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Φαντασθείτε ένα κόσ,ο ό.ου τα τρόφι,α ,ονί,ως α.οστέλλονται χιλιάδες ,ίλια
,ακριά .ροκει,ένου να υ.οστούν ε.εξεργασία, και ,ετά ξαναστέλνονται .ίσω για
να .ωληθούν ακριβώς εκεί α.’ ό.ου ξεκίνησαν. Φαντασθείτε αγελάδες α.ό το
Μεξικό να ταΐζονται καλα,.όκι εισαγωγής α.ό τις Ηνω,ένες Πολιτείες, ,ετά να
εξάγονται για σφαγή στις Ηνω,ένες Πολιτείες, και το κρέας τους να
ξαναστέλνεται στο Μεξικό, .ίσω ξανά .άλι, για να .ωληθεί. Φαντασθείτε ένα
κόσ,ο ό.ου, τις .ερισσότερες χρονιές α.ό το 2005 και δώθε, η Κίνα έχει ,ε κά.οιον
τρό.ο καταφέρει να εισαγάγει .ερισσότερα αγαθά α"ό τον εαυτό της .αρά α.ό τις
ΗΠΑ, ένα α.ό τους ,εγαλύτερους ε,.ορικούς της εταίρους.
Αυτό ,.ορεί να ακούγεται σαν το σενάριο κά.οιας ζοφερής φανταστικής ταινίας
κινου,ένων σχεδίων – έστω, α.ευθυνό,ενης σε φανατικούς της τεχνολογίας. Ό,ως
δεν .ρόκειται για αστείο – στην .ραγ,ατικότητα αυτή είναι η καθη,ερινή ρουτίνα
της .αγκοσ,ιο.οιη,ένης οικονο,ίας.
Τα .ιο .άνω .αραδείγ,ατα είναι όλα .ερι.τώσεις ‘ε.ανεισαγωγής’ – ,ε άλλα
λόγια, χώρες .ου στέλνουν τα αγαθά τους υ.ερ.οντίως ,όνο και ,όνο για να
ξανασταλούν .ίσω .άλι σε κά.οιο ,εταγενέστερο στάδιο της .αραγωγικής
αλυσίδας. Και συνιστούν κάθε άλλο .αρά ,οναδικές .ερι.τώσεις αυτού του
.αράδοξου φαινο,ένου. Στα νερά έξω α.ό τις νορβηγικές ακτές, οι ,.ακαλιάροι
κατα.λέουν ύστερα α.ό ένα εντυ.ωσιακό ταξίδι ,ετανάστευσης, έχοντας
διασχίσει κολυ,.ώντας χιλιάδες ,ίλια γύρω α.ό τον Αρκτικό Κύκλο, αναζητώντας
,έρος ν’ αφήσουν τα αυγά τους. Αυτή η ,ετανάστευση, ωστόσο, ωχριά ,.ροστά σε
εκείνη .ου διεξάγουν τα ψάρια ,ετά την αλίευσή τους: α.οστέλλονται στη Κίνα
για να φιλεταριστούν .ριν ε.ιστρέψουν στις αγορές της Σκανδιναβίας .ρος
.ώληση. Αυτή η .αγκοσ,ιο.οίηση της αλυσίδας .ροσφοράς των θαλασσινών
εκτείνεται ε.ίσης και στις ΗΠΑ: Πάνω α.ό τα ,ισά θαλασσινά είδη .ου αλιεύονται
στην Αλάσκα υφίστανται ε.εξεργασία στην Κίνα, και .ολλά α.ό αυτά
ξαναστέλνονται κατ’ ευθείαν .ίσω στα ράφια των α,ερικάνικων .αντο.ωλείων.
Πάνω στην .αράνοια της ε.ανεισαγωγής έρχεται να κολλήσει το εξίσου
ακατανόητο φαινό,ενο του .εριττού ε,.ορίου. Πρόκειται για ,ια συνήθη .ρακτική
κατά την ο.οία διάφορες χώρες εισάγουν και εξάγουν τεράστιες .οσότητες
.ανο,οιότυ.ων .ροϊόντων ,έσα σε ,ια δεδο,ένη χρονιά. Για να .άρου,ε ένα
ιδιαίτερα χτυ.ητό .αράδειγ,α, το 2007, η Βρετανία εισήγαγε 15.000 τόνους βάφλες
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,ε ε.ικάλυψη σοκολάτας, ενώ εξήγαγε 14.000 τόνους. Το 2017, οι ΗΠΑ εισήγαγαν
και εξήγαγαν ε.ίσης .ερί τους 1,5 εκατο,,ύρια τόνους βοδινό κρέας, και σχεδόν
,ισό εκατο,,ύριο τόνους .ατάτες. Το 2016, έφθασαν στο Ηνω,ένο Βασίλειο 213.000
τόνοι νω.ό γάλα – κατακλυσ,ός σωστός θα λέγα,ε, αν άλλοι 545.000 τόνοι γάλα
δεν είχαν ε.ίσης φύγει α.ό το ΗΒ ,έσα στην ίδια εκείνη χρονιά.
Αν το δού,ε αντικει,ενικά, το ε,.όριο αυτού του είδους δεν βγάζει νόη,α α.ό
ά.οψη οικονο,ίας. Για .οιόν λόγο θα άξιζε να καταβληθεί το τεράστιο κόστος – σε
χρή,α όσο και σε καύσι,α – της α.οστολής στο εξωτερικό α.ολύτως καλών
τροφί,ων ,ε ,όνο σκο.ό να τα ξαναφέρου,ε .ίσω;
Η α.άντηση βρίσκεται στον τρό.ο ,ε τον ο.οίο έχει δο,ηθεί η οικονο,ία της
.αγκοσ,ιο.οίησης. Οι συ,φωνίες του ‘Ελευθέρου ε,.ορίου’ ε.ιτρέ.ουν στις
,εγάλες .ολυεθνικές εταιρείες την .ρόσβαση σε εργασία και φυσικούς .όρους
σχεδόν α.ανταχού της γης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ε.ωφελούνται α.ό
φορολογικά .αραθυράκια και εθνικές διαφορές σε θέ,ατα εργασίας και
.εριβαλλοντικών δεσ,εύσεων. Παράλληλα, ά,εσες και έ,,εσες ε.ιδοτήσεις στα
ορυκτά καύσι,α της τάξεως των 5 τρις δολλαρίων τον χρόνο .αγκοσ,ίως,
ε.ιτρέ.ουν στα κόστη α.οστολής να φορτώνονται σε ,εγάλη έκταση στους
φορολογου,ένους και στο .εριβάλλον, αντί των ε.ιχειρήσεων τις ο.οίες
.ραγ,ατικά βαρύνουν. Οι δο,ικές αυτές δυνά,εις σε συνδυασ,ό οδηγούν σε
.αρανοϊκά ε.ί.εδα διεθνών ,εταφορών .ου δεν εξυ.ηρετούν τί.οτε άλλο εκτός
α.ό την διόγκωση των εταιρικών κερδών.
Οι συνέ.ειες αυτής της αισχρής τακτικής είναι ήδη σοβαρές, και τείνουν να
χειροτερέψουν τις ε.ό,ενες δεκαετίες. Οι ,ικροκαλλιεργητές, ιδιαίτερα στον
.αγκόσ,ιο Νότο, έχουν δει τον βιο.ορισ,ό τους να υ.ονο,εύεται α.ό τις εισροές
φθηνών τροφί,ων α.ό το εξωτερικό. Παράλληλα, οι .αραδοσιακές ανθεκτικές στο
κλί,α αγροτικές .ρακτικές τους α.οθαρρύνονται ε,.ράκτως α.ό τον Παγκόσ,ιο
Οργανισ,ό Ε,.ορίου (WTO) και τις συ,φωνίες ‘ελευθέρου ε,.ορίου’. Και η
ε.εξεργασία και συσκευασία των τροφί,ων – αναγκαίες .ροκει,ένου για τρόφι,α
.ου θα σταλούν .ολύ ,ακριά α.ό τον τό.ο .αραγωγής τους – ευθύνονται για ένα
ση,αντικό .οσοστό των εκ.ο,.ών αερίων θερ,οκη.ίου α.ό το
.αγκοσ,ιο.οιη,ένο σύστη,α διατροφής.
Τα τρόφι,α δεν συνιστούν το ,όνο .ροϊόν .ου συνε.άγεται .εριττά ,ίλια
,εταφοράς. Τα διάφορα ,έρη ενός τυ.ικού ‘έξυ.νου τηλεφώνου’, για .αράδειγ,α,
έχουν διανύσει συνολικά ,ισό εκατο,,ύριο ,ίλια – καλύ.τοντας τρεις η.είρους –
.ριν .ροσγειωθούν στην τσέ.η σας. Αυτό το είδος .λεονάζοντος ή .εριττού
ε,.ορίου είναι ο λόγος .ου οι εκ.ο,.ές άνθρακα α.ό τις διεθνείς ,εταφορές
αυξάνονται σχεδόν τρεις φορές γρηγορότερα α.ό τις εκ.ο,.ές άλλων .ηγών. Με
τους τρέχοντες ρυθ,ούς ανά.τυξης, το διεθνές ε,.όριο δια θαλάσσης και αέρος θα
εκ.έ,.ει, ,έχρι το 2050, σχεδόν ίση .οσότητα διοξειδίου του άνθρακα, ,ε αυτήν
.ου εκ.έ,.ει σή,ερα ολόκληρη η Ευρω.αϊκή Ένωση.
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Η σύνδεση ,εταξύ φιλελευθερο.οιη,ένων ε,.ορικών συστη,άτων και εκ.ο,.ών
άνθρακα είναι σαφής και ευθεία: Μια .ρόσφατη ,ελέτη του Πανε.ιστη,ίου
Κυούσου της Ια.ωνίας βρήκε ότι, όταν οι χώρες ,ειώνουν ή εξαλείφουν τα σχετικά
τέλη –ιδίως ε.ί ενεργειακά εντατικών βιο,ηχανιών ό.ως η εξόρυξη και οι
κατασκευές- .αρατηρούν αντίστοιχες αυξήσεις στην .οσότητα εκ.ο,.ών
άνθρακα .ου συνδέονται ,ε εισαγό,ενα αγαθά.
Αυτό ση,αίνει ότι αν θέλου,ε να κατα.ολε,ήσου,ε α.οτελεσ,ατικά την
κλι,ατική κρίση, θα χρειαστεί να δώσου,ε .ροσοχή στην ε,.ορική .ολιτική.
Ιδιαίτερα θα .ρέ.ει να την αλλάξου,ε έτσι ώστε το δίχως .εριορισ,ούς, ασύδοτο
‘ελεύθερο ε,.όριο’ να .άψει να είναι ε.ιλέξι,ο. Ό,ως οι δια,ορφωτές της
.ολιτικής αυτήν την στιγ,ή δεν έχουν ισχυρά κίνητρα για να ,ειώσουν το διεθνές
ε,.όριο ε.ειδή, .αραδόξως, οι εκ.ο,.ές α.ό το .αγκοσ,ιο.οιη,ένο ε,.όριο δεν
ε,φανίζονται στους υ.ολογισ,ούς του άνθρακα κανενός κράτους. Υ.άρχουν ένα
.λήθος τρό.οι να διορθωθεί αυτό – για .αράδειγ,α, θα ,.ορούσαν οι εκ.ο,.ές
α.ό το ε,.όριο να καταλογίζονται στις χώρες .άνω στην βάση του τό.ου α.ό τον
ο.οίο ξεκινούν τα ε,.ορεύ,ατα, .ού καταλήγουν, ή .ού είναι καταγρα,,ένα τα
.λοία και τα αεροσκάφη ,ε τα ο.οία ,εταφέρονται. Το ,όνο .ου θα είχαν να
κάνουν τα κράτη είναι να συ,φωνήσουν .άνω σε ένα .ρότυ.ο. Αλλά ,έχρι
στιγ,ής δεν υ.ολογίζονται οι ευθύνες για αυτές τις αδέσ.οτες εκ.ο,.ές α.ό
κα,ία χώρα. Το α.οτέλεσ,α είναι ,ια κατάσταση ό.ου οι δια,ορφωτές των
.ολιτικών υ.όσχονται να ελαττώσουν τις εκ.ο,.ές άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα
εργάζονται για την ε.έκταση του .αγκοσ,ιο.οιη,ένου ε,.ορίου – .αρ’ ότι αυτοί
οι δύο στόχοι είναι εξ ολοκλήρου α,οιβαία ασυ,βίβαστοι.
Αν αυτοί .ου α.οφασίζουν συνεχίσουν να σέρνουν τα .όδια τους, το βάρος της
.ραγ,ατικής αλλαγής στον τρό.ο διεξαγωγής του .αγκόσ,ιου ε,.ορίου
αναγκαστικά .έφτει στα λαϊκά κινή,ατα .ου θα συνεργαστούν .ροκει,ένου να
κάνουν να ακουστεί η φωνή τους. Πρέ.ει να α.αιτήσου,ε να τεθεί ένα τέλος στο
α.ορρυθ,ισ,ένο ‘ελεύθερο ε,.όριο’ και στις φορολογικές .ολιτικές .ου καθιστούν
ε.ικερδείς τις .ρακτικές ό.ως η ε.ανεισαγωγή και το .εριττό ε,.όριο. Ένα α.ό τα
κρισι,ότερα βή,ατα .ρος την κατεύθυνση της εξυγίανσης θα ήταν η κατάργηση
των ε.ιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσι,α. Όταν οι φορολογού,ενου .άψουν να
.ληρώνουν ,έρος του κόστους των .αγκόσ,ιων ,εταφορών, οι .ολυεθνικές
εταιρείες θα αναγκασθούν να αναθεωρήσουν εκ βάθρων τον τρό.ο λειτουργίας
τους.
Οι αλλαγές αυτές θα συναντήσουν την σθεναρή αντίσταση των ,εγάλων
.αγκοσ,ιο.οιη,ένων ε.ιχειρήσεων, και τούτο ση,αίνει ότι η συγκέντρωση
δυνά,εων υ.έρ ε,.ορικών .ολιτικών .ου .ροάγουν την υγεία του κοινού και την
οικονο,ική σταθερότητα δεν θα συντελεστε εν ,ιά νυκτί. Ό,ως το .ρώτο βή,α
είναι να αυξήσου,ε την συνειδητο.οίηση ότι το ε,.όριο είναι κλι,ατικό ζήτη,α,
και να ξε.εράσου,ε την α.ροθυ,ία των .ερισσότερων ,εγάλων διαύλων
ενη,έρωσης, .ολιτικών .αραγόντων, και ο,άδων ειδικών, να συζητήσουν κριτικά
το θέ,α.
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Με τον στόχο αυτόν κατά νου, τα Local Futures ετοί,ασαν ένα νέο σκω.τικό αλλά
ενη,ερωτικό φιλ,άκι .ερί του ‘.αραλόγου ε,.ορίου’ και των συνε.ειών του.
Ελ.ίζου,ε ότι ,.ορεί να συ,βάλει στο να ε.ιστήσου,ε την .ροσοχή ,ας στην
ανοησία του ισχύοντος συστή,ατος, σε .ιο υγιείς εναλλακτικές .ρακτικές, και να
καταστήσει το ζήτη,α του .αγκοσ,ιο.οιη,ένου ε,.ορίου .ερισσότερο
.ροσεγγίσι,ο και κατανοητό α.ό ένα ευρύ ακροατήριο. Γι’ αυτό, .αρακαλώ,
,οιραστήτε το ,ε ανθρώ.ους .ου γνωρίζετε, κι ανοίξτε την κουβέντα .άνω στο
κρίσι,ο αυτό ζήτη,α.
Συγγραφέας: Σην Κέλλερ
Ο Σην Κέλλερ είναι συντονιστής ,έσων των Local Futures, και .αραγωγός των
.όντκαστ Local Bites. Έχει σ.ουδάσει .ολιτιστική και γλωσσική ανθρω.ολογία στο
Κολλέγιο Βασάρ, και ζει στην Νέα Υόρκη.
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