
Μεταφορά τεχνολογίας 

καί παγκόσμια οικονομική τάξη 

του Λευτέρη Παπαγιαννάκη 

Μέ τό ξέσπασμα, εδώ καί λίγα χρόνια, χής τελευταίας μεγάλης κρίσης τοϋ παγ
κοσμίου καπιταλιστικού συστήματος άρχισε καί ή διαπραγμάτευση γιά τη νέα 
παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Οί κοινωνικο-οικονομικές, τεχνολογικές καί γεω
πολιτικές βάσεις μιας τέτοιας «νέας τάξης» αποτελούν τό σταθερό αντικείμενο 
μιας συζήτησης πού φουντώνει ολοένα καί περισσότερο. Συζήτηση, ωστόσο, πού 
συχνά, πολύ συχνά, δέ μοιάζει απελευθερωμένη άπό ιδεολογικές σκοπιμότητες. 
Τό κείμενο πού ακολουθεί αποτελεί μιά προσπάθεια νά διευκρινιστεί μιά πλευρά | 
τοϋ συνολικού προβλήματος: ή τεχνολογία. Ή προσέγγιση τοϋ περιεχομένου τοϋ 
όρου, τών μακροπρόθεσμων τάσεων τοϋ συστήματος καί τών δεδομένων πού με
σοπρόθεσμα πηγάζουν άπό τήν κρίση θά μας οδηγήσει στην διατύπωση τών δρα? 
μιας ρεαλιστικής στρατηγικής γιά τή «μάχη της τεχνολογίας» σέ περιφερια? 
επίπεδο. 

Α. Επιστήμη - Τεχνολογία 
- Τεχνική - 'Ανάπτυξη 

Μιά βαθιά ριζωμένη απροσδιορι
στία στη χρήση της ορολογίας τεί
νει νά καλύψει μιά αντιφατική 
πραγματικότητα στό άνομα μιας 
ελάχιστα πειστικής σήμερα «ουδε
τερότητας». Είναι φυσικά δύσ
κολο, στά πλαίσια πού προδια
γράψαμε, νά προχωρήσουμε σέ εκ
τεταμένη ιστορική ανάλυση τών 
βασικών όρων. Είναι όμως αναγ
καίο νά υπενθυμίσουμε, έστω καί 
επιγραμματικά, ορισμένα στοιχεία 
αυτής τής πραγματικότητας. 

1. Πρώτα άπ' ολα, είναι αναγκαία 
ή διάκριση τών ορών. Καί μπορεί 
κανείς γι' αυτό νά δανειστεί τόν 
ορισμό τους άπό διάφορους συγ
γραφείς1. 
Τεχνική: «Σύνολο τών αναγκαίων 
μεθόδων καί διαδικασιών γιά τήν 
παραγωγή ορισμένου προϊόντος 
καί πρακτική πού οδηγεί σ' αυτό 
τό αποτέλεσμα». 

Τεχνολογία: «Γνώση σχετική μέ τίς 
μεθόδους καί διαδικασίες...», 
«γνώση τής πρακτικής τής τεχνι
κής...», · «μνήμη τής τεχνικής», 
«θεωρητικοποίηση τής τεχνικής καί 
τής εμπειρίας...». 
'Επιστήμη:' «Γνώση τών αιτιατών 
νόμων». 

2. Ή σχέση επιστήμη —» τεχνική —> 
ανάπτυξη γνώρισε ιστορικά μιά 
βαθιά καί συνεχή εξέλιξη. Τό πα
λαιό σχήμα (επιστημονική πρόοδος 
—» γνώση1//τεχνική πρόοδος —» οι
κονομική πρόοδος —» κοινωνική 
πρόοδος), μέ τήν εμφάνιση καί τή 
διάδοση τής μηχανής, παραχώρησε 
τή θέση του στό νέο σχήμα (επι
στημονική πρόοδος —> τεχνική 
πρόοδος —> οικονομική πρόοδος —* 
κοινωνική πρόοδος) μέ συνέπεια: 
- τήν αλληλεξάρτηση τών δύο κι
νήσεων (επιστημονική καί τεχνική), 
σχετικά αυτόνομων καί διακριτών 

μέχρι τότε 
- τή συνεχή μείωση τοϋ χρονικού 
διαστήματος ανάμεσα στή γνώση 
(επιστήμη) καί τήν εφαρμογή της 
(τεχνική) σέ σημείο πού νά γίνουν 
στίς μέρες μας σχεδόν συγχρονικές 
- τήν κυριαρχία, σέ τελευταία 
ανάλυση, τής επιστημονικής προό
δου, πού τείνει νά γίνει τό άμεσο 
στήριγμα τής τεχνικής διαδικασίας 
τής παραγωγής, πού μέ τή σειρά 
της παίρνει χαρακτήρα ολοένα καί 
πιό επιστημονικό2. 

3. 'Έτσι, ή τεχνολογία -αυτό τό 
«συντεταγμένο σύστημα γνώσεα, . 
επιστημονικού χαρακτήρα άλλα μέ 
πρακτικούς στόχους»- γίνεται ό 
αναγκαίος συνδετικός κρίκος επι
στήμης καί τεχνικής, ó τόπος τής 

1. Κυρίως στους J. Ibarrola: Ή 'ιστορία τής' 

τεχνικής, Γκρενόμπλ 1974, Ο. Lange: Πολι

τική Οικονομία, Παρίσι, Puf 1970 καί P. Go-

nod: Κλειδιά γιά τή μεταφορά τεχνολογίας, 

Bird 1974. 

2. Βλ. επίσης τίς αναλύσεις Τσέχων ειδικών 

τής ομάδας R. Richta: Ό πολιτισμός τό 

σταυροόρόμι, Saul, Παρίσι 1974. 
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κονομικής Τάξης βρίσκεται στό 
κέντρο της προβληματικής πάνω 
στά ιδιαίτερα θέματα της αναπτυ
ξιακής διαδικασίας. 'Από μιά 
πλούσια κιόλας φιλολογία1 0 θά θέ-

'λαμε νά τονίσουμε ορισμένα σημεία 
ιδιαίτερα σημαντικά, πού μπορούν 
νά δώσουν νέες προεκτάσεις στην 
ανάλυση μας. 

α) Ή παγκόσμια «τάξη» πού με
ταπολεμικά στηρίχτηκε στην ηγε
μονία των δύο ύπερ-δυνάμεων σ' 
ένα δι-πολικό κόσμο έχασε βαθ
μιαία πολύ άπό την αρχική της αυ
στηρότητα. Στην πραγματικότητα, 
ή στρατιωτική ισορροπία (κυρίως ή 
πυρηνική) καί ή συνακόλουθη πο-
,ιτική τής «ειρηνικής συνύπαρξης» 

πέτρεψαν, μέ περίεργο φαινομε-
,κά τρόπο, τήν εκδήλωση αντιθέ

σεων μέ πιό γνωστά παραδείγματα 
_ήν περίπτωση Γαλλίας, Γερμανίας, 

απωνίας αλλά καί Γιουγκοσλα-
•ς. Κίνας Ρουμανίας. 
Ό διεθνής καταμεριμός έργα-

θεμελιωμένος σέ τελευταία 
Λύση στην ηγεμονία των άμερι-

„νικών προτύπων (πρότυπα νομι-
νματικά, εμπορικά... καί - τελευ

ταία αλλά όχι ελάχιστα - τεχνολο
γικά), αμφισβητείται άπό τά τέλη 
τής δεκαετίας τού '60 ολοένα κί 
πιό έντονα, τόσο στό Βορρά (άπό 
τίς ολοκληρωτικά ανοικοδομημένες 
καί βιομηχανικά αναπτυγμένες χώ
ρες) όσο καί στό Νότο (άπό τίς χώ
ρες πού επιχειρούν τήν εκβιομηχά
νιση τους ή πού κατέκτησαν 
πρόσφατα τήν εθνική τους ανεξαρ
τησία). 

γ) Τό κέντρο βάρους τής σύγχρο
νης γεωπολιτικής μετατοπίζεται 
από τόν άξονα Δύση-Άνατολή 
προς τόν άξονα Βορράς-Νότος. 
Κάθε χώρος, ωστόσο, μέ τίς δικές 

JJ3V εσωτερικές αντιφάσεις, τού τύ-
που Βορράς-Βορράς (βλέπε τή 
διαμάχη ΗΠΑ-Γαλλίας στην αερο
ναυπηγική τεχνολογία, ΗΠΑ-Γερ-
μανίας στην πυρηνική...) ή Νότος-
Νότος, μέ κίνδυνο, στή δεύτερη 
περίπτωση, έμμεσης αναπαραγω
γής τής παλαιάς διαμάχης Άνατο-
λή-Δύση (μάρτυρας ή πολιτικο-
στρατιωτική κατάσταση στην 
'Αφρική καί Μέση Ανατολή), 
δ) 'Ιδιαίτερα σημαντική, τέλος, εί
ναι ή διαπίστωση μιας σχετικής 
αντιστοιχίας, ολοένα πιό ορατής, 

ανάμεσα στην εξέλιξη τών διεθνών 

σχέσεων των κρατών καί τής κοι
νωνικοοικονομικής τους πραγμα
τικότητας. 'Αρκεί γι' αυτά νά 
παρακολουθήσει κανείς τήν ευρω
παϊκή, αφρικανική καί λατινοαμε
ρικανική πολιτική τής ΕΣΣΔ καί 
τής Κίνας, τίς τελευταίες Κινεζο-
ιαπωνικές συμφωνίες καί ΕΟΚ-
Γιουγκοσλαβίας, τό «άνοιγμα» τού 
Βιετνάμ στίς πολυεθνικές εταιρείες 
στίς αρχές τού 1977, τίς ευρωπαϊ
κές τάσεις τής νοτιοευρωπαϊκής 
αριστεράς (ομόφωνες στην 'Ιταλία, 
Ισπανία, άλλα λιγότερο στίς Γαλ
λία, Πορτογαλία, Ελλάδα), τή 
συνεργασία τών αραβικών χωρών 
(άπό 'Αλγερία μέχρι Ιράν), ή τών 
βαλκανικών χωρών (Ελλάδα μέ 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Γιουγκοσ
λαβία), τή μεσογειακή καί αφρικα
νική πολιτική τής ΕΟΚ. 
Στό πλαίσιο αυτό ενός κόσμου 
ολοένα περισσότερο σύνθετου καί 
λιγότερο δύσκαμπτου - έτσι πού ή 
προοπτική ανάδυση νέων πόλων 
(Ευρώπη, 'Ιαπωνία, Κίνα) δέν 
απασχολεί πιά αποκλειστικά τή 
ρομαντική σκέψη - ή Μεσόγειος 
καταλαμβάνει τή δική της ειδική 
θέση: 

- 'Αποτελεί ένα άπό τά ελάχιστα 
παραδείγματα συνύπαρξης, σέ 
τόσο περιορισμένο γεωγραφικό 
διάστημα, τόσο διαφορετικών χω
ρών άπό άποψη κοινωνικοοικο
νομικής οργάνωσης, επιπέδου 
ανάπτυξης καί τρόπου ζωής. 
- Είναι ίσως ó μόνος γεωπολιτικός 
χώρος όπου αμερικανικά καί ευ
ρωπαϊκά συμφέροντα αποκλίνουν 
αντικειμενικά. Φαίνεται ότι τό 
αντίκρυσμα τής αυξανόμενης αμε
ρικανικής πολιτικής παρουσίας 
στην περιοχή ήταν ή συνεχής ενί
σχυση τής ευρωπαϊκής οικονομικής 
παρουσίας. 'Έστω καί άν ή «πετρε-
λαιική κρίση» έθρεψε προσωρινά 
αντίθετες τάσεις. 
- Οί εύρω-μεσογειακές σχέσεις 
παίρνουν, μετά τήν κρίση, νέες 
διαστάσεις. Ή Μεσόγειος είναι 
ζωτική γιά τήν Ευρώπη. 'Εμπορι
κός σύντροφος τό ϊδιο σημαντικός 
σέ αξία μέ τίς ΗΠΑ καί περισσό
τερο άπό τήν 'Ιαπωνία, τήν ΕΣΣΔ 
ή τή Λατινική 'Αμερική • προμη
θευτής στρατηγικών πρώτων υλών 
(πετρέλαιο, φωσφάτα), εργατικής 
δύναμης, τουριστικών καί άλλων 
(μεταφορές γιά τήν Ελλάδα) υπη

ρεσιών · προνομιούχος χώρος 
αξιοποίησης τών ευρωπαϊκών κε
φαλαίων... 'Αλλά καί ή Ευρώπη εί
ναι ζωτική γιά τή Μεσόγειο. Πρώ
τος πελάτης, προμηθευτής μέσων 
παραγωγής, χώρος απασχόλησης 
επτά περίπου εκατομμυρίων έργα 
τών... 

Ξανάρχεται έτσιστή σκέψη! ή ιδέα 
αυτής τής «μαλακής κοιλιάς» τής 
Ευρώπης πού είναι ή Μεσόγειος, 
σάν δυνατός χώρος «συνάντησης» 
τών αναγκών τής μιας πλευράς καί 
τών επιθυμιών τής άλλης. 'Ιδιαί
τερα σήμερα πού ή οικοδόμηση 
μιας νέας παγκόσμιαςι«τάξης» δέν 
μπορεί παρά νά στηριχθεί στή δια
πραγμάτευση μίας γενικής συγκα
τάβασης πάνω στον τρόπο διεύ
ρυνσης τών γεωπολιτικών, κοινω
νικοοικονομικών άλλα καί τεχνο
λογικών βάσεων του συστήματος. 

8. Βλέπε τίς αναλύσεις τών R. Borrely: Οί 

τομεακές ανισότητες τού ποσοστού κέρόονς, 

Pug 1975 καί C. Palloix: Παραγωγική διαδι

κασία καί κρίση τον καπιταλισμού, Maspero 
1977. 

9. G. Vaîtsos: Διαπραγμάτενση καί κατα

νομή τών εισοδημάτων κατά τήν αγορά τε

χνολογίας άπό τίς νπό άνάπτνξη χώρες, Idep, 
Dakar 1971 

10. Μεταξύ άλων, Gresi: Ό διεθνής καταμε

ρισμός τής εργασίας, Παρίσι 1975, M. Dow-
dar: Ή κρίση τής καπιταλιστικής οικονομίας, 

Μονπελλιέ 1976, Λ. Malassis: Γεωργία καί 

Μεσογειακή άνάπτνξη , εισήγηση στό Γαλλο-

ιταλικό Μεσογειακό Σνμπόοιο, Όκτωδ. 

1975, P. Judet: Σννεργασία καί ολοκλήρωση 

στή Μεσόγειο, Συμπόσιο 'Ινστιτούτου Affairi 
International, Μιλάνο, Μάρτιος 1976, R. Ali
bon: Σκέψεις γιά τίς προοπτικές εκβιομηχά

νισης στή Μεσόγειο, Συμπόσιο 'Ανάπτυξη 
καί σταθερότητα στή Μεσόγειο, 'Αθήνα, Ια
νουάριος 1977, Μ. Παπαγιαννάκης: Κρίση 

καί ηγεμονική οικοδόμηση μιας νέας παγκό

σμιας οικονομικής τάξης στή Μεσόγειο, 

ΕΚΚΕ, 'Αθήνα 1976. 
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διαλεκτικής τους σύνδεσης. Τόσο 
κατά την έννοια επιστήμη —-> τε
χνική ώς «γνώση σχετική με τίς με
θόδους...» όσο καί κατά τήν έννοια 
τεχνική —> επιστήμη ώς «μνήμη της 
τεχνικής...», «θεωρητικοποίηση τής 
τεχνικής...». Γι' αυτό ή τεχνολογία 
κατέχει μιά στρατηγική θέση στή 
διαδικασία τής οικονομικής καί 
κοινωνικής ανάπτυξης3. 
4. Οί παραπάνω παρατηρήσεις 
ωστόσο δέν μπορούν νά απογυ
μνωθούν από τήν κοινωνικοοικο
νομική καί γεωπολιτική τους διά
σταση. « Ό έκμηχανισμός δέ λει-
ουργεϊ παρά στή βάση κοινής ή 
"»ινωνικοποιημένης έργασίας»4.Ή 
ιοκειμενική κατανομή τής έργα-
',ς παραχωρεί οριστικά τή θέση 
, στην αντικειμενική κατανομή 

e συνεχή αύξηση τής σημασίας καί 
ύ ρόλου τής επιστήμης. 'Ωστόσο, 

ουσιαστικό περιεχόμενο καί ή 
ξη τής κοινωνικοποίησης τής 

ίας προσδιορίζεται βασικά 
ί σύστημα τών παραγωγικών 
,ινωνικών σχέσεων. Είναι δέ 
; αυτή ή εξέλιξη στά πλαίσια 

.απιταλιστικού τρόπου παρα-
^γής. Συνοψίζουμε τά βασικά της 

σημεία. 

α) Αυξανόμενη «κοινωνικοποί
ηση» τής εργασίας (μέ τή μηχανο
ποίηση τής παραγωγής μηχανών 
καί τήν εφαρμογή τών αυτοματι
σμών στή μαζική παραγωγή, π.χ. 
αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρι
κές συσκευές) πού συνοδεύεται 
άπό αυστηρή ιεράρχηση της (δια
χωρισμός τής διανοητικής ή διευ
θυντικής εργασίας άπό τή χειρω
νακτική ή εκτελεστική εργασία), 
ό) Υπερεκτίμηση τής εργασίας 
μιας μειοψηφίας εργαζόμενων επι
στημόνων πού συμμετέχουν στην 
παραγωγή τεχνολογίας καί στή 
διαχείριση τής παραγωγικής μηχα
νής μέ αντίκρυσμα τήν υποβάθμιση 
τής εργασίας τής μάζας τών εργα
ζομένων πού, έχοντας χάσει τόν 

3. Όπως υπογραμμίζει 6 Ρ. Mantoux, όέν 
είναι ότι ή επιστήμη όέν παίζει σημαντικό 
ρόλο στό στάοιο τής μανουφακτούρας άλλα 
μάλλον τό ότι ό ενδιάμεσος τεχνολογικός 
κρίκος όέν είχε ακόμη διαμορφωθεί. 

4. Κ. Μαρξ: Τό Κεφάλαιο, τ. 2, σ.7. Ed. So
ciales. 

έλεγχο τής διαδικασίας τής παρα
γωγής (συντεχνική παραγωγή) καί 
τής διαδικασίας τής εργασίας (χει
ροτεχνία - βιοτεχνία), μέ τόν έκμη-
χανισμό χάνουν τήν παραγωγική 
τους γνώση καί μέ τήν αυτοματο
ποίηση κάθε άμεση επαφή μέ τή 
μηχανή-πηγή μιας παραγωγικής 
γνώσης5. 

γ) Σχετική αυτονόμηση τής παρα
γωγής τεχνολογίας σε σχέση μέ τό 
τεχνικό παραγωγικό σύστημα καί 
υποταγή της στίς ανάγκες αξιο
ποίησης τού κεφαλαίου στην επε
κτατική του πορεία, στά πλαίσια 
τής διεθνούς, αγοράς, προς τό 
«συνολικό εμπόρευμα» (παραγωγή 
εργοστασίων «μέ τό κλειδί στό 
χέρι» , πρόσφατα'«μέ τό προϊόν στό 
χέρι» καί τώρα - γιατί όχι; - «μέ 
τήν αγορά στό χέρι»6), 
δ) Συγκέντρωση τής παραγωγής 
τεχνολογίας (κυρίως τών φάσεων 

.της «σύλληψης» καί τής εφαρμογής 
τής τεχνικής - τ ά δύο άκρα τής 
αλυσίδας τού Engineering) σέ 
περιορισμένο κοινωνικοοικονομικό 
καί γεωγραφικό χώρο μέ άποκέν-

Χρειάζεται νά επιμείνουμε ιδιαί
τερα στην πλευρά τού προβλήματος 
πού κατά τή μόδα αποκαλείται 
«μεταφορά τεχνολογίας», απομυ
θοποιώντας, όσο μάς επιτρέπει ó 
χώρος, τή νεοφιλελεύθερη άποψη 7. 
"Αποψη πού, ξεκινώντας άπό ένα 
«ιδανικό» χώρο όπου οί παραγω
γικοί συντελεστές είναι ευκίνητοι, 
θεωρεί ότι ή διαδικασία τής ανά
πτυξης μπορεί ανεμπόδιστα νά κα
λύψει όλο. τό χώρο αρκεί νά πρα
γματοποιηθεί «μεταφορά τεχνολο
γίας», ταυτίζοντας τήν τελευταία 
μέ τήν κυκλοφορία εμπορευμάτων 
(ευρεσιτεχνίες·, τεχνική βοήθεια, 
μελέτες, υλικά...) σέ μιά έλεύ,θερη 
αγορά, περιορίζοντας έτσι τους 
στόχους τής εθνικής καί διεθνούς 
πολιτικής τών κρατών, τήν άρση 
ορισμένων εμποδίων. Σ' αυτό τό 

τρώση τού τεχνικού παραγωγικού 
εργαλείου σέ άλλους χώρους λιγό
τερο ανεπτυγμένους αλλά έτοιμους 
Ιστορικά νά «έσωτερικεύσουν» τίς 
συνθήκες τής εκβιομηχάνισης τους, 
έστω κι άν αυτό συνεπάγεται τήν 
ανανέωση τής εξάρτησης μέ τή 
σύγχρονη τεχνολογική της μορφή. 
5. Θά ήταν, λοιπόν, ματαιοπονία ή 
ανάπτυξη προβληματικής πάνω 
στην τεχνολογία - στρατηγικό 
κρίκο στή διαδικασία τής ανάπτυ
ξης- άν δέν συνειδητοποιήσουμε 
τίς συγκεκριμένες κοινωνικοοικο
νομικές καί γεωπολιτικές δομές 
πού τήν παράγουν καί τήν αναπα
ράγουν. Κι αυτό ισχύει τόσο γιά τίς 
αναπτυγμένες χώρες, όπου οί αρ
νητικές συνέπειες τής παραπάνω 
διαδικασίας προκαλούν κινήματα 
αμφισβήτησης πού πιθανότατα θά 
ενταθούν, όσο καί πολύ περισσό
τερο στίς λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες, πού ή συμμετοχή τους στην 
παραγωγή τεχνολογίας είναι πρω
ταρχικής σημασίας γιά τήν επιτυ
χία τής προσπάθειας νά ενισχυθεί 
ή συνοχή τού παραγωγικού τους 
συστήματος. 

πλαίσιο, οί πιό ικανοί καί αποτε
λεσματικοί φορείς «μεταφοράς» εί
ναι οί πολυεθνικές εταιρίες, γιά τίς 
όποιες μένει νά προσδιοριστεί ένας 
«κώδικας συμπεριφοράς» (σύμ
φωνα μέ τό σχέδιο Κίσσινγκερ). 

'Ωστόσο, ή τεχνολογία πρίν καί 
περισσότερο άπό πρόβλημα κυ
κλοφορίας είναι πρόβλημα παρα
γωγής. Καί τό κρίσιμο ζήτημα δέν 
είναι ή πολύ αμφίβολη «μεταφορά» 

5. Μ. Freyssinet: Ή όιαόικασία νπερβάθμι-

<χης - υποβάθμισης τής εργατικής όνναμης, 

Παρίσι 1975. 

6. P. Judet: Μεταφορά τεχνολογίας καί όιε-

θνοποίηση τον κεφαλαίου. Options Méditer
ranéennes No 27. 

7. P. Judet-J. Perrin: Μεταφορά τεχνολογίας 

καί ανάπτυξη, Irep, Γκρενόμπλ 1976 

Β. Μεταφορά Τεχνικής 
μή μεταφορά τεχνολογίας 



της αλλά ó έλεγχος της, ή συμμε-
τοχή των λιγότερο άναπτυγμένω ν 

χωρών στην παραγωγή καί αναπα
ραγωγή της. 

Σήμερα, σε εποχή οπού ό εθνικός 
παραγωγικός χώρος «διαρρυγνύε-
ται» καί ή παραγωγή διεθνοποιεί
ται, μιά ανάλυση στή βάση κλάδων 
καί τομέων8 θά κατέληγε στην ει
κόνα ενός αληθινού παγκόσμιου 
παραγωγικού χώρου, συντεταγμέ
νου ιεραρχικά, όπου κάθε χώρα 
παίρνει τή θέση της ανάλογα με τό 
επίπεδο ανάπτυξης του δικού της 
παραγωγικού συστήματος. Πράγ
ματι, κάθε εθνικό παραγωγικό σύ
στημα έχει » "ήσει ιστορικά μιά 
δική του συνοχή. Στά πιό ώριμα 
καί κυρίαρχα συστήματα ή συνοχή 
αυτή προσδιορίζεται άπό τήν ορ
γανική λειτουργία τών υποτομέων 
της πιό υψηλής τεχνολογίας 
(παραγωγή μέσων παραγωγής γιά 
τήν παραγωγή μέσων παραγωγής) 
πού επιβάλλει τά διεθνή παραγω
γικά πρότυπα. 'Αντίθετα στά λιγό
τερο Ισχυρά συστήματα, όταν δεν 
πρόκειται γιά απλά αθροίσματα 
κλάδων κλειστής καί εξωστρεφούς 
λειτουργίας, ή συνοχή τους δένεται 
γύρω άπό τήν παραγωγή κατανα
λωτικών ή, στην καλύτερη περί
πτωση, ενδιάμεσων αγαθών, έτσι 
πού τό δλο σύστημα λειτουργεί σάν 
«εισροή» στό πλαίσιο τού διεθνούς 
καταμερισμού εργασίας. 

Ή ενεργοποίηση αυτής της στα
τικής ακόμη εικόνας θά αποκάλυ
πτε μιά κίνηση πού θεμελιώνεται 
στή συνύπαρξη δύο κυρίων τά
σεων: 
— Τάση όμοιογενοποίησης τών .. 
παραγωγικών πρωτύπων, αναγ
καία συνθήκη γιά τήν ομαλή διεύ
ρυνση τού συστήματος κάτω άπό 
τή συνεχή παρουσία καί πίεση τού 
ανταγωνισμού. Μερικότερη έκ
φραση της, γιά τό σκοπό πού μάς 
ενδιαφέρει εδώ, είναι ή τάση γιά 
μεταφορά τεχνικής μέ τήν έννοια 
μιας κάποιας αποκέντρωσης όχι 
ολόκληρων κλάδων άλλα ορισμέ
νων τμημάτων τους πού δέν καλύ
πτουν όλο τό φάσμα της τεχνικής 
καί, ακόμη περισσότερο, τής οικο
νομικής λειτουργίας τού κλάδου 
καί πού τό προϊόν τους συχνά δέν 
αξιοποιείται παρά στά πλαίσια τού 
«συνολικού εμπορεύματος» στον 
ορίζοντα τής διεθνούς αγοράς. 

- Τάση διαφοροποίησης τών 
παρανωγικών προτύπων, νόμος 
λειτουργίας τού συστήματος. Στην 
προσπάθεια νά αναζητηθεί διαφο
ρικό κέρδος, ό μονοπωλιακός έλεγ
χος τής παραγωγής τεχνολογίας 
(βαριάς ή έλαφράς, εντάσεως κε
φαλαίου ή εργασίας) πού επιτρέπει 
τή βαθμιαία επιβολή νέων παρα
γωγικών προτύπων γίνεται αντι
κείμενο διαμάχης στην κορυφή τής 
ιεραρχίας πού συνεπάγεται καί 
τάση μη μεταφοράς τεχνολογίας. 
Φυσικά οί πιό παλαιές τεχνολογίες 
γλιστράνε στά κατώτερα επίπεδα 
τής ιεραρχίας στό βαθμό πού έχουν 
ολοκληρώσει τόν ιστορικό τους 
ρόλο τής πρωτοπορίας στή διαδι
κασία τής οικονομικής καί κοινω
νικής προόδου (υφαντουργία... 
κλπ.). 

Ά π ό μιά τέτοια ανάλυση, πού 
αναλάβαμε τόν κίνδυνο νά σχημα
τοποιήσουμε στό έπακρο, προκύ
πτουν ορισμένες συνέπειες άπό τίς 
όποιες θά θέλαμε νά τονίσουμε 
εκείνες πού ενδιαφέρουν άμεσα τό 
στόχο μας. 
1. Τάσεις καί άντι-τάσεις εξασφα
λίζουν μακροπρόθεσμα τή μετα
τροπή τών ανώτερων συνθηκών 
παραγωγής σέ ενδιάμεσες καί στή 
συνέχεια σέ κατώτερες. Ή τεχνική 
πρόοδος δέν είναι τό αποτέλεσμα 
υποθετικών καταστάσεων ισορρο
πίας άλλα τής διαμάχης παραγω
γών καί κεφαλαίων. Χωρίς αυτό νά 
σημαίνει ότι μιά μή ισόρροπη 
κατάσταση είναι καί ανισόρροπη. 
2. Είναι αλήθεια ότι ή αγορά τε
χνικής καί τεχνολογίας, όπως κάθε 
αγορά, είναι συνάρτηση τού συσχε
τισμού δυνάμεων πού συνυπάρ
χουν. Οί λίγες εταιρίες (ιδιωτικές ή 
κρατικές) λίγων χωρών πού ελέγ
χουν τήν παραγωγή τεχνολογίας, 
κλάδων παλιών (σιδηρουργία, 
υφαντουργία...) ή νέων (πυρηνική 
ενέργεια, ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι, 
Informatique, αεροναυπηγική...) 
είναι σέ θέση νά φτιάχνουν τήν 
αγορά9. Μιά αγορά δύσκαμπτη (άν 

δέν είναι «φανταστική», εξαρτώ
μενη άπό τήν εσωτερική πολιτική 
τών πολυεθνικών εταιριών ή τίς 
δια-κρατικές συμφωνίες) όπου τό 
οριακό κόστος τού πωλητή είναι 
μηδέν καί εκείνο τού αγοραστή 
άπειρο, έτσι πού ή «επιλογή» τού 
δεύτερου νά περιορίζεται στή επι
δοκιμασία μιας επιλογής πού ί 
πρώτος έχει κιόλας κάνει. Μέ τε
λικό αποτέλεσμα τήν ένσωμάτωσι 
τού αγοραστή σ' ένα κύκλωμα τς 
οποίου τά πλεονεκτήματα δέν μπ 
ρεί νά απολαύσει παρά άγοράζο 
τας αδιάκοπα νέα τεχνολογία. 

Ωστόσο, μεταφορά τεχνικής : 
μή-μεταφορά τεχνολογίας, σάν 
ρίαρχες τάσεις, δέν προκύπι 
άπό τόν «ουμανισμό» ή τήν 
κιαβελική» διάθεση άντίσ 
κάποιων δήθεν «υποκειμένων 
ιστορίας» αλλά άπό τή «λογι-. 
τού παγκόσμιου καπιταλισ" 
συστήματος καί τή ου 
συνοχή του, πού προκύπτ 
ενα σύνολο αποφάσεων 
αντιφατικών) άνισων φο( 
ουσίας καί όπου οί πο> 
εταιρίες (αυτά τά μετά. 
φαντάσματα, κατά τόν Σπ., 
προσπαθούν νά επωφεληθούν. 

Έτσι, ή συμμετοχή τών λιγότερο 
άναπτυγμένων χωρών στον έλεγχο 
τής παραγωγής τεχνολογίας δέν 
μπορεί νά θεωρηθεί ως υπόθεση 
«μεταφοράς» (ή τάση τού συστή
ματος είναι αντίθετη) ή αποκατά
σταση τών «αυτοματισμών» μιας 
ελεύθερης αγοράς. Στην πραγματι
κότητα, ή συμμετοχή αυτή δέν 
μπορεί νά είναι παρά τό αποτέλε
σμα τής πολιτικής βούλησης τών 
ένιδαφερομένων πού θά στηρ'χθεί 
στην αναγκαία γιά τή συνοχή ού 
παγκόσμιου καπιταλιστικού συ
στήματος διαπραγμάτευση τϊκ 
συγκατάνευσης τους. Ιδιαίτερο 
σήμερα πού ή συνοχή τού συστήμα
τος καί τό θεσμικό του πλαίσιο 
αμφισβητούνται τόσο σέ εθνικό 
όσο καί διεθνές επίπεδο. 

Γ. Οικοδόμηση της «νέας τάξης» 
πραγμάτων καί μεσογειακός χώρος 

Ά π ό τό ξέσπασμα τής τελευταίας καπιταλιστικού συστήματος ή άνα 
γενικής κρίσης τού παγκόσμιου ζήτηση μιας Νέας Παγκόσμιας Οί 
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Πρόκειται γιά μιά ελπιδοφόρα δυ
νατότητα, μέ τήν προϋπόθεση ότι 
οί Μεσόγειοι θά θελήσουν καί θά 
μπορέσουν νά οικοδομήσουν, οσο 
είναι ακόμα καιρός, την ευρωπαϊκή 
τους πολιτική πάνω άπό μικρο-
εθνικισμοΰς, άπένταντι σε μιά Ευ
ρώπη πού, αναζητώντας τήν ταυ
τότητα της, οικοδομεί κιόλας, καί 
παρά τίς αντιφάσεις της, τή μεσο
γειακή της πολιτική. 

Δεν υποστηρίζουμε, βέβαια, τή 
δυνατότητα ν' αναδυθεί, σ'. ένα 
ορατό μέλλον, ένας ολοκληρωμένος 
«μεσογειακός χώρος» πού θά λει
τουργούσε σάν νέος πόλος. Θά 
ήταν τουλάχιστον ουτοπία νά υπο
τιμήσουμε τό γεγονός οτι στην 
περιοχή υπάρχει αφενός στρατιω-
τικο-πολιτική ρευστότητα, μέ πιό 
χτυπητά παραδείγματα τά προβλή
ματα της Μέσης 'Ανατολής, τής 
Κύπρου καί τής Δυτικής Σαχάρας, 
καί αφετέρου κοινωνικο-οικονο-
μική δυσκαμψία, κυρίως όσον 
άφορα τήν ενσωμάτωση στην ανα
πτυξιακή διαδικασία τών ισλαμι
κών αγροτικών πληθυσμών (άπό 
τίς καλύτερες περιπτώσεις π.χ. ή 
'Αλγερία δαπανάει τό 1/3 τής 
.αξίας του πετρελαίου πού εξάγει 
γιά νά καλύψει τό έλλειμμα της σέ 
στάρι). 

Τίποτα ωστόσο δεν επιτρέπει νά 
αποκλείσουμε έκ τών προτέρων τή 
δυνατότητα: 
- νά πυκνώσουν οί ανεπαρκείς 
σήμερα ένδο-μεσογειακές σχέσεις 
(εμπορικές, βιομηχανικές, τεχνολο
γικές; 
- νά διαφοροποιηθούν οί σχέσεις 
τών μεσογειακών χωρών προς τήν 
κατεύθυνση τών Βαλκανίων, τής 
'Ανατολής καί τής 'Αφρικής 
- νά αξιοποιηθούν στό έπακρο οί 

αντιθέσεις του Βορρά, παίζοντας 
αξιόπιστα τό χαρτί τής Ευρώπης 
- νά συντονιστεί σέ μεσογειακό 
επίπεδο καί κυρίως σέ επίπεδο τών 
περισσότερο ομοιογενών υποσυνό
λων ó εύρωμεσογειακός διάλογος. 

Θά μπορούσε κανείς, γιά παρά
δειγμα, νά σκεφτεί τό υποσύνολο 
«Νότια Ευρώπη» 1 1. Στά σύνορα 
τής μεσογειακής πολιτικής τών Ευ
ρωπαίων καί τής ευρωπαϊκής τών 
Μεσογείων θά μπορούσε νά λει
τουργήσει ως συνδετικός κρίκος, 
πού τή σημασία του δεν μπορούμε 
ακόμα νά εκτιμήσουμε εύκολα. Εί
ναι όμως αναμφισβήτητο οτι γιά 
τίς νοτιοευρωπαϊκές χώρες αυτός ó 
ρόλος, πού θά ήταν ένα «ατού» 
κατά τή διαπραγμάτευση τού περι
εχομένου τής «θέσης» τους στον 
ευρωπαϊκό χώρο, προϋποθέτει τήν 
ενίσχυση καί διαφοροποίηση τών 
μεσογειακών τους σχέσεων. 

Μένει νά προσδιοριστεί τό περι
εχόμενο αυτών τών σχέσεων γιά νά 
μήν περιοριστούν σέ μιά απλή 
ανάρρωση παλαιών μορφών κυ
ριαρχίας. Μιά νέα πρακτική μπο
ρεί νά ξεκινήσει μέ κοινές επιχει
ρήσεις (πού θά κρατήσουν γιά τόν 
εαυτό τους τό ρόλο τού πρώτου ερ
γολάβου) σέ περιφερειακή κλίμακα 
καί σέ κλάδους όπως μεταλλουρ
γία, πετροχημεία, ναυπηγεία καί 
θαλάσσιες μεταφορές, αγροτική, 
βιομηχανική καί τουριστική υπο
δομή... καί μέ στόχους τή βαθμιαία 
περιφερειακή ολοκλήρωση καί 
συμμετοχή στην παραγωγή καί τόν 
έλεγχο σύγχρονης τεχνολογίας. Ή 
πρακτική τής 'Αλγερίας καί τής 
Γιουγκοσλαβίας άλλα καί ή άναγ-
γελλόμενη τής 'Ισπανίας καί τής 
Ελλάδας είναι αξιόπιστα παρα
δείγματα. 

Δ. Γιά μιά ρεαλιστική στρατηγική 

Οί παραπάνω λίγες παρατηρήσεις 
δέ θάπρεπε νά οδηγήσουν σέ μιά 
μοιρολατρία άνιστορική όπως θά 
ήταν π.χ. ή θεώρηση μιας χώρας 
σάν απλού αντικειμένου καταδικα
σμένου · νά υποστεί παθητικά τίς 
συνέπειες τού παγκόσμιου καπιτα
λιστικού συστήματος. Ούτε όμως,· 
άπ' τήν άλλη μεριά, σέ έναν ουμα
νισμό πού θά ήταν ή απλή άρνηση 

(στη βάση μιας αποπροσανατολι
στικής ορολογίας του τύπου: 
«απόλυτη» ανεξαρτησία, «αυτό
νομη» ανάπτυξη, «έξοδος» άπό τήν 
αγορά) μιας κοινωνικοοικονομι
κής καί τεχνολογικής πραγματικό
τητας δυσκολομετάβλητης μεσο
πρόθεσμα. Μεγάλος είναι ó κίνδυ
νος δημιουργίας νέων ιδεολογικών 
παραπεσμάτων καί αποπροσανα

τολισμού τής θεωρίας καί τής πρά

ξη?· 
"Αν είναι αλήθεια οτι ή σημερινή 

τεχνολογική πραγματικότητα είναι 
προϊόν τού παγκόσμιου καπιταλι
στικού συστήματος, είναι τό ίδιο 
αλήθεια οτι καμιά έναλλατκτική 
προοπτική δέν έχει ακόμα προτα
θεί. Ακόμα καί ό χώρος τού 
«υπαρκτού σοσιαλισμού» δέν ξέ
κοψε άπ' αυτήν τήν πραγματικό
τητα. Γεγονός καθόλου εκπληκτικό 
αφού ένας «άλλος» δρόμος δέν εί
ναι μιά κατάσταση «πραγμάτων» 
αλλά μιά συνεχής κ· ί μακρόχρονη 
διαδικασία, έτσι πού μιά «άλλη 
τεχνολογία δέν μπορεί νά είναι 
προϋπόθεση της άλλα τό ίστορι-

της προϊόν. 
'Εκείνο πού είναι βέβαιο ε 

δτι δέν υπάρχουν σήμερα «έθ\ 
κές» λύσεις στά τεχνολογικά (κ 
άλλα) προβλήματα. Ή περ> 
ρειακή ολοκλήρωση δέν είνα· 
διαδικασία καλή ή κακή καθ' 
άλλα σέ σχέση μέ τό κοινών 
λιτικό της περιεχόμενο. Πώς 
ρούμε νά προσανατολίσουμε 
διαδικασία προς μιά ολόκληρα, 
ενεργητική μέ κοινωνικοοικονομι
κούς στόχους προσδιορισμένους 
πολιτικά; 

Μιά ρεαλιστική στρατηγική 
στηριγμένη (α) στην απομυθο
ποίηση τής νεο-φιλελεύθερης ιδεο
λογίας (β) στό πέρασμα άπό τήν 
προβληματική τής δήθεν «μεταφο
ράς» σέ εκείνη τής συμμετοχής 
στον έλεγχο καί τήν παραγωγή τής 
τεχνολογίας καί (γ) στή διαπρα
γμάτευση τής αναγκαίας συγκατά
βασης γιά τήν οικοδόμηση τής νέας 
παγκόσμιας οικονομικής τάξης, 
μπορεί νά θεμελιωθεί σέ περιφε
ρειακή συνεργασία καί μέ στόχους 
προοδευτικά: 

- τόν εμπλουτισμό τής γνώσης 
πάνω στίς υπάρχουσες γνώσεις καί 
τά πρακτικά προβλήμιατα εκπαί
δευσης καί πληροφόρησης 
- τήν κατάκτηση σέ συγκεκριμένες 
περιπτώσεις (π.χ. σιδηρουργία) τού 
σχεδίου τής γενικής «σύλληψης» 
τής τεχνολογικής ανάγκης τής 
περιοχής, εισάγοντας έτσι τό 
πρώτο στοιχείο αναταραχής στην 
αλυσίδα τής τεχνολογικής εξάρτη
σης ^ 

- τή συνεχή ενίσχυση τής αναπτυ
ξιακής έρευνας καί τή διεύρυνση 
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έτσι της ικανότητας παραγωγής τε
χνολογίας ανεβαίνοντας από τό 
στάδιο της «σύλληψης» μέχρι τήν 
τελική εφαρμογή (προμελέτες, με
λέτες) 
- τη «σμίκρυνση» σ' ορισμένες 
περιπτώσεις του μεγέθους της έπι-
βλημένης τεχνικής ή τήν εφαρμογή 
άλλης πιό προσαρμοσμένης στίς 
περιφερειακές δυνατότητες καί 
ανάγκες. ( Ήδυνατότητα νά παρα
καμφθούν οί γιγαντιαίες (γιά νά 
είναι ανταγωνιστικές) σήμερα υψι
κάμινοι (5-10 εκατ. τόννων τό 
χρόνο) χάρη στην εφαρμογή της 
άμεσης αναγωγής σιδηρομεταλλεύ-
ματος μέ φυσικά αέρια ή καί λι
γνίτη σέ μονάδες 0,5 1 εκατ. τόν
νων, είναι ενα μόνο παράδειγμα 

- τή συμμετοχή στή διεθνή παρα
γωγή τεχνολογίας μέ άρνηση της 
παθητικής συμπληρωματικότητας 
καί του ρόλου του απλού ΰποκα-
τασκευαστή ή συναρμολογητή 
- τήν ανάπτυξη γεωργικής τεχνο
λογίας ικανής νά εξουδετερώσει τό 
σύγχρονο «όπλο τής διατροφής». 

Στους παραπάνω στόχους θά μπο
ρούσαμε νά προσθέσουμε καί άλ
λους. Στην πραγματικότητα, δέν 
είναι οί ιδέες πού λείπουν. Λείπει ή 
πολιτική βούληση πού θά εκτιμήσει 
ποιες άπό αυτές είναι ρεαλιστικές 
μέ τόν συγκεκριμένο συσχετισμό 
δυνάμεων, μέ ποιο τρόπο καί σέ 
ποιο χώρο μπορούν νά εφαρμο
στούν, ή ταχύτητα καί ή συνέπεια 
στην εφαρμογή τους. Ή ανάλυση 
πού προηγήθηκε, χωρίς νά εξαν
τλεί τό θέμα, παίρνει μιά θέση. 
'Απέναντι στην αποδοχή μιας δή
θεν φυσιολογικής «ροής» τεχνολο
γίας, μέ λογική κατάληξη τή διαπι
στούμενη σήμερα (παθητική) συμ-
πληρωματικότητά μας, πρέπει νά 
αντιταχθεί ή απαίτηση ενεργητικής 
συμμετοχής στον έλεγχο καί τήν 
παραγωγή τής τεχνολογίας. 

'Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν 
προώθηση μιας τέτοιας στρατηγι
κής είναι ή εκτίμηση τού μεσοπρό
θεσμα «εφικτού» καί ή εκλογή τών 
αναγκαίων συμμαχιών σέ γεωπολι
τική περιφερειακή κλίμακα άλλα 

καί σέ εθνική. Γιατί ή οικοδόμηση 
τής νέας «τάξης» σέ παγκόσμιο επί
πεδο προϋποθέτει τήν αποκατά
σταση της πρώτα σέ εθνικό επί
πεδο. Καί θά ήταν ιστορική ανικα
νότητα γιά όσους φιλοδοξούν νά 
πάνε «κόντρα στό ρεύμα» νά αφή
σουν ανεκμετάλλευτη τή δυναμική 
πού συνεπάγεεται μιά τέτοια μεσο
πρόθεσμη δυνατή προοπτική στό 
όνομα τής «καθαρότητας» (άπλο'ί-
κότητας;) τών «θέσεων». Μεσο
πρόθεσμοι καί μακροπρόθεσμοι 
στόχοι δέν είναι εξορισμού αντιφα
τικοί. 'Εκτός άν δέν πρόκειται γιά 
απλή απώλεια τής αίσθησης τού 
χρόνου αλλά γιά φυγή μπροστά σέ 
μιά πολύπλοκη πραγματικότητα 
πού δε χωράει σέ στατικά ερμηνευ
τικά σχήματα. 

11. Μ. καί Ε. Παπαγιαννάκης: «Συνοπτική 
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