣΑ ΔΝΑΝΣΙΟΝ   ΚΑΘΔ ΜΟΡΦΗ 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΜΟΤ 
Η θπξίαξρε ερζξόηεηα ζήκεξα ελαληίνλ θάζε κνξθήο πξνζηαηεπηηζκνύ βαζίδεηαη 
εδώ θαη εμήληα ρξόληα ζε κηα ιαλζαζκέλε εξκελεία ησλ ζεκειησδώλ αηηηώλ ηεο 

κεγάιεο θξίζεο ηνπ 1929. 
ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε κεγάιε θξίζε ηνπ 1929-1934, πνπ από ηηο ΗΠΑ επεθηάζεθε 

ζε όιν ηνλ θόζκν, είρε θαζαξά λνκηζκαηηθή αηηία. Η ηειεπηαία πξνέθπςε από ηε 
δνκή θαη ηηο ππεξβνιέο ηνπ κεραληζκνύ παξνρήο πηζηώζεσλ. Ο πξνζηαηεπηηζκόο 
πνπ αθνινύζεζε αιπζηδσηά ζηε δεθαεηία ηνπ ʼ30 ήηαλ ζπλέπεηα θαη όρη αηηία ηεο 

κεγάιεο θξίζεο. Οθεηιόηαλ ζε πξνζπάζεηεο ησλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ λα 
πξνζηαηεπζνύλ από ηηο απνζηαζεξνπνηεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεγάιεο θξίζεο πνπ είρε 

αηηία λνκηζκαηηθή. Οη δεδεισκέλνη αληίπαινη θάζε είδνπο πξνζηαηεπηηζκνύ 
δηαπξάηηνπλ έλα δεύηεξν ιάζνο: Γελ βιέπνπλ όηη κηα νηθνλνκία αγνξώλ δελ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά παξά κόλν κέζα ζʼ έλα ζεζκηθό θαη πνιηηηθό πιαίζην πνπ 
δηαζθαιίδεη ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηε ξύζκηζε. Όηαλ ε παγθόζκηα νηθνλνκία ζήκεξα 
δελ έρεη έλα ηέηνην ξπζκηζηηθό ζύζηεκα θαη αλαπηύζζεηαη κέζα ζʼ έλα άλαξρν 

ζύζηεκα, ην παγθόζκην άλνηγκα ζε όινπο ηνπο αλέκνπο ησλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ ή 
πεξηθεξεηαθώλ ελώζεσλ όρη κόλν δελ έρεη θακία πξαγκαηηθή, ινγηθή δηθαηνινγία, 

αιιά δελ κπνξεί παξά λα ηηο νδεγήζεη ζε πνιύ κεγάιεο δπζθνιίεο. 
Σν πξαγκαηηθό ζεκέιην ηνπ πξνζηαηεπηηζκνύ, ε νπζηαζηηθή δηθαηνιόγεζε θαη 

αλαγθαηόηεηά ηνπ, είλαη ε αλαγθαία πξνζηαζία πνπ παξέρεη ελαληίνλ θάζε είδνπο 
άλαξρσλ θαηαζηάζεσλ θαη δπζθνιηώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηελ έιιεηςε 
πξαγκαηηθήο ξπζκίζεσο ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Δίλαη εληειώο άηνπν λα ππνζηεξίμεη 

θαλείο όηη ε δένπζα ξύζκηζε κπνξεί λα πξνθύςεη από ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξώλ, 
όπσο δηαπηζηώλεηαη ζήκεξα. Δάλ δνύκε, γηα παξάδεηγκα, ηελ πεξίπησζε ηεο 

επξσπατθήο θνηλνηηθήο γεσξγίαο, ε επζπγξάκκηζε ησλ ηηκώλ ηεο κε ηηο παγθόζκηεο 
ηηκέο, πνπ κπνξεί λα δώζεη γξήγνξα δηαθνξέο ηηκώλ κέρξη ην δηπιάζην, ιόγσ ηεο 

αζηαζνύο θαηαζηάζεσο, δελ δηθαηνινγείηαη θαηά θαλέλαλ ηξόπν. 

ΣΟ ΓΟΓΜΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ LAISSEZ FAIRE 
Από δύν δεθαεηίεο ηώξα, έρεη επηβιεζεί ζηγά ζηγά έλα λέν δόγκα, ην δόγκα ησλ 
παγθόζκησλ ειεπζέξσλ αληαιιαγώλ, πνπ επηβάιιεη ηελ θαηάξγεζε θάζε εκπνδίνπ 
ζηελ ειεύζεξε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ θεθαιαίσλ. 

Σν δόγκα απηό επεβιήζε θπξηνιεθηηθά ζηηο δηαδνρηθέο ακεξηθαληθέο θπβεξλήζεηο θαη 
κεηά ζʼ νιόθιεξν ηνλ θόζκν από ηηο ακεξηθαληθέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο, πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, ιόγσ ηεο κεγάιεο ρξεκαηηζηηθήο ηνπο δύλακεο, αζθνύλ, κε 
παξέλζεηα πξόζσπα, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

Η παγθνζκηνπνίεζε, θαη δελ μέξσ πόζν πην θαηεγνξεκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ην 
ππνγξακκίζσ, ζπκθέξεη κόλν ηηο πνιπεζληθέο. Αληινύλ απʼ απηήλ ηεξάζηηα θέξδε. 

ΣΟ ΝΔΟ «ΠΙΣΔΤΩ» 
ύκθσλα κε ην δόγκα απηό, ε θαηάξγεζε θάζε εκπνδίνπ ζηελ αιιαγή απηή είλαη 
ηαπηόρξνλα αλαγθαίνο θαη επαξθήο όξνο γηα ηελ άξηζηε θαηαλνκή ησλ πόξσλ ζε 

παγθόζκηα θιίκαθα. Όιεο νη ρώξεο, ζην πιαίζην απηό, θαη όιεο νη θνηλσληθέο νκάδεο 



ζα δνπλ βειηίσζε ηεο θαηαζηάζεώο ηνπο. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ δόγκαηνο απηνύ 
έγηλαλ ηόζν δνγκαηηθνί όζν ζην παξειζόλ θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπ θνκκνπληζκνύ 

πξηλ από ηελ πηώζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1989. 
Καηʼ απηνύο, ε εηζαγσγή ηεο πνιηηηθήο ησλ παγθόζκησλ ειεπζέξσλ αληαιιαγώλ 

πξντόλησλ, ππεξεζηώλ θαη θεθαιαίσλ επηβάιιεηαη ζε όιεο ηηο ρώξεο. Δάλ 
εκθαληζζνύλ δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο, ζα είλαη δήζελ 

πξνζσξηλέο θαη κεηαβαηηθέο. 
ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο νη ηζρπξηζκνί ηνπ λένπ δόγκαηνο δελ έπαςαλ λα 
δηαςεύδνληαη ηόζν από ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε όζν θαη από ηα δεδνκέλα ηεο 

παξαηεξήζεσο. 
ηελ πξαγκαηηθόηεηα, κηα γεληθεπκέλε παγθνζκηνπνίεζε δελ είλαη νύηε 

αλαπόθεπθηε νύηε αλαγθαία νύηε επθηαία. 

ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
Από ηελ αλάιπζε ησλ δηαπηζησκέλσλ δεδνκέλσλ, πξνθύπηνπλ ζπκπεξάζκαηα 
θαζόια ζεκειηώδε: 

• Μηα γεληθεπκέλε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αληαιιαγώλ κεηαμύ ρσξώλ πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη από επίπεδα κηζζώλ πνιύ δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ 
λνκηζκαηηθώλ αληαιιαγώλ δελ κπνξεί παξά λα επηθέξεη ηειηθά ζηηο αλεπηπγκέλεο 

ρώξεο αλεξγία, κείσζε ηεο απμήζεσο ηνπ εζληθνύ πξντόληνο, αληζόηεηεο, εμαζιίσζε 
θάζε είδνπο. Γελ είλαη νύηε αλαπόθεπθηε νύηε αλαγθαία νύηε επθηαία. 

• Η πιήξεο θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ αληαιιαγώλ θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ θεθαιαίσλ 
δελ είλαη δπλαηή θαη επθηαία παξά κόλν ζην πιαίζην πεξηθεξεηαθώλ ζπλόισλ πνπ 
ζπζπεηξώλνπλ ρώξεο πνπ είλαη ελσκέλεο νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά θαη πνπ έρνπλ 

ζπγθξηηηθά παξόκνην νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν. 
• Δίλαη αλαγθαία ε αλαζεώξεζε ρσξίο θαζπζηέξεζε ησλ ηδξπηηθώλ ζπλζεθώλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδηαίηεξα ζε ό,ηη αθνξνύλ ηελ απαξαίηεηε ζέζπηζε ηεο αξρήο 
ηεο θνηλνηηθήο πξνηηκήζεσο. Θα πξέπεη θαηεπεηγόλησο λα επαλαζέζνπκε επί ηάπεηνο 

θαη λα μαλαζθεθζνύκε ηηο αξρέο ησλ πνιηηηθώλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, πνπ εηέζεζαλ 
ζε ηζρύ από ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, θαη όισο ηδηαηηέξσο από ηνλ Γηεζλή 
Οξγαληζκό Δκπνξίνπ. 

 

Η ΣΤΦΛΩΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑ ΗΓΔΣΩΝ 
«Λακβάλνληαο ππʼ όςηλ ην ζύλνιν ησλ δηαπηζησκέλσλ εμειίμεσλ από ην 1974 έσο 
ην 2004, δειαδή επί ηξηάληα ζπλαπηά έηε, κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε ζήκεξα όηη 

ε εμέιημε απηή ζα ζπλερηζζεί εάλ δηαηεξεζεί ε πνιηηηθή ησλ παγθόζκησλ ειεπζέξσλ 
αληαιιαγώλ ησλ Βξπμειιώλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όιεο νη δπζθνιίεο, πξαθηηθά 

αλππέξβιεηεο, κε ηηο νπνίεο βξηζθόκαζηε ζήκεξα αληηκέησπνη είλαη απνηέιεζκα ηεο 
κεηώζεσο, θαηά 30%, ηνπ εζληθνύ αθαζάξηζηνπ πξντόληνο. Η επεκεξία νξηζκέλσλ 
πνιύ κεηνςεθηθώλ νκάδσλ δελ πξέπεη λα ζπγθαιύπηεη κηα εμέιημε πνπ ζηαζεξά καο 

νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή. 
Η ηύθισζε ησλ πνιηηηθώλ εγεηώλ καο, Γεμηάο θαη Αξηζηεξάο, από ην 1974, είλαη 

πιήξσο ππεύζπλε γηα ηε δξακαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε ζήκεξα. 
Όπσο ην ππεγξάκκηδε, άιισζηε, ν Jacdues Rueff (νηθνλνκνιόγνο, ζύκβνπινο ηνπ 

ζηξαηεγνύ Νηε Γθνι), «απηό πνπ ήηαλ αλαπόθεπθην λα έξζεη, ήξζε». Όιε ε εμέιημε 
πνπ δηαπηζηώλνπκε από ην 1974 είλαη απνηέιεζκα ηεο άθξηηεο θαη ηπθιήο 
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 110 ηεο πλζήθεο ηεο Ρώκεο ηεο 25εο Μαξηίνπ 1957, ην 

νπνίν επαλειήθζε θαη πεξηειήθζε ζηαζεξά ζʼ όιεο ηηο επόκελεο ζπλζήθεο. 



Άξζξν 110: «Σα θξάηε-κέιε, ζπληζηώληα κεηαμύ ηνπο κηα ηεισλεηαθή έλσζε, έρνπλ 
σο ζηόρν λα ζπκβάινπλ, ζύκθσλα κε ην γεληθό ζπκθέξνλ, ζηελ αξκνληθή αλάπηπμε 

ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ, ζηελ πξννδεπηηθή θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκώλ ζηηο 
δηεζλείο αληαιιαγέο θαη ζηε κείσζε ησλ δαζκνινγηθώλ θξαγκώλ». 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, γηα λα δηθαηνινγείηαη ην άξζξν 110 ηεο πλζήθεο ηεο Ρώκεο, 
ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηαζεί από ην εμήο άξζξν: «Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αξκνληθήο 

αλαπηύμεσο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κηα ινγηθή θνηλνηηθή 
πξνζηαζία θαηά ησλ εηζαγσγώλ από ηξίηεο ρώξεο, ησλ νπνίσλ ηα επίπεδα ησλ 
κηζζώλ, όπσο δηακνξθώλνληαη από ηηο λνκηζκαηηθέο αληαιιαγέο, είλαη αζπκβίβαζηα 

κε ηελ θαηάξγεζε θάζε ηεισλεηαθήο πξνζηαζίαο».  
 

 

 
 


