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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-1 

ΚΟΖΑΝΗ 2011-2012 

 Ορισμοί-Γενικά Στοιχεία 

 Με τον όρο παγκοσμιοποίηση εννοούμε την αυτονόμηση όλων εκείνων των παραμέτρων (οικονομία, επικοινωνία) οι 

οποίες μέχρι πρόσφατα (μερικές δεκαετίες) επεδίωκαν να έχουν σύνορα μέσα σε ένα κράτος - προστάτη. Παράμετροι 

που τείνουν να ελευθερώνονται και να διαχέονται, ακολουθώντας την παγκοσμιοποίηση, είναι το εμπόριο, η 

κοινωνική δομή, η τεχνολογία, η κουλτούρα, το πολιτικό σύστημα, η γνώση κλπ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Παγκοσιοποίηση 

Βιομηχανική Χρηματοπιστωτική Πολιτική  Πληροφόρησης Πολιτισμική 

Σχήμα_1: Πτυχές Παγκοσμιοποίησης 

α) βιομηχανική παγκοσμιοποίηση: η ενίσχυση και επέκταση των πολυεθνικών εταιρειών 

β) χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση: η ανάδυση παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και η πιο εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικές 

χρηματοδοτήσεις για εταιρικούς και κρατικούς δανειζόμενους  

γ) πολιτική παγκοσμιοποίηση: η επέκταση των πολιτικών συμφερόντων σε περιοχές και χώρες που δεν γειτνιάζουν με τα πολιτικά ισχυρά κράτη  

δ) παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης: αύξηση της ροής πληροφόρησης μεταξύ γεωγραφικά μακρινών περιοχών  

ε) πολιτισμική παγκοσμιοποίηση: ανάπτυξη διαπολιτισμικών επαφών και δημιουργία μιας παγκόσμιας κουλτούρας.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-2 

ΚΟΖΑΝΗ 2011-2012 

 Ιστορική Αναδρομή 

 Ιστορικά η παγκοσμιοποίηση μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις περιόδους: 

            α) στην αρχαία     β) στη μεσαιωνική    γ) στην αποικιακή  και   δ) στην εποχή του βιομηχανικού καπιταλισμού. 

 α. Αρχαία περίοδος 

 Ήδη από την αρχαιότητα Φοίνικες, Αιγύπτιοι και Έλληνες έμποροι διέσχιζαν τον τότε γνωστό κόσμο διακινώντας διαφόρων ειδών 

προϊόντα. 

 β. Μεσαιωνική περίοδος 

 Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το δυτικό τμήμα των εμπορικών δρόμων ελεγχόταν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

(Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) και τη Βενετία αργότερα, ενώ στα ανατολικά μετά τον 11ο αιώνα  η Αυτοκρατορία των Μογγόλων 

συνέβαλε καθοριστικά στη σταθεροποίηση του ασιατικού τμήματος των εμπορικών δρόμων. 

  γ. Αποικιακή περίοδος 

 Ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Vasco da Gama πραγματοποίησε πρώτος τον περίπλου της Αφρικής το 1498 και έφτασε στον Ινδικό 

Ωκεανό παρακάμπτοντας τους εμπορικούς δρόμους της Ευρασίας που ήλεγχαν οι Οθωμανοί. 

 δ. Περίοδος του βιομηχανικού καπιταλισμού 

 Η τεχνολογική πρόοδος που ακολούθησε μετέβαλε δραματικά το τοπίο. Ο σιδηρόδρομος και το ατμόπλοιο μείωσαν σημαντικά το 

κόστος των μεταφορών και συνέβαλλαν στη συγκέντρωση κεφαλαίου που δραστηριοποιήθηκε στην ανάπτυξη βιομηχανικής 

παραγωγής στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-3 

ΚΟΖΑΝΗ 2011-2012 

 H Παγκοσμιοποίηση στη σύγχρονη εποχή 

 Στη διαδικασία της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης έχουν διαδραματίσει κομβικό ρόλο πολιτικοί, τεχνολογικοί και ευρύτεροι 

οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι αναλύονται με λεπτομέρεια παρακάτω.  

 1.Πολιτικοοικονομικοί παράγοντες 

 Σε πολιτικό επίπεδο αυτό επιχειρήθηκε με τη σύσταση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που διαδέχτηκε την Κοινωνία των 

Εθνών, οργανισμός που είχε αποδειχθεί ανεπαρκής καθώς δεν κατάφερε να αποτρέψει την πορεία προς το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 Σε οικονομικό επίπεδο, διαμορφώθηκε μια κοινή συναίνεση ανάμεσα στους δυτικούς συμμάχους ότι οι πολιτικές του 

προστατευτισμού μακροπρόθεσμα ήταν υπεύθυνες για την υπονόμευση της παγκόσμιας παραγωγικότητας. 

 2.Τεχνολογικοί παράγοντες 

 Με τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών οι επιχειρήσεις πλέον μπορούν όχι απλά να διαθέτουν σε αλλοδαπές αγορές τα προϊόντα 

τους, αλλά και να τα παράγουν στο εξωτερικό. 

 3.Επιχειρηματικοί παράγοντες 

 Με την εγκατάλειψη από όλες τις χώρες του κόσμου των οικονομιών κεντρικού σχεδιασμού που ακολούθησε την κατάρρευση 

του σοβιετικού μπλοκ, δημιουργήθηκαν πολλές ευκαιρίες για τη δραστηριοποίηση σε αυτές τις χώρες μεγάλων και μικρότερων 

εταιρειών της δύσης. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-4 

ΚΟΖΑΝΗ 2011-2012 

 Χαρακτηριστικά 

 Η παγκοσμιοποίηση/διεθνοποίηση ταυτίζεται με διάφορες τάσεις οι οποίες έκαναν την εμφάνισή τους ή ενισχύθηκαν σημαντικά μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές περιλαμβάνουν την αυξημένη διεθνή κινητικότητα αγαθών, χρημάτων, πληροφοριών και ανθρώπων, 

καθώς και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των οργανισμών, των νομικών συστημάτων και των υποδομών που συνέβαλαν σε αυτή την 

κινητικότητα. Οι τάσεις αυτές φαίνονται στο παρακάτω πίνακα και στη συνέχεια γίνεται πλήρη αναφορά. 

 

 

 

 

 α. Περισσότερες διεθνείς πολιτισμικές ανταλλαγές  

 Περισσότερα ταξίδια και τουρισμός σε χώρες του εξωτερικού  

 Παγκόσμιες μόδες και παγκόσμια μαζική κουλτούρα 

 

 β. Τεχνικές/Νομικές  

 Αύξηση του αριθμού προτύπων που εφαρμόζονται διεθνώς     (π.χ. πνευματική ιδιοκτησία, ευρεσιτεχνία)  

 Δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του Διεθνούς Δικαστηρίου  της Χάγης. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Τάσεις 

α. Περισσότερες διεθνείς πολιτισμικές  ανταλλαγές β. Τεχνικές/Νομικές 

Πίνακας_1: Τάσεις Παγκοσμιοποίησης 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-5 

ΚΟΖΑΝΗ 2011-2012 

 Παράγοντες που συνέβαλαν στην παγκοσμιοποίηση 

 Δύο βασικά ρεύματα σκέψης ως προς την αποτίμηση των συνεπειών της «παγκοσμιοποίησης». Το ένα υπέρ του φαινομένου και το άλλο κατά, 

ανάλογα βέβαια με την ιδεολογική και πολιτική προέλευση του καθενός και την ένταξή του σε αυτή ή την άλλη σχολή οικονομικής σκέψης. 

 Τρία είναι τα επίπεδα  της παγκοσμιοποίησης  α) οικονομικό β) πολιτικό γ) πολιτισμικό και είναι τα ακόλουθα: 

 α) Οικονομικό 

 H πανίσχυρη τάση για ενοποίηση των αγορών σε παγκόσμια κλίμακα, πράγμα που αντιστοιχεί στην ίδια τη φύση της καπιταλιστιστικής 

“αγοράς” 

 H ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων κατά την τελευταία τριακονταετία 

 Χροιά που συνδέεται στενά με την ταυτόχρονη διάδοση των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων στα της οργάνωσης και διαχείρισης της 

παγκόσμιας οικονομίας 

 β) πολιτικό επίπεδο 

 Το κύριο ζητούμενο από τους νεοφιλελεύθερους, είναι η αύξηση του πλούτου της οικονομίας 

 γ) πολιτισμικό επίπεδο 

 Οι πολιτισμικές αξίες των ανθρώπων, της κλασικής Ελλάδας ήταν διαφορετικές από εκείνες των ανθρώπων του μεσαίωνα και αυτών, από τις 

βασικές αξίες που κυριαρχούν με όλες τις διαφοροποιήσεις από τότε που η ανθρωπότητα μπήκε στην καπιταλιστική περίοδό της 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-6 

ΚΟΖΑΝΗ 2011-2012 

 Υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης  

 Οι υποστηρικτές της δημοκρατικής παγκοσμιοποίησης 

θεωρούν ότι η πρώτη φάση, η οποία αφορά τις αγορές, πρέπει 

να ολοκληρωθεί με τη δημιουργία πολιτικών θεσμών που θα 

εκφράζουν τη θέληση των παγκόσμιων πολιτών. 

 Οι υποστηρικτές του ελεύθερου εμπορίου επισημαίνουν ότι οι 

οικονομικές θεωρίες για συγκριτικό πλεονέκτημα 

υποδεικνύουν ότι το ελεύθερο εμπόριο οδηγεί σε πιο 

αποτελεσματική κατανομή του πλούτου, με όφελος για όλες 

τις χώρες που μετέχουν στο εμπόριο. 

 Οι φιλελεύθεροι και άλλοι υποστηρικτές του laissez-faire 

καπιταλισμού ισχυρίζονται ότι περισσότερη πολιτική και 

οικονομική ελευθερία υπό τη μορφή δημοκρατίας και 

καπιταλισμού στον ανεπτυγμένο κόσμο είναι αυτοσκοπός, 

αλλά παράγει ταυτόχρονα και περισσότερο υλικό πλούτο. 

Βλέπουν την παγκοσμιοποίηση ως την ωφέλιμη επικράτηση 

της ελευθερίας και του καπιταλισμού. 

 

 Πολέμιοι της παγκοσμιοποίησης 

 Οι επικριτές της οικονομικής πτυχής της παγκοσμιοποίησης 

υποστηρίζουν ότι δεν είναι, όπως δηλώνουν οι υποστηρικτές 

της, μια αναπόφευκτη διαδικασία η οποία πηγάζει φυσικά από 

τις οικονομικές ανάγκες όλων.  

 Επισημαίνουν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια διαδικασία που 

εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών, και 

αντιτάσσουν τη δυνατότητα καθιέρωσης εναλλακτικών θεσμών 

και πολιτικών, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν τις επιθυμίες των 

φτωχών και εργατικών τάξεων στον κόσμο, καθώς και τα 

περιβαλλοντικά θέματα, με πιο δίκαιο και σωστό τρόπο. 

 Δίνουν έμφαση στις αρνητικές συνέπειες, όπως την οικονομική, 

πολιτική και περιβαλλοντική ανασφάλεια, και επισημαίνουν τον 

συσχετισμό μεταξύ μετανάστευσης και της τεράστιας 

ανάπτυξης φτωχών συνοικιών σε πόλεις του αναπτυσσόμενου 

κόσμου. 
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΚΟΖΑΝΗ 2011-2012 

 Θετικά στοιχεία της παγκοσμιοποίησης 

 Η αλματώδης πρόοδος και εξέλιξη της τεχνολογίας και όλων των 

επιστημών. 

 Η ταχύτατη διακίνηση των αγαθών και των νέων επιτευγμάτων. 

 Η διευκόλυνση της επικοινωνίας των ανθρώπων σε όλα τα μέρη 

της γης με εκμηδενισμό των αποστάσεων. 

 Η καταπολέμηση πολλών ασθενειών, παγκοσμίως. 

 Ο περιορισμός του αναλφαβητισμού. 

 H αναγνώριση της θέσεως, της σημασίας και του ρόλου των 

γυναικών και της νεότητας. 

 Η επέκταση των οριζόντων σκέψεως που κατοχυρώνει, 

θεωρητικά τουλάχιστον, την ελευθερία και τα βασικά 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Η προώθηση και ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών και δομών. 

 

 Αρνητικά στοιχεία της παγκοσμιοποίησης  

 Το χάσμα μεταξύ των χωρών βαθαίνει με αποτέλεσμα οι 

πλούσιες χώρες να γίνονται πλουσιότερες και οι φτωχές 

φτωχότερες.  

 Γίνεται άνισος καταμερισμός των αγαθών, με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνεται μια κοινωνία με τους έχοντες πολλά από τη 

μια και των στερούντων από την άλλη. 

 Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ωθούνται στο περιθώριο 

της φτώχειας, ενώ από την άλλη διαμορφώνεται μια μικρή 

μειοψηφία εύρωστων οικονομικά ανθρώπων, οι οποίοι 

ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία, για πραγματοποίηση των 

δικών τους συμφερόντων.  

 Ακόμη, οι μικρότερες κοινωνίες αδυνατούν ολοένα και 

περισσότερο να λαμβάνουν αποφάσεις και να ρυθμίζουν τα 

δικά τους ζητήματα αυτόνομα και ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα 

να μην μπορούν να στηριχθούν στις δικές τους μορφές 

κοινωνικότητας και πνευματικότητας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΚΟΖΑΝΗ 2011-2012 

 Από όλα τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά 

φαινόμενα σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες κοινωνίες εντάσσονται ανεπιστρεπτί στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης.  

 Επιπρόσθετα, το να είσαι, όμως, υπέρ ή κατά της παγκοσμιοποίησης είναι  το ίδιο άτοπο όσο και το 

να υποστηρίζεις ότι είσαι “υπέρ ή κατά της βροχής”. Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο και δεν 

πρόκειται να φύγει μόνο και μόνο επειδή δεν μας αρέσει ή δεν μας εξυπηρετεί.  

 Για αυτό τον λόγο, πρέπει όμως να αγωνιστούμε για μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση που θα 

πραγματοποιηθεί για το καλό των λαών και όχι για τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Δυστυχώς, 

μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει διότι οι πολέμιοι της παγκοσμιοποίησης 

μοιάζουν με τους αγανακτισμένους κολίγους του μεσαίωνα που επαναστατούσαν μεν κατά του 

φεουδάρχη (πολλές φορές με μεγάλη βιαιότητα), αλλά δεν καταλάβαιναν ούτε τι χρειαζόντουσαν, 

ούτε ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους.  
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