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Παγκοςμιοποίηςη και φτώχεια
Το κίνθμα κατά τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ζκανε τθν πρϊτθ εμφάνιςι του ςτο Σθάτλ το 1999,
όταν χιλιάδεσ ακτιβιςτζσ και μζλθ ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων, διαμαρτυρικθκαν ενάντια
ςε ζνα νζο γφρο εμπορικϊν διαπραγματεφςεων, ςτον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου.
Εκατομμφρια πιραν μζροσ ςε αυτζσ τισ διαμαρτυρίεσ, λόγω μιασ προθγθκείςασ αντι-ΡΟΕ
ανακοίνωςθσ, που κυκλοφόρθςε ςτο διαδίκτυο, και

υπογράφτθκε από περίπου 1500

διαφορετικζσ ομάδεσ, από εκκλθςίεσ μζχρι μαχθτικοφσ κομμουνιςτζσ. Η πρϊτθ κατθγορία
τουσ κατά του ΡΟΕ, ς’ αυτιν τθν ανακοίνωςθ ιταν, ότι το ελεφκερο εμπόριο και θ
παγκοςμιοποίθςθ:

«ςυνζβαλε ςτθ ςυγκζντρωςθ του πλοφτου ςτα χζρια των λίγων
πλουςίων, ςτθν αυξανόμενθ φτϊχεια για τθν πλειοψθφία του
παγκόςμιου πλθκυςμοφ, και ςε μθ βιϊςιμα πρότυπα παραγωγισ
και κατανάλωςθσ».

Η φτϊχεια είναι επίςθσ το μεγάλο ηιτθμα, όταν διαβάηει κανείσ ςυγγραφείσ και
κεωρθτικοφσ τθσ αντι-παγκοςμιοποίθςθσ. Η άποψι τουσ είναι, ότι θ παγκοςμιοποίθςθ κάνει
τουσ πλοφςιουσ πλουςιότερουσ, και τουσ φτωχοφσ φτωχότερουσ. Αν αυτι είναι θ
μεγαλφτερθ ανθςυχία τουσ, ςίγουρα κα πρζπει να αλλάξουν γνϊμθ για τθν διαδικαςία τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ, όταν λάβουν υπόψθ τα νζα ςτοιχεία, τα οποία όχι μόνο δεν δείχνουν
ότι παγκοςμιοποίθςθ ςθμαίνει αυξανόμενθ φτϊχεια, αλλά ςτθν πραγματικότθτα είναι ζνασ
αποτελεςματικόσ τρόποσ μείωςισ τθσ. Αυτι είναι θ κζςθ, υπζρ τθσ οποίασ
επιχειρθματολογϊ ςτθν παροφςα εργαςία, και παρουςιάηω επίςθσ τθν τρζχουςα ςυηιτθςθ,
ςχετικά με τισ μετριςεισ τθσ φτϊχειασ. Τί ζχει ςυμβεί με τθν φτϊχεια ςτθν εποχι τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ, και γιατί;
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Σχετική ή απόλυτη φτώχεια
Κατ' αρχάσ, πρζπει να ορίςουμε τί εννοοφμε, όταν μιλάμε για τθν φτϊχεια. Συχνά υπάρχει
μια ςυηιτθςθ, για το κατά πόςον θ απόλυτθ ι θ ςχετικι φτϊχεια, είναι θ μζτρθςθ που μασ
αφορά περιςςότερο. Σ’ αυτιν τθ ςυηιτθςθ, είμαι απόλυτοσ. Η ςχετικι φτϊχεια δεν είναι
μζτρο τθσ φτϊχειασ, αλλά τθσ ανιςότθτασ. Αντί να μετρά πόςο φτωχόσ είναι κάποιοσ, μασ
λζει πόςο φτωχότεροσ είναι ςε ςχζςθ με άλλουσ. Μια ζννοια τθσ φτϊχειασ, που
χρθςιμοποιείται ςυχνά, π.χ. από το UNDP, κατατάςςει κάποιον ωσ φτωχό, αν το ειςόδθμά
του είναι μικρότερο από το μιςό του μζςου ειςοδιματοσ, ςτθν χϊρα ςτθν οποία ηει. Αυτό
ςθμαίνει ότι ζνα άτομο, που κεωρείται «πλοφςιο» όταν ηει ςε μια φτωχι χϊρα όπωσ το
Νεπάλ, κεωρείται φτωχό ςαν ποντίκι εκκλθςίασ, όταν ηει με το ίδιο ειςόδθμα ςτισ εφπορεσ
ΗΡΑ. Αυτά τα ςχετικά ςτοιχεία, ςυνεπϊσ, δεν μποροφν να ςυγκρικοφν ςε διεκνζσ επίπεδο.
Αλλά το μεγαλφτερο πρόβλθμα με τθ ςχετικι ζννοια, είναι ότι διαςτρεβλϊνει πλιρωσ, τθν
άποψθ που ζχουμε για τθν φτϊχεια. Η φτϊχεια ςτθν Κίνα μειϊκθκε πιο γριγορα από ποτζ,
τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ. Οι άνκρωποι ζχουν υψθλότερουσ μιςκοφσ και καλφτερο
βιοτικό επίπεδο, από ποτζ. Αλλά τθν ίδια ςτιγμι, οι ειςοδθματικζσ αποκλίςεισ ςτο
εςωτερικό τθσ Κίνασ ζχουν διευρυνκεί, επειδι οι πόλεισ αναπτφχκθκαν ταχφτερα από τθν
φπαικρο. Η ανιςότθτα ζχει αυξθκεί, και ωσ εκ τοφτου, θ ςχετικι φτϊχεια ζχει αυξθκεί, αν
και όλοι είναι πιο πλοφςιοι απ’ ό,τι πριν. Σίγουρα πρζπει να υπάρχει κάτι λάκοσ με τισ
μετριςεισ που λζνε ότι θ φτϊχεια αυξάνεται, όταν όλοι γίνονται πλουςιότεροι. Μόνο
εκείνοι που κεωροφν τον πλοφτο μεγαλφτερο πρόβλθμα από ό,τι τθν φτϊχεια, μποροφν να
εκλαμβάνουν

ωσ

πρόβλθμα,

το

ότι

οριςμζνοι

εκατομμυριοφχοι

γίνονται

διςεκατομμυριοφχοι, ενϊ άλλοι βγαίνουν από τθ φτϊχεια.
Μια απόλυτθ ζννοια τθσ φτϊχειασ είναι προτιμθτζα, για παράδειγμα μια ςυγκεκριμζνθ
χρθματικι γραμμι. Αλλά κι αυτι θ άποψθ, ζχει επίςθσ αμφιςβθτθκεί. Ππωσ τόνιςε ο ινδόσ
οικονομολόγοσ και βραβευμζνοσ με Νόμπελ, Amartya Sen, θ φτϊχεια δεν είναι απλϊσ ζνα
υλικό πρόβλθμα. Η φτϊχεια είναι κάτι ευρφτερο, πρόκειται για αδυναμία, ςχετικά με τθ
ςτζρθςθ των βαςικϊν ευκαιριϊν και τθσ ελευκερίασ επιλογισ. Τα μικρά ειςοδιματα είναι
ςυχνά ςφμπτωμα τθσ ζλλειψθσ αυτϊν των πραγμάτων, ςε ανκρϊπουσ που υφίςτανται
εξαναγκαςμό και περικωριοποίθςθ. Ανκρϊπινθ ανάπτυξθ ςθμαίνει, ότι το άτομο διάγει μια
αρκετά υγιι και αςφαλι ηωι, με ζνα καλό βιοτικό επίπεδο, και τθν ελευκερία να
διαμορφϊνει το ίδιο τθ ηωι του.
Αλλά ακόμα κι αν αποδεχκϊ αυτιν τθν κριτικι ςε μεγάλο βακμό, θ μελζτθ τθσ υλικισ
ανάπτυξθσ είναι ςθμαντικι. Τόςο γιατί περιγράφει το πϊσ αυτζσ οι ςυνκικεσ ζχουν
αναπτυχκεί, όςο και επειδι ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ αυτι κακαυτι. Είναι οι υλικοί πόροι,
ατομικοί και κοινωνικοί, που επιτρζπουν ςτα άτομα να τραφοφν, να εκπαιδευτοφν, να
λάβουν υγειονομικι περίκαλψθ, και να απαλλαγοφν από τθν παιδικι κνθςιμότθτα. Μπορεί
και πρζπει να ςυνδυαςτεί με άλλουσ δείκτεσ τθσ ανκρϊπινθσ ευθμερίασ, αλλά είναι ζνασ
από τουσ πιο ςθμαντικοφσ δείκτεσ από μόνοσ του.
Η πιο κοινι διεκνισ άποψθ περί τθσ φτϊχειασ, είναι ο οριςμόσ τθσ απόλυτθσ φτϊχειασ από
τθν Ραγκόςμια Τράπεηα. Σφμφωνα με αυτόν τον οριςμό, κάποιοσ είναι φτωχόσ, αν το
ειςόδθμά του είναι κάτω από ζνα δολάριο τθν θμζρα, για τθν ακρίβεια 1,08 δολάρια. Κι
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αυτό είναι προςαρμοςμζνο ςτθν αγοραςτικι του δφναμθ, ζτςι ϊςτε να αντιςτοιχεί ςτο ίδιο
πρότυπο, ςε όλεσ τισ χϊρεσ. Ο οριςμόσ αυτόσ επιλζχκθκε, επειδι ιταν ο μζςοσ όροσ των
οριςμϊν φτϊχειασ ςτισ δζκα φτωχότερεσ χϊρεσ, για τισ οποίεσ θ Ραγκόςμια Τράπεηα είχε
λεπτομερι ςτατιςτικά ςτοιχεία. Και κατά πάςα πικανότθτα, και επειδι είναι εκλαϊκευμζνοσ
κι ζτςι είναι εφκολο να τον κυμάται κανείσ. Ασ χρθςιμοποιιςουμε λοιπόν αυτόν τον οριςμό,
για να εμβακφνουμε ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ των ποςοςτϊν φτϊχειασ.
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Η ζκταςη τησ φτώχειασ
Το 1820, περίπου το 85% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ, ηοφςε με το ιςοδφναμο ενόσ
δολαρίου τθν θμζρα, προςαρμοςμζνο ςε ςθμερινι αγοραςτικι δφναμθ. Η μεγαλφτερθ
παρανόθςθ ςτθν ςυηιτθςθ για τθν παγκοςμιοποίθςθ, είναι θ υπόκεςθ ότι θ φτϊχεια είναι
κάτι νζο, και ότι τα πράγματα ςυνεχϊσ χειροτερεφουν. Δεν είναι ζτςι. Εκατό χρόνια πριν,
κάκε χϊρα ιταν αναπτυςςόμενθ χϊρα. Το καινοφργιο ςτον ςφγχρονο κόςμο μασ, δεν είναι θ
φτϊχεια, αλλά ο πλοφτοσ. Είναι γεγονόσ, ότι οριςμζνεσ χϊρεσ και περιφζρειεσ ζχουν ξεφφγει
από τθν φτϊχεια.
Στισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, κάτι ςυνζβθ και θ φτϊχεια άρχιςε να μειϊνεται. Το 1910, μόνο
το 65% ηοφςε ςε ςυνκικεσ απόλυτθσ φτϊχειασ, και το 1950 το 55%. Στθ ςυνζχεια ιρκε μια
άλλθ μεγάλθ αλλαγι. Το UNDP, Ρρόγραμμα των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν Ανάπτυξθ, ζχει
παρατθριςει, ότι ςε γενικζσ γραμμζσ, θ παγκόςμια φτϊχεια, μειϊκθκε περιςςότερο κατά τθ
διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων, απ’ ό,τι κατά τα προθγοφμενα 500. Το 1970 θ απόλυτθ
φτϊχεια είχε μειωκεί ςτο 35%, το 1980 ιταν λίγο πάνω από το 30%, και ςιμερα είναι
περίπου20%. (Συχνά αναφζρεται

ποςοςτό 23%, αλλά αυτό είναι ωσ ποςοςτό του

αναπτυςςόμενου πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ).
Ακόμα κι αν το ποςοςτό των ατόμων ςε κατάςταςθ φτϊχειασ ςυρρικνϊκθκε κατά τα
τελευταία 200 χρόνια, ο αρικμόσ των φτωχϊν ζχει αυξθκεί, λόγω του ότι ο παγκόςμιοσ
πλθκυςμόσ διαρκϊσ αυξάνεται. Το ξεχωριςτό με τθ μείωςθ τα τελευταία είκοςι χρόνια είναι,
ότι όχι μόνο το ποςοςτό, αλλά και ο απόλυτοσ αρικμόσ των απολφτωσ φτωχϊν ζχει μειωκεί,
για πρϊτθ φορά ςτθν παγκόςμια ιςτορία. Κατά τθ διάρκεια των δφο τελευταίων δεκαετιϊν,
ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ ζχει αυξθκεί κατά 1,8 δις. περίπου, αλλά ακόμα κι ζτςι ο αρικμόσ
των φτωχϊν ζχει απόλυτθ μείωςθ, κατά περίπου 200 εκατομμφρια άτομα, ςφμφωνα με τθν
Ραγκόςμια Τράπεηα. Οι υλικζσ εξελίξεισ κατά τα τελευταία πενιντα χρόνια, ζχουν οδθγιςει
πάνω από τρία διςεκατομμφρια ανκρϊπων ςτον κόςμο, να απελευκερωκοφν από τθ
φτϊχεια.
Ακόμθ κι αυτά τα ενκαρρυντικά ευριματα, ωςτόςο, μάλλον υπερεκτιμοφν τθν παγκόςμια
φτϊχεια, διότι θ Ραγκόςμια Τράπεηα χρθςιμοποιεί δθμοςκοπικά ςτοιχεία ωσ βάςθ για τισ
εκτιμιςεισ τθσ, τα οποία ςχετίηονται με τθν κατανάλωςθ. Αυτά τα δεδομζνα είναι εμφανϊσ
αναξιόπιςτα. Υποςτθρίηουν ότι οι Νοτιοκορεάτεσ είναι πλουςιότεροι από τουσ Σουθδοφσ και
τουσ Βρετανοφσ, για παράδειγμα, και ότι θ Αικιοπία είναι πλουςιότερθ από τθν Ινδία.
Επιπλζον, οι δθμοςκοπικζσ ζρευνεσ αποκαλφπτουν όλο και μικρότερο μζροσ των
ειςοδθμάτων ενόσ ατόμου. Το μζςο φτωχό άτομο, ςτο ίδιο ακριβϊσ επίπεδο φτϊχειασ ςε
δθμοςκοπιςεισ το 1987 και το 1998, διλωνε πραγματικι αφξθςθ ςτο ειςόδθμά του κατά
17%. Ζνα από το πιο βαςικά προβλιματα είναι, ότι οι άνκρωποι αρχίηουν να ξεχνοφν αυτά
που καταναλϊνουν μετά από μόλισ μία θμζρα, αλλά οι δθμοςκοπικζσ ζρευνεσ αφοροφν τθν
κατανάλωςι τουσ μια εβδομάδα ι ζνα μινα πίςω. Μια ινδικι ζρευνα το 2000, ζδειξε ότι οι
ερωτιςεισ ςχετικά με κατανάλωςθ κατά τθ διάρκεια βραχφτερθσ περιόδου, άλλαηε τισ
απαντιςεισ δραματικά. Πταν μειϊκθκε θ ερευνϊμενθ περίοδοσ ςε μόλισ τισ τελευταίεσ
θμζρεσ, θ ζκταςθ τθσ φτϊχειασ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ ςτθν Ινδία, ζπεςε από το 43% ςτο
24%.
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Ο πρϊθν οικονομολόγοσ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, Surjit S Bhalla, δθμοςίευςε πρόςφατα
τουσ δικοφσ του υπολογιςμοφσ, ςυμπλθρϊνοντασ αποτελζςματα δθμοςκοπικισ ζρευνασ με
ςτοιχεία εκνικϊν λογαριαςμϊν (ςτο βιβλίο Imagine there´s no country, Institute for
International Economics, 2002). Ο Bhalla διαπίςτωςε, ότι ο ςτόχοσ των Ηνωμζνων Εκνϊν για
μείωςθ τθσ παγκόςμιασ φτϊχειασ κάτω από το 15% ζωσ το 2015, ζχει ιδθ επιτευχκεί και
ξεπεραςτεί. Η απόλυτθ φτϊχεια, ςτθν πραγματικότθτα μειϊκθκε από το επίπεδο του 44%
το 1980, ςτο 13% το 2000. Σφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ του Bhalla, 800 εκατομμφρια
άνκρωποι ζχουν γλυτϊςει από τθν απόλυτθ φτϊχεια, μζςα ςε 20 χρόνια. Αν αυτό είναι
αλικεια, μόλισ ζχουμε γίνει μάρτυρεσ μείωςθσ τθσ φτϊχειασ ςε τζτοια εκπλθκτικι κλίμακα,
που μάλλον δεν κα ξαναδοφμε ποτζ.
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Η οικονομική ανάπτυξη
Είναι εξαιρετικά δφςκολο να γίνουν παγκόςμιοι υπολογιςμοί για τθ φτϊχεια, οπότε είναι
αδφνατο να ποφμε ποιόσ ζχει δίκιο και ποιόσ είναι λάκοσ για τθν πραγματικι ζκταςι τθσ.
Αλλά αυτό που ξζρουμε είναι θ κατεφκυνςθ. Η Ραγκόςμια Τράπεηα και ο Surjit Bhalla
ςυμφωνοφν, ότι ο κόςμοσ δεν ζχει δει ποτζ πριν μια τόςο μεγάλθ μείωςθ τθσ ανκρϊπινθσ
φτϊχειασ, όπωσ αυτι που παρατθρείται κατά τα τελευταία 20 χρόνια. Και μια τζτοια μείωςθ
τθσ φτϊχειασ, δεν ςυμβαίνει αυκαίρετα. Είναι μια φυςικι ςυνζπεια τθσ οικονομικισ
ανάπτυξθσ. Καμία χϊρα δεν ζχει ποτζ καταφζρει να μειϊςει τθν φτϊχεια, χωρίσ να ζχει
μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ. Οφτε υπάρχει κάποια αντίκετθ περίπτωςθ, δθλαδι μιασ χϊρασ
που είχε μακροπρόκεςμθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, θ οποία δεν ιταν επωφελισ για τον φτωχό
πλθκυςμό. Αν ζχουμε 3% αφξθςθ κάκε ζτοσ, τοφτο ςθμαίνει ότι θ οικονομία, το κεφάλαιό
μασ, και τα ειςοδιματα μασ, διπλαςιάηονται κάκε 23 χρόνια. Αν θ ανάπτυξθ είναι δφο φορζσ
ταχφτερθ, αυτά τα πράγματα διπλαςιάηονται περίπου κάκε 12 χρόνια. Αυτι είναι μια
απαράμιλλθ αφξθςθ τθσ ευθμερίασ, ςε ςφγκριςθ με τθν οποία, τα αποτελζςματα ακόμθ και
εκτεταμζνων κυβερνθτικϊν μζτρων για τθν αναδιανομι των ειςοδθμάτων, φαίνονται
αςιμαντα.
Το γεγονόσ αυτό κακιςτά τθν ανάπτυξθ, ωσ τθν καλφτερθ κεραπεία για τθν φτϊχεια.
Οριςμζνοι οικονομολόγοι ομιλοφν για το φαινόμενο «διάχυςθ προσ τα κάτω», με τθν ζννοια
ότι κάποιοι που αναλαμβάνουν θγετικό ρόλο και πλουτίηουν πρϊτοι, εν ςυνεχεία διαχζουν
μζρθ αυτοφ του πλοφτου προσ τουσ φτωχοφσ, ωσ αντάλλαγμα για τθν εργαςία τουσ. Αυτι θ
κεωρία, κυμίηει μάλλον τθν εικόνα των φτωχϊν που τρζφονται με τα ψίχουλα που πζφτουν
από το τραπζηι των πλουςίων, αλλά αυτι είναι μια απόλυτα εςφαλμζνθ εικόνα τθσ
πραγματικισ επίπτωςθσ τθσ ανάπτυξθσ. Αντίκετα, αυτό που ςυμβαίνει είναι, ότι οι φτωχοί
επωφελοφνται από τθν ανάπτυξθ, ςτον ίδιο ςχεδόν βακμό και με τθν ίδια ταχφτθτα, όπωσ οι
πλοφςιοι. Ωφελοφνται άμεςα από τθν αφξθςθ τθσ αξίασ τθσ εργαςίασ τουσ, και από τα
αγακά που αγοράηουν όλο και φκθνότερα ςε ςχζςθ με το ειςόδθμά τουσ.
Δφο οικονομολόγοι τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, ο David Dollar και ο Aart Kraay, μελζτθςαν
ςτατιςτικζσ ειςοδιματοσ 40 ετϊν από 80 χϊρεσ. Οι μελζτεσ τουσ δείχνουν, ότι θ ανάπτυξθ
ωφελεί τουσ φτωχοφσ ακριβϊσ όπωσ τουσ πλοφςιουσ. Με 1% ανάπτυξθσ, οι φτωχοί
αυξάνουν το ειςόδθμά τουσ κατά μζςο όρο κατά 1% , με 10% ανάπτυξθ κα το αυξιςουν,
κατά μζςο όρο, κατά 10%. Πχι πάντα και όχι παντοφ - και υπάρχουν εξαιρζςεισ και
παρεκκλίςεισ – αλλά κατά μζςο όρο.
Αυτό κατζςτθςε επίςθσ δυνατι τθν καταπολζμθςθ τθσ δυςτυχίασ, και τθν άνοδο του
βιοτικοφ επιπζδου γενικά. Κατά τα τελευταία 30 χρόνια, θ χρόνια πείνα και θ ζκταςθ τθσ
παιδικισ εργαςίασ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ζχουν μειωκεί κατά το ιμιςυ. Τον τελευταίο
μιςό αιϊνα, το προςδόκιμο επιβίωςθσ ζχει αυξθκεί από 46 ςε 64 ζτθ, και θ βρεφικι
κνθςιμότθτα ζχει μειωκεί από το 18% ςτο 8%. Οι δείκτεσ αυτοί είναι καλφτεροι ςτισ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ςιμερα, από ό,τι ιταν ςτισ πιο πλοφςιεσ χϊρεσ πριν από εκατό
χρόνια.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγάλα κφματα τθσ μείωςθσ τθσ φτϊχειασ, ιταν επίςθσ οι περίοδοι
δφο ξεχωριςτϊν ιςτοριϊν ανάπτυξθσ. Στο Human development report του 1997, το UNDP
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ςθμειϊνει, ότι θ ανκρωπότθτα ζχει βιϊςει δφο «μεγάλεσ ανόδουσ». Η πρϊτθ άρχιςε τον
19ο αιϊνα, με τθν βιομθχανικι επανάςταςθ ςτισ ΗΡΑ και ςτθν Ευρϊπθ. Η δεφτερθ άρχιςε
κατά τθ διάρκεια τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, και τϊρα βρίςκεται ςε πλιρθ εξζλιξθ, όπου
ιδιαίτερα ςτθν Αςία, ςθμειϊνεται ολοζνα και μεγαλφτερθ πρόοδοσ ςτθ μάχθ κατά τθσ
φτϊχειασ, τθσ πείνασ, των αςκενειϊν, και του αναλφαβθτιςμοφ. Ζξι ςτουσ δζκα Αςιάτεσ
ιταν απόλυτα φτωχοί το 1975. Το ςθμερινό ποςοςτό είναι μικρότερο από δφο ςτουσ δζκα.
Είναι επίςθσ απολφτωσ απαραίτθτο να γίνει αντιλθπτό, ότι αυτζσ ιταν οι δφο περίοδοι, ςτισ
οποίεσ θ Δφςθ, και αργότερα θ Αςία, άρχιςαν να παγκοςμιοποιοφνται με ςοβαρό τρόπο.
Επιτρζψτε μου να χρθςιμοποιιςω δφο παραδείγματα, για να αποδείξω τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ μείωςθσ τθσ φτϊχειασ. Το Ευρωπαϊκό παράδειγμα είναι θ
Σουθδία κατά τον 19ο αιϊνα, και το Αςιατικό παράδειγμα είναι θ Ταϊβάν του 20οφ αιϊνα.
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Οικονομικό θαφμα 1: Σουηδία
Το 1870, θ Σουθδία ιταν φτωχότερθ από ό,τι είναι ςιμερα το Κονγκό. Οι άνκρωποι ηοφςαν
είκοςι χρόνια λιγότερο, από ό,τι ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ςιμερα, και θ παιδικι
κνθςιμότθτα ιταν δφο φορζσ υψθλότερθ, από τθ μζςθ αναπτυςςόμενθ χϊρα. Οι πρόγονοί
μου κυριολεκτικά λιμοκτονοφςαν. Η ζλλειψθ εμπορίου, αγορϊν, και επικοινωνιϊν ςε μια
περιοχι, ςιμαινε ότι μια καταςτροφι ςε κάποια καλλιζργεια, οδθγοφςε αυτιν τθν περιοχι
ςε πείνα. Το 1870 οι Σουθδοί ζπρεπε να φτιάχνουν ψωμί από φλοιό δζντρων, λειχινεσ, και
άχυρο, για να επιβιϊςουν. Ζκοβαν κιμά από κόκκαλα ψαριϊν και άλλων ηϊων, για να
τραφοφν, φτιάχνοντασ χυλό.
Αν εξιςωνόταν όλθ θ ςουθδικι ιδιοκτθςία ςτα μζςα του 19ου αιϊνα, θ ηωι για όλουσ κα
εξακολουκοφςε να είναι μζςα ςτθ φτϊχεια, ςτο επίπεδο τθσ ςθμερινισ Μοηαμβίκθσ. Ζτςι, θ
ανακατανομι δεν ιταν θ λφςθ. Αντ' αυτοφ, θ Σουθδία ςϊκθκε διά τθσ φιλελευκεροποίθςθσ.
Σε λίγεσ δεκαετίεσ, δφο κλαςικοί φιλελεφκεροι πολιτικοί, ζδωςαν ςτθν Σουθδία κρθςκευτικι
ελευκερία, ελευκερία του λόγου, και οικονομικι ελευκερία, ζτςι ϊςτε οι άνκρωποι να
μποροφν δθμιουργιςουν δικι τουσ επιχείρθςθ, και να αγοράηουν και να πωλοφν ελεφκερα
ςτθν αγορά. Μια εμπορικι ςυμφωνία με τθν Αγγλία και τθ Γαλλία το 1865, ζδωςε τθ
δυνατότθτα ςτουσ Σουθδοφσ, να εξειδικευκοφν ςε ό,τι ζκαναν καλφτερα. Δεν μποροφςαμε
να παράγουμε τρόφιμα καλά, αλλά μποροφςαμε να παράγουμε χάλυβα και ξυλεία, και να
τα πωλοφμε ςτο εξωτερικό. Με τα χριματα που κερδίηαμε, μποροφςαμε να αγοράηουμε
τρόφιμα. Και επειδι είχαμε μια ελεφκερθ αγορά, οι άνκρωποι και οι εταιρείεσ ζπρεπε να
ςκεφτοφν νζεσ και καλφτερεσ ιδζεσ- διαφορετικά οι καταναλωτζσ κα ςτρεφόντουςαν αλλοφ.
Το 1870, θ βιομθχανικι επανάςταςθ ξεκίνθςε ςτθ Σουθδία. Νζεσ εταιρείεσ εξιγαγαν ςε
χϊρεσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο, και θ παραγωγι αυξικθκε με ταχφ ρυκμό. Ο ανταγωνιςμόσ
ανάγκαςε τισ επιχειριςεισ μασ να γίνουν πιο αποτελεςματικζσ, και παλιζσ βιομθχανίεσ
ζκλειςαν, ϊςτε να μπορζςουμε να ανταποκρικοφμε ςτισ νζεσ απαιτιςεισ, όπωσ καλφτερα
ροφχα, αποχζτευςθ, υγειονομικι περίκαλψθ, και εκπαίδευςθ.
Μζχρι το 1950, πριν χτιςτεί το ςουθδικό κράτοσ πρόνοιασ, θ ςουθδικι οικονομία είχε ιδθ
τετραπλαςιαςτεί. Η παιδικι κνθςιμότθτα είχε μειωκεί κατά 85%, και το προςδόκιμο ηωισ
είχε μια καυματουργι αφξθςθ κατά 25 χρόνια. Ήμαςταν ςτο δρόμο μασ για τθν κατάργθςθ
τθσ φτϊχειασ. Ακόμθ πιο ενδιαφζρον είναι, ότι θ οικονομία τθσ Σουθδίασ αυξικθκε με πολφ
ταχφτερο ρυκμό, απ’ ό,τι οι ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ με τισ οποίεσ εμπορευόταν. Οι μιςκοί ςτθ
Σουθδία αυξικθκαν από 33% του μζςου όρου των μιςκϊν ςτισ ΗΡΑ το 1870, ςτο 56% ςτισ
αρχζσ του 1900, ζςτω και αν οι αμερικανικοί μιςκοί ζφταςαν ςτα φψθ τθν ίδια εποχι. Αυτό
δεν πρζπει να εκπλιςςει κανζναν. Τα οικονομικά μοντζλα προβλζπουν, ότι οι φτωχζσ χϊρεσ
κα πρζπει να ζχουν μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ από τισ εφπορεσ, αν υπάρχει
ελεφκερθ κυκλοφορία κεφαλαίων, εμπορίου, και ιδεϊν, μεταξφ τουσ. Ζχουν περιςςότερουσ
λανκάνοντεσ πόρουσ να αξιοποιιςουν, και μποροφν να επωφελθκοφν από τθν φπαρξθ των
πλουςιότερων κρατϊν, προσ τα οποία εξάγουν εμπορεφματα, και από τα οποία ειςάγουν
κεφάλαια και πιο προθγμζνθ τεχνολογία, πράγματα τα οποία ςτισ εφπορεσ χϊρεσ, ζχουν
ιδθ επιτευχκεί. Αυτόσ είναι ο λόγοσ, για τον οποίο θ παγκοςμιοποίθςθ είναι θ ελπίδα των
φτωχϊν χωρϊν.
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Οικονομικό θαφμα 2: Ταϊβάν
Η αλλαγι που πιρε ςτθ Σουθδία 80 χρόνια, ςτθν Ταϊβάν πιρε 25, ζναν αιϊνα αργότερα. Κι
αυτό διότι θ Ταϊβάν τθν άρχιςε ςε ζναν ακόμθ πιο παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο, με ακόμθ πιο
πλοφςιεσ χϊρεσ να κάνει δουλειζσ, και από τισ οποίεσ να δανείηεται ιδζεσ. Το 1950, θ Ταϊβάν
ιταν μια εξαιρετικά φτωχι χϊρα, με ζναν πειναςμζνο πλθκυςμό. Η Ταϊβάν, που ιταν τόςο
φτωχι όςο θ Κζνυα και άλλεσ αφρικανικζσ χϊρεσ, ςιμερα είναι 20 φορζσ πιο πλοφςια. Η
διαφορά ιταν, ότι θ Ταϊβάν αποφάςιςε να ακολουκιςει τον δρόμο τθσ παγκομιοποίθςθσ. Σε
αντίκεςθ με τισ αφρικανικζσ και λατινοαμερικανικζσ χϊρεσ, οι οποίεσ παράγουν ό,τι οι ίδιεσ
χρειάηονται, θ Ταϊβάν ακολοφκθςε το ςφνθκεσ μοντζλο τθσ ανατολικισ Αςίασ, και
ειδικεφκθκε ςτισ βιομθχανίεσ που ιταν καλφτερθ, εξιγαγε τα προϊόντα τουσ προσ τθν Δφςθ,
και ειςιγαγε τα υπόλοιπα. Τα εργοςτάςια ιταν βρϊμικα, τα μθχανιματα επικίνδυνα, και οι
Ταϊβανζηοι εργάηονταν πολλζσ ϊρεσ.
Η μετάβαςθ τθσ Ταϊβάν από τθν πείνα, ςτο νοτιοευρωπαϊκό βιοτικό επίπεδο, εκφράηεται
ςτο πρόςωπο του κ. Wang, ενόσ θλικιωμζνου κυρίου, που ςυνάντθςα όταν επιςκζφκθκα τθν
χϊρα. Οι γονείσ του ιταν φτωχοί αγρότεσ, οι οποίοι απζκτθςαν δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ ςτο
αγρόκτθμά τουσ, ςτθ δεκαετία του '60, ζτςι ϊςτε να μποροφν να επενδφουν και να
δανείηονται χριματα. Ζτςι, ο Wang άρχιςε

βιομθχανικι παραγωγι παιχνιδιϊν, όπωσ

κοφκλεσ Barbie, ακλθτικά είδθ όπωσ πατίνια, ψαλίδια από ανοξείδωτο χάλυβα με πλαςτικζσ
λαβζσ.
Αν το κίνθμα κατά τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, υπιρχε όταν βιομθχανοποιικθκε θ Ταϊβάν, κα
διαμαρτυρόταν εναντίον των εργοςταςίων, λζγοντασ ότι εκμεταλλευόντουςαν φκθνό
εργατικό δυναμικό. Σίγουρα κα είχαν οργανϊςει ζνα μποϊκοτάη. Αν αρκετοί Αμερικανοί και
Ευρωπαίοι είχαν προςχωριςει ςτο μποϊκοτάη, θ Ταϊβάν κα εξακολουκοφςε να είναι φτωχι
ςιμερα.
Πμωσ αυτά τα ςκλαβοπάηαρα ιταν ενδιάμεςοι ςτακμοί για τθν Ταϊβάν. Ο κ. Wang ζχαςε
δφο δάχτυλα ςε μια μθχανι, αλλά επίςθσ ζγινε εκατομμυριοφχοσ. Η απόφαςθ να
ακολουκιςει τον δρόμο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, είχε ωσ αποτζλεςμα το Ταϊβανζηικο
οικονομικό καφμα. Σε μόλισ δζκα χρόνια, ο αρικμόσ των επιχειριςεων υπερτριπλαςιάςτθκε,
και θ φτϊχεια μειϊκθκε ςτο μιςό. Μζχρι ςιμερα, το εξωτερικό εμπόριο τθσ Ταϊβάν
αυξικθκε 400 φορζσ, και οι πραγματικοί μιςκοί αυξικθκαν κατά 10 φορζσ. Σιμερα είναι μια
χϊρα, με βιοτικό επίπεδο κοντά ς’ αυτό τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ.
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Οικονομικό θαφμα 3: Βιετνάμ
Από αυτά τα ιςτορικά παραδείγματα, μακαίνουμε ότι θ οικονομικι ανάπτυξθ είναι
αναγκαία για τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ. Και μακαίνουμε ότι θ οικονομικι ελευκερία και το
εμπόριο, είναι απαραίτθτα για τθν οικονομικι ανάπτυξθ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ, για τον οποίο
μποροφμε να δοφμε, ότι οι οικονομικζσ αλλαγζσ τθσ Σουθδίασ και τθσ Ταϊβάν,
επαναλαμβάνονται ςιμερα, από τα παγκοςμιοποιοφμενα ζκνθ τθσ εποχισ μασ. Οι μελζτεσ
δείχνουν ότι κατά μζςο όρο, οι χϊρεσ με ανοιχτζσ αγορζσ, αυξάνονται 3 ζωσ 5 φορζσ πιο
γριγορα, απ’ ό,τι οι κλειςτζσ οικονομίεσ. Φτωχζσ, ανοικτζσ οικονομίεσ, ςιμερα αυξάνονται
ταχφτερα από τθ Σουθδία και τθν Ταϊβάν. Επιτρζψτε μου να χρθςιμοποιιςω ζνα
παράδειγμα. Λίγουσ μινεσ πριν, επιςκζφτθκα το Βιετνάμ, μια κομμουνιςτικι χϊρα, που ζχει
δεφτερεσ ςκζψεισ. Πταν οι ςοςιαλιςτικζσ πολιτικζσ οδιγθςαν ςε λιμό, ςτα μζςα τθσ
δεκαετίασ του '80, άρχιςαν να ανοίγουν τθν οικονομία και να φιλελευκεροποιοφν τισ
αγορζσ. Από τότε θ οικονομία τθσ χϊρασ ζχει διπλαςιαςτεί, και θ φτϊχεια ζχει μειωκεί κατά
το ιμιςυ. Ο πιο ςθμαντικόσ λόγοσ είναι θ αφξθςθ των εξαγωγϊν του Βιετνάμ. Και θ ζλευςθ
ξζνων πολυεκνικϊν είναι ζνα ουςιαςτικό ςτοιχείο, διότι ζδωςε ςτο Βιετνάμ πρόςβαςθ ςτα
οφζλθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, όπωσ ξζνων ιδεϊν, κεφαλαίων και τεχνολογίασ. Η Nike
κατονομάηεται ςυχνά ωσ εχκρόσ των φτωχϊν. Αλλά όταν επιςκζφκθκα τον προμθκευτι τθσ
Nike ςτθ Σαϊγκόν, ο τοπικόσ ςυνδικαλιςτικόσ θγζτθσ μου είπε, ότι ακόμθ και οι αξιωματοφχοι
του κομμουνιςτικοφ κόμματοσ, χρθςιμοποιοφν τα εργοςτάςια ωσ κετικά παραδείγματα
καλϊν επιχειριςεων, όπου οι εργαηόμενοι παίρνουν υψθλοφσ μιςκοφσ, και είναι καλοί και
υγιεινοί τόποι εργαςίασ. Πταν θ Nike ξεκίνθςε πριν από δζκα χρόνια, οι εργαηόμενοι
περπατοφςαν για πολλζσ ϊρεσ μζχρι τα εργοςτάςια. Μετά από τρία χρόνια με μιςκοφσ
Nike, ιταν ςε κζςθ να αγοράςουν ποδιλατα, και τρία χρόνια αργότερα όλοι οδθγοφςαν
μοτοποδιλατα, για να πθγαινοζρχονται ςτθν εργαςία τουσ.
Επιςκζφκθκα τθν Tsi-Chi, μια νεαρι Βιετναμζηα. Η δουλειά τθσ ςτθ Nike, τθσ επζτρεψε να
αποχωριςει από τθν βαριά και ανκυγιεινι εργαςία ςτο αγρόκτθμα τθσ οικογζνειασ, όπου
ζπρεπε να είναι ζξω όλθ τθν θμζρα, ςτον καυτό ιλιο, και κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου των
βροχϊν. Τϊρα κερδίηει πζντε φορζσ περιςςότερα απ’ ό,τι πριν, και κερδίηει περιςςότερα
από τον ςφηυγό τθσ, πράγμα που φυςικά κακιςτά δυνατι τθν ανεξαρτθςία. Τϊρα ζχει
πρόςβαςθ ςε υγειονομικι περίκαλψθ, ζχει αγοράςει μια τθλεόραςθ, και

ζχτιςε μια

επζκταςθ ςτο ςπίτι τθσ. Μια γενιά πριν, κα ζπρεπε να βάλει τον γιο τθσ να εργαςτεί ςτο
χωράφι από μικρι θλικία. Αλλά θ Tsi-Chi μου είπε, ότι κζλει να του δϊςει μια καλι
εκπαίδευςθ, οφτωσ ϊςτε να μπορζςει να γίνει γιατρόσ. Δεν αποτελεί εξαίρεςθ. Η ανάπτυξθ
κριάμβευςε, εκεί όπου θ απαγόρευςθ είχε αποτφχει: Σε δζκα χρόνια, 2,2 εκατομμφρια
Βιετναμεηάκια, ξζφυγαν από τθν παιδικι εργαςία, και πιγαν ςτθν εκπαίδευςθ. Αν οι
αντίπαλοι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ είχαν το πάνω χζρι, και ο κόςμοσ μποϊκοτάριηε όλα τα
εργοςτάςια-κάτεργα και τα αγακά που παράγονται από φκθνά εργατικά χζρια, θ Tsi-Chi κα
ζχανε τθ δουλειά τθσ, και κα επζςτρεφε πίςω ςτα χωράφια, όπου κα ζβαηε και το γιο τθσ να
εργαςτεί. Αν οι πολυεκνικζσ και οι καλφτερεσ αμοιβζσ είναι εκμετάλλευςθ, τότε το
πρόβλθμα ςτον κόςμο μασ είναι ότι ςτισ

φτωχζσ χϊρεσ, δεν υπάρχει επαρκισ

εκμετάλλευςθ.
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Τα εςωτερικά εμπόδια
Το Βιετνάμ δεν αποτελεί μεμονωμζνθ επιτυχία. Μια πρόςφατθ ζκκεςθ τθσ Ραγκόςμιασ
Τράπεηασ, καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι 24 αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ με ςυνολικό
πλθκυςμό 3 δις., ενςωματϊνονται ςτθν παγκόςμια οικονομία πιο γριγορα από ποτζ. Η
ανάπτυξι τουσ κατά κεφαλιν, ζχει επίςθσ αυξθκεί από 1% κατά το 1960, ςε 5% ςτθ
δεκαετία του 1990. Με τον ςθμερινό ρυκμό, ο μζςοσ πολίτθσ ς’ αυτζσ τισ αναπτυςςόμενεσ
χϊρεσ, κα δει το ειςόδθμά του να διπλαςιάηεται, ςε λιγότερο από 15 χρόνια.
Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ, ότι οι βιομθχανικζσ χϊρεσ, κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ
περιόδου, αυξικθκαν μόνο κατά 2%. Με άλλα λόγια, μεγάλεσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ,
αυξάνονται ταχφτερα από τισ πλοφςιεσ χϊρεσ, πράγμα που ςθμαίνει, ότι ςιμερα θ
παγκόςμια ανιςότθτα

μειϊνεται. Αλλά αυτό δεν ςυμβαίνει παντοφ. Τα μεγαλφτερα

προβλιματα υπάρχουν ςτθν Αφρικι, όπου ο αρικμόσ των φτωχϊν ςυνεχίηει να αυξάνεται
ραγδαία. Νομίηω ότι υπάρχουν δφο ςυνθκιςμζνεσ, αλλά ψευδείσ εξθγιςεισ, για το γεγονόσ
αυτό. Η πρϊτθ είναι ότι φταίει θ παγκοςμιοποίθςθ. Το πρόβλθμα με αυτιν τθν εξιγθςθ
είναι, ότι θ Αφρικι είναι θ λιγότερο δθμοκρατικι, θ ελάχιςτα φιλελεφκερθ, θ λιγότερο
καπιταλιςτικι, και θ λιγότερο παγκοςμιοποιθμζνθ περιοχι του κόςμου. Αν θ
παγκοςμιοποίθςθ είναι τόςο φρικτι, πϊσ μπορεί να δθμιουργεί ανάπτυξθ και μείωςθ τθσ
φτϊχειασ παντοφ, και ταυτόχρονα να είναι υπεφκυνθ για τθ φτϊχεια και τθ δυςτυχία, ςτον
τόπο όπου ζχει τθ μικρότερθ διείςδυςθ; Η άλλθ ψευδισ εξιγθςθ είναι, ότι πρόκειται για
κάποια διαφορά πολιτιςτικϊν ι βιολογικϊν γνωριςμάτων. Οι Αςιάτεσ για παράδειγμα,
υποτίκεται ότι εργάηονται πιο ςκλθρά και είναι πιο ζξυπνοι από τουσ Αφρικανοφσ. Το
πρόβλθμα με αυτι τθν εξιγθςθ είναι, ότι δεν υπάρχει τζτοια ςαφισ διαφορά μεταξφ
Αςιατικϊν και Αφρικανικϊν οικονομιϊν. Μποροφμε να δοφμε, ότι οι αςιατικζσ εξαιρζςεισ
όπωσ θ Βιρμανία και θ Βόρεια Κορζα, με πολιτικζσ εξαιρετικά απομονωτικζσ και εναντίον
τθσ αγοράσ, δεν ζχουν ακολουκιςει τθν επιτυχία τθσ περιοχισ. Ζχουν κολλιςει ςτθν πιο
βακιά δυςτυχία. Και μποροφμε επίςθσ να δοφμε, ότι οι αφρικανικζσ εξαιρζςεισ, που
δοκίμαςαν πολιτικζσ περιςςότερο υπζρ τθσ αγοράσ και τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, χϊρεσ όπωσ
θ Μποτςουάνα, θ Ουγκάντα, και ο Μαυρίκιοσ, βιϊνουν οικονομικι ανάπτυξθ και μείωςθ
τθσ φτϊχειασ.
Η διαφορά δεν είναι ότι μερικζσ φτωχζσ χϊρεσ αποτυγχάνουν επειδι οι άνκρωποι εκεί είναι
θλίκιοι, ι δεν εργάηονται ςκλθρά. Η διαφορά είναι, ότι κάποιοι παίρνουν το κάρροσ να
χρθςιμοποιοφν τθν ευφυΐα τουσ και τθν ελευκερία να εργάηονται για δικό τουσ όφελοσ, ενϊ
μερικοί δεν το κάνουν. Νωρίτερα ανζφερα, ότι θ Ταϊβάν ιταν τόςο φτωχι, όςο θ Κζνυα πριν
από 50 χρόνια, αλλά τϊρα είναι 20 φορζσ πιο πλοφςια. Νομίηω ότι δφο καλφτερεσ εξθγιςεισ
για τθ φτϊχεια ςτθν Κζνυα, και πολλζσ άλλεσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, είναι τα εγχϊρια και
εξωτερικά εμπόδια ενάντια ςτθν παγκοςμιοποίθςθ και ςτον καπιταλιςμό.
Ρρόςφατα επιςκζφκθκα τθν Κζνυα, και είδα ότι οι άνκρωποι εργάηονται ςκλθρά και είναι
καινοτόμοι. Το πρόβλθμα είναι, ότι πρζπει να αφιερϊνουν όλθ αυτιν τθν ενζργεια - όχι
ςτθν παραγωγι - αλλά για να αποφεφγουν κανονιςμοφσ, περιοριςμοφσ του εμπορίου, και
διαφκορά. Γνϊριςα τον Simon, ζνα φτωχό γεωργό, που καλλιεργοφςε λάχανα. Το όνειρό του
ιταν να βελτιϊςει τθν εκμετάλλευςθ, να εγκαταςτιςει άρδευςθ για τισ καλλιζργειεσ, και να
χτίςει ζνα ςπίτι. Αλλά πϊσ μπορεί να τα πετφχει, όταν θ κυβζρνθςθ δεν του αναγνωρίηει
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ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα ςτθν γθ του; Στθν περίπτωςθ αυτι δεν μπορεί να δανειςτεί το
κεφάλαιο για επενδφςεισ. Και αν βελτίωνε τθ γθ, δεν κα αντλοφςε ο ίδιοσ τα οφζλθ, αλλά θ
κυβζρνθςθ.
Ο Ρερουβιανόσ οικονομολόγοσ Hernando de Soto, ζχει εξθγιςει το πρόβλθμα αυτισ τθσ
ζλλειψθσ δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ, ςτο καινοτόμο ζργο του Το μυςτιριο του κεφαλαίου. Οι
άνκρωποι ςτον Τρίτο Κόςμο καταλαμβάνουν κοινόχρθςτα εδάφθ, καταςκευάηουν απλά
ςπίτια ςτισ παραγκουπόλεισ, τα οποία ςυνεχϊσ βελτιϊνουν, και δθμιουργοφν μικρά γωνιακά
μαγαηιά, ακριβϊσ όπωσ ζκαναν οι φτωχοί άνκρωποι ςτον Δυτικό κόςμο, διακόςια χρόνια
πριν. Το πρόβλθμα είναι, ότι ςτισ χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ και τθσ Αφρικισ ςιμερα,
είναι πρακτικά αδφνατο να κατοχυρωκοφν αυτά ωσ ιδιοκτθςία. Στθν πραγματικότθτα, οι
φτωχοί του κόςμου δεν είναι πραγματικά φτωχοί, αλλά θ κυβζρνθςθ δεν αναγνωρίηει τον
πλοφτο τουσ, και λόγω αυτοφ, μια πραγματικι αξία ακινιτων περίπου 9,3 τριςεκατομμυρίων
δολαρίων, δεν είναι καταγεγραμμζνθ επιςιμωσ ςτα μθτρϊα. Αυτό είναι ζνα τεράςτιο ποςό,
μεγαλφτερο από το άκροιςμα τθσ αξίασ όλων των ειςθγμζνων εταιρειϊν ςτα χρθματιςτιρια
των εφπορων χωρϊν - Νζασ Υόρκθσ, Nasdaq, Τορόντο, Τόκιο, Λονδίνου, Φρανκφοφρτθσ,
Ραριςιοφ, Μιλάνου - και μιασ ντουηίνασ άλλων.
Συναντικθκα, επίςθσ, με τθν

Pamela, ςτθν τεράςτια παραγκοφπολθ τθσ Κιμπζρα τθσ

Κζνυασ, θ οποία μου εξιγθςε, ότι δεν τθσ επιτρζπεται να πωλεί τα χορτοφαγικά
παραςκευάςματά τθσ τφπου samosa, χωρίσ άδεια τθσ κυβζρνθςθσ. Αν δεν ζχεισ άδεια, θ
αςτυνομία ηθτά μίηα κάκε φορά που ςε βλζπει. Ππωσ είπε κάποιοσ για τισ φτωχογειτονιζσ:
«Δεν είναι αςφαλζσ να ζχεισ χριματα πάνω ςου, υπάρχουν πάρα πολλοί αςτυνομικοί».
Χωρίσ άδεια δεν μπορεί να δανειςτεί χριματα ι να επεκτείνει τισ δουλειζσ τθσ. Για να πάρει
κανείσ άδεια, απαιτοφνται 11 γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ, 61 θμζρεσ, και το ειςόδθμα
μιςοφ ζτουσ. Θζλεισ να αρχίςεισ μια επιχείρθςθ για να γίνεισ πλοφςιοσ; Ξζχαςζ το, ςτθν
Κζνυα πρζπει να είςαι πλοφςιοσ για να ξεκινιςεισ μια επιχείρθςθ. Ωσ αποτζλεςμα, ςχεδόν
τα δφο τρίτα του ςυνόλου των κζςεων εργαςίασ ςτθν Κζνυα, είναι άτυπεσ. Η παραγωγι
είναι μικρισ κλίμακασ για τθν τοπικι αγορά, που ςυχνά αποκρφπτεται από δυνθτικοφσ
πελάτεσ, επειδι πρζπει να τθν κρφβουν από τισ αρχζσ.
Για άλλθ μια φορά, αυτό το πρόβλθμα είναι το ίδιο ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Αφρικισ και
τθσ Λατινικισ Αμερικισ. Η ζναρξθ μιασ επιχείρθςθσ ςτθν Αργεντινι απαιτεί 15
γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ και 68 θμζρεσ, ςτθν Ραραγουάθ παίρνει 18 γραφειοκρατικζσ
διαδικαςίεσ και 73 θμζρεσ. Στθ Βολιβία κοςτίηει ςχεδόν όςο το ειςόδθμα δφο ετϊν, για να
πάρει κανείσ επίςθμθ άδεια, ενϊ ςτθ Νικαράγουα κοςτίηει περιςςότερο από το ειςόδθμα
τριϊν ετϊν. Αν, όπωσ πιςτεφω, θ παγκοςμιοποίθςθ είναι μια επζκταςθ τθσ κλαςικισ
οικονομίασ τθσ αγοράσ, με τθν εξειδίκευςθ και τον ανταγωνιςμό τθσ, τότε ςίγουρα οι χϊρεσ
πρζπει να επιτρζπουν ςτουσ βαςικοφσ κεςμοφσ τθσ αγοράσ, να είναι ςε κζςθ να
ςυμμετζχουν πλιρωσ. Και ωσ εκ τοφτου, οι άνκρωποι χρειάηονται περιςςότερθ ελευκερία
και φιλελευκεροποίθςθ, όχι λιγότερθ.
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Ο προςτατευτιςμόσ
Αλλά ςυχνά, ακόμθ και αυτό δεν είναι αρκετό. Υπάρχουν επίςθσ εξωτερικά εμπόδια. Ήταν
δφςκολο να βρεκοφν ιςτορίεσ επιτυχίασ ςτθν Κζνυα. Δεν υπάρχουν τομείσ που
αναπτφςςονται εντυπωςιακά, οφτε επεκτεινόμενεσ βιομθχανίεσ. Εκτόσ από ζνα. Λουλοφδια.
Γνϊριςα τθν Τηουν, θ οποία ιταν διευκφντρια ςε ζνα αγρόκτθμα τριαντάφυλλων, και θ
οποία μου εξιγθςε, ότι θ Κζνυα είναι ο μεγαλφτεροσ εξαγωγζασ ανκζων ςτθν Ευρϊπθ. Πταν
τθν ρϊτθςα ποιά ιταν θ διαφορά μεταξφ του κλάδου τθσ και των άλλων, απάντθςε ότι θ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είχε ςυμφωνιςει να διατθριςει χαμθλοφσ δαςμοφσ για τα λουλοφδια
Κζνυασ. Επζτρεψαν ςτο ελεφκερο εμπόριο να κάνει τα μαγικά του. Αλλά αυτι ιταν μια
μεμονωμζνθ Κενυάτικθ επιτυχία, και ζνα μεμονωμζνο παράδειγμα του ελεφκερου
εμπορίου. Γιατί θ ενοχι μασ, θ ντροπι των Δυτικϊν χωρϊν, είναι, ότι δεν είμαςτε ςτθν
πράξθ όςα διακθρφττουμε. Το πρόβλθμα δεν είναι ότι ο Δυτικόσ κόςμοσ δικεν προςπακεί
να παραςφρει τισ φτωχζσ χϊρεσ ςε κάποιο είδοσ εταιρικισ, νεοφιλελεφκερθσ
παγκοςμιοποίθςθσ , αλλά είναι ότι εμείσ τουσ αποκλείουμε από αυτιν. Το πρόβλθμα δεν
είναι ότι δεν ζχουμε κάτι που ονομάηεται «δίκαιο εμπόριο» , το πρόβλθμα είναι ότι δεν
ζχουμε ελεφκερο εμπόριο.
Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, ζχουμε φιλελευκεροποιιςει το εμπόριο, αλλά κάναμε δφο
εξαιρζςεισ : ςτθν κλωςτοχφαντουργία/ενδφματα, και ςτθν γεωργία. Αυτοί ςυμβαίνει να
είναι οι τομείσ

εντάςεωσ εργαςίασ, για αγακά που μια φτωχι χϊρα είναι ςε κζςθ να

παράγει, ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ. Γι' αυτό και δίνουν ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ
το δικαίωμα να πωλοφν, όλα όςα οι ίδιεσ δεν μποροφν να παράγουν. Η Διάςκεψθ των
Ηνωμζνων Εκνϊν για το Εμπόριο και τθν Ανάπτυξθ, υπολογίηει ότι οι αναπτυςςόμενεσ
χϊρεσ κα μποροφςαν να εξάγουν περί τα $ 700 δις. ευρϊ περιςςότερα ανά ζτοσ, αν
καταργοφςαμε τον προςτατευτιςμό μασ. Αυτό είναι 14 φορζσ περιςςότερο, από ό,τι
παίρνουν ωσ εξωτερικι βοικεια.
Κάποιοσ ζχει πει, ότι μετά τθν φιλελευκεροποίθςθ τθσ κινεηικισ οικονομίασ, υπάρχουν
πλζον μόνο τρία κεντρικά κατευκυνόμενεσ οικονομίεσ ςτον κόςμο, θ Κοφβα, θ Βόρεια Κορζα
και θ Κοινι Αγροτικι Ρολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αυτι θ αγροτικι πολιτικι, αποκλείει
τα εμπορεφματα των φτωχϊν χωρϊν, με ποςοςτϊςεισ και δαςμοφσ, αλλά επιδοτεί επίςθσ
τουσ αγρότεσ μασ με διςεκατομμφρια, και μζςω των εξαγωγικϊν επιδοτιςεων και τθν
λεγόμενθ επιςιτιςτικι βοικεια, φορτϊνουμε το πλεόναςμά μασ ςτισ φτωχζσ χϊρεσ, με
αποτζλεςμα οι αγρότεσ τουσ να εξουδετερϊνονται ςτθν ίδια τουσ τθν χϊρα. Η Σουθδία
παραςκευάηει ακριβι ηάχαρθ από ηαχαρότευτλα, αντί να τθν ειςάγει από χϊρεσ που ζχουν
κατάλλθλο κλίμα και ζδαφοσ, κακϊσ και φκθνότερα εργατικά χζρια. Μια μζςθ αγελάδα
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, παίρνει περιςςότερα ωσ επιδότθςθ κάκε μζρα, από όςα χρειάηεται
για να ηιςει κακζνασ από 3 διςεκατομμφρια ανκρϊπων ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ.
Αλλά ο τερματιςμόσ των επιδοτιςεων και του προςτατευτιςμοφ, δεν είναι μια πράξθ
γενναιοδωρίασ. Είναι μια πράξθ ορκολογιςμοφ. Διότι εμείσ οι ίδιοι χάνουμε από τισ
πολιτικζσ αυτζσ, μόνο ζνα μικρό κζρδοσ μιασ ςυντεχνίασ. Οι φραγμοί των χωρϊν του ΟΟΣΑ,
και θ ςτιριξθ τθσ κτθνοτροφίασ και τθσ γεωργίασ,

ςυμποςοφνται ςε ςχεδόν 1

διςεκατομμφριο δολάρια τθν θμζρα. Είναι δφςκολο να ςυλλάβει κανείσ ζνα τζτοιο τεράςτιο
ποςό. Ζνα διςεκατομμφριο είναι μια περιουςία, 300 διςεκατομμφρια είναι απλά ζνασ
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αρικμόσ. Συνεπϊσ, είναι καλφτερα να μπει ςε προοπτικι. Με το ποςό αυτό, κα μποροφςε
κανείσ να μεταφζρει αεροπορικϊσ όλεσ τισ 60 εκατομμφρια αγελάδεσ του ΟΟΣΑ, ςε όλο τον
κόςμο, κάκε χρόνο, ςε business class. Επιπλζον, κα μποροφςε να δίδεται ςτισ αγελάδεσ ζνα
χαρτηιλίκι, ςχεδόν 2.000 δολάρια ςτθν κάκε μια, για να δαπανιςουν ςτα καταςτιματα
αφορολόγθτων ειδϊν, κατά τθ διάρκεια των ενδιάμεςων ςτάςεων. Οι αγελάδεσ κα
μποροφςαν να ζχουν αυτό το είδοσ του ταξιδιοφ κάκε χρόνο. Τόςα αναγκάηονται να
πλθρϊςουν, φορολογοφμενοι και καταναλωτζσ, για να καταςτραφοφν οι δυνατότθτεσ των
φτωχϊν χωρϊν να ανταγωνιςτοφν.
Το πρόβλθμα με τον προςτατευτιςμό, δεν είναι απλϊσ ζνα πρόβλθμα με τον δυτικό
προςτατευτιςμό. Ζνα ακόμθ μεγαλφτερο πρόβλθμα είναι ο προςτατευτιςμόσ τθσ φτωχισ
χϊρασ. Οι χϊρεσ γενικά χρειάηονται περιςςότερο εμπόριο, που ςθμαίνει όχι μόνο εξαγωγζσ,
αλλά επίςθσ και ειςαγωγζσ. Οι ειςαγωγζσ απαιτοφνται για τουσ καταναλωτζσ, για τον
ανταγωνιςμό και τθν εξειδίκευςθ τθσ οικονομίασ, και για τθν καταπολζμθςθ των
μονοπωλίων. Και χαμθλοί ειςαγωγικοί δαςμοί

απαιτοφνται επίςθσ για τισ εξαγωγζσ.

Ρερίπου το 40% των εξαγωγϊν από τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, πθγαίνουν ςε άλλεσ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Αν, λοιπόν, οι φτωχοί καταναλωτζσ αναγκάηονται να πλθρϊςουν
υψθλζσ τιμζσ για προϊόντα από εταιρείεσ τθσ χϊρασ τουσ, εμποδίηονται από το να
αγοράηουν από επιχειριςεισ γειτονικϊν χωρϊν, και ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ αυτοί οι
παραγωγοί κα ηθμιϊνονται από αυτιν τθν πολιτικι. Θα μποροφςαν να δθμιουργιςουν
μονοπϊλιο ςτθν δικι τουσ αγορά, αλλά από τθν άλλθ πλευρά, αυτό κα ςιμαινε ότι κα
ςταματοφςαν και οι ίδιοι να πωλοφν ςε άλλεσ αγορζσ. Αυτό καταςτρζφει τθν εξειδίκευςθ, θ
οποία αποτελεί μοχλό για τθν ανάπτυξθ. Οι δαςμοί ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ζναντι
άλλων αναπτυςςόμενων χωρϊν, είναι ςιμερα περιςςότερο από δφο και δυόμιςι φορζσ
υψθλότεροι, από τουσ δαςμοφσ των βιομθχανικϊν χωρϊν ζναντι των αναπτυςςόμενων
χωρϊν. Ζτςι, περιςςότερο από 70% των τελϊν τθσ τελωνειακισ υπθρεςίασ, που οι
αναπτυςςόμενεσ

χϊρεσ

αναγκάηονται

να

πλθρϊςουν,

επιβάλλονται

από

άλλεσ

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Οι φτωχζσ χϊρεσ κα επωφελθκοφν περιςςότερο από τθν
φιλελευκεροποίθςθ των φτωχϊν χωρϊν, παρά από τθν φιλελευκεροποίθςθ των πλοφςιων
χωρϊν.
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Τι λζνε οι φτωχοί
Συχνά ςτο τζλοσ των ςυηθτιςεων για τθ φτϊχεια και τθν παγκοςμιοποίθςθ, οι αςκοφντεσ
κριτικι λζνε ότι τα ςτατιςτικά ςτοιχεία δίνουν μια επιφανειακι εικόνα. Η οικονομία δεν
είναι το παν. Θα πρζπει επίςθσ να ερωτθκοφν οι φτωχοί άνκρωποι, για το τί ςκζφτονται για
τθν παγκοςμιοποίθςθ. Συμφωνϊ. Στθν περίπτωςθ όμωσ αυτι, δεν μποροφμε να είμαςτε
ικανοποιθμζνοι, ηθτϊντασ τθν γνϊμθ δφο ι τριϊν ατόμων επιλεγμζνων από τουσ πολζμιουσ
τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Απαιτείται μια ευρεία, ςτατιςτικά ορκι επιλογι αντιπροςωπευτικϊν
ατόμων. Ρρόςφατα, αυτό ζγινε όταν 38.000 άνκρωποι ςε 44 ζκνθ, με κάλυψθ όλων των
περιοχϊν του αναπτυςςόμενου κόςμου, απάντθςαν ςε ερωτθματολόγιο του Pew Center.
Το ενδιαφζρον αποτζλεςμα ιταν, ότι οι άνκρωποι ζχουν μια κετικι άποψθ για τθν
παγκοςμιοποίθςθ ςε όλεσ τισ περιοχζσ, αλλά και ότι οι απόψεισ υπζρ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ
είναι πολφ πιο κετικζσ ςτισ φτωχζσ χϊρεσ, από ό,τι ςτισ πλοφςιεσ χϊρεσ. Αν υπάρχει μια
ομάδα θ οποία διάκειται με ςυμπάκεια ςτισ απόψεισ κατά τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, είναι οι
«ζχοντεσ» των πλοφςιων χωρϊν.
Αυτι θ ζρευνα (Global Attitude Survey) του Pew Center, ζδειξε ότι μόνο το 28% των
κατοίκων των ΗΡΑ και τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ, κεωροφν ότι το αυξανόμενο παγκόςμιο
εμπόριο και οι επιχειρθματικοί δεςμοί, ιταν κάτι «πολφ καλό». Στθν αναπτυςςόμενθ Αςία
το 37% ςκζφτεται ζτςι, και ςτθν υποςαχάρια Αφρικι το 56% πιςτεφει ότι είναι πολφ καλι.
Ρεριςςότερο από το ζνα τζταρτο των Αμερικανϊν και Δυτικοευρωπαίων, κεωροφν ότι θ
παγκοςμιοποίθςθ ζχει αρνθτικι επίπτωςθ για τθ χϊρα τουσ, ενϊ λιγότεροι από 1 ςτουσ 10
ςτθν αναπτυςςόμενθ Αςία και τθν υποςαχάρια Αφρικι, ζχουν τθν ίδια γνϊμθ. Μόνο λίγο
πάνω από το ιμιςυ του πλθκυςμοφ ςτισ πλοφςιεσ χϊρεσ, πιςτεφουν ότι οι πολυεκνικζσ
επιχειριςεισ ζχουν ζνα καλό αποτζλεςμα για τθ χϊρα τουσ, αλλά αντικζτωσ το 75% των
Αφρικανϊν ςκζφτεται ζτςι. Ρεριςςότερο από το ζνα τρίτο ςτισ πλοφςιεσ χϊρεσ, κεωροφν
ότι θ αντι-παγκοςμιοποίθςθ ζχει κετικά αποτελζςματα, ενϊ μόνο λίγο περιςςότερο από ζνα
τζταρτο ςτθν Αφρικι νομίηει το ίδιο. Φαίνεται ότι, οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι,
περιςςότερο από άλλουσ, κεωροφν τθν ελευκερία, τον πλοφτο, και τθν τεχνολογία, ωσ
δεδομζνα, χωρίσ να εξετάηουν ι να κατανοοφν τθν λειτουργία των αγορϊν και τθσ
διεκνοποίθςθσ, από τθν οποία εξαρτϊνται. Αλλά άνκρωποι που δεν ζχουν ελευκερίεσ και
ευκαιρίεσ, βλζπουν τθν παγκοςμιοποίθςθ, ωσ τον τρόπο να τισ αποκτιςουν.
Αν και ζχουμε δει τθν μεγαλφτερθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ ςτθν ιςτορία, θ φτϊχεια είναι
ακόμθ εδϊ, και ςε πολλά μζρθ βακαίνει. Σφμφωνα με τθν Ραγκόςμια Τράπεηα, 1,2
διςεκατομμφρια άνκρωποι ηουν ςε απόλυτθ φτϊχεια, και 900 εκατομμφρια ςε χρόνια πείνα.
Η ιςτορία, οι ςτατιςτικζσ, θ κεωρία, και οι ίδιοι οι φτωχοί, όλοι λζνε, ότι το πρόβλθμα δεν
είναι θ παγκοςμιοποίθςθ, αλλά ότι δεν ζχουν ακόμθ πρόςβαςθ ςτουσ καρποφσ τθσ. Αξίηει να
επαναλθφκοφν τα λόγια του Γενικοφ Γραμματζα του ΟΗΕ, Κόφι Αννάν, ςτθν Διάςκεψθ για το
Εμπόριο και τθν Ανάπτυξθ UNCTAD, ςτθ Μπανγκόκ ςτισ 12 Φεβρουαρίου 2000, αμζςωσ
μετά τθν διαδιλωςθ εναντίον του ΡΟΕ:
«Οι κυρίωσ χαμζνοι του ςθμερινοφ πολφ άνιςου κόςμου, δεν είναι εκείνοι που είναι
υπερβολικά εκτεκειμζνοι ςτθν παγκοςμιοποίθςθ. Είναι εκείνοι, που ζχουν αποκλειςκεί από
αυτιν».
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Για τον ςυγγραφζα
Ο Johan Norberg, γεννθμζνοσ το 1973, είναι επικεφαλισ του τομζα πολιτικϊν ιδεϊν ςτο
ινςτιτοφτο ςκζψθσ ελεφκερθσ αγοράσ TIMBRO ςτθ Στοκχόλμθ, Σουθδία. Είναι επίςθσ ο
διευκυντισ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ελεφκερου εμπορίου frihandel.nu, το οποίο ζχει
καταςτεί ςθμαίνουςα φωνι επιρροισ υπεράςπιςθσ του ελεφκερου εμπορίου και των
ανοικτϊν αγορϊν. Ο Norberg είναι ο ςυγγραφζασ του βραβευμζνου βιβλίου «In Defence of
Global Capitalism» (TIMBRO 2001), που μεταφράηεται τϊρα ςτισ κφριεσ γλϊςςεσ του
κόςμου. Γι' αυτό το βιβλίο, το Γερμανικό Κδρυμα Friedrich-August-von-Hayek, απζνειμε
πρόςφατα ςτο Norberg, το Βραβείο Εκδόςεϊν του (Οκτϊβριοσ 2003, Βερολίνο). Η
ιςτοςελίδα του Johan Norberg είναι http://www. johannorberg.net /
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