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Η οικονομία είναι λέξη που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή και 

μπορεί να σημαίνει πολύ απλά από την εξοικονόμηση χρημάτων μέχρι την 

οικονομική κατάσταση του κράτους. Πλέον επίσημα με τον όρο "οικονομία" 

χαρακτηρίζεται το σύνολο των λελογισμένων και συστηματικών ενεργειών, 

ανθρώπων, που διαβιούν σε κοινωνία, προς εξεύρεση αγαθών για την ικανοποίηση 

των αναγκών τους. Συναντάμε την οικονομία σε διάφορες μορφές όπως 1] οικονομία 

σε επιστημονικό επίπεδο 2] οικονομική κατάσταση που βρίσκεται στο κράτος          

3] οικονομία σε διεθνές επίπεδο 4] οικονομία σε συνδυασμό με το περιβάλλον και    

5] παγκοσμιοποίηση και οικονομία. 

Μέσα από την νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης η οικονομία έχει αλλάξει 

πρόσωπο και έχει περιέλθει σε ένα πιο διευρυμένο πεδίο δράσης. Οι εξαγωγές και οι 

εισαγωγές, τα χρηματιστήρια, οι αλληλεπιδράσεις των νομισμάτων και πολλά άλλα 

πεδία της οικονομίας επηρεάζονται πλέον όχι μόνο από τις τοπικές αγορές αλλά και 

από τις παγκόσμιες. Αυτό έχει σαν συνέπεια να δημιουργούνται πολυεθνικές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη συγχρόνως. 

Οι απόψεις για το κατά πόσο ωφελήθηκε η παγκόσμια οικονομία από τις 

τελευταίες αλλαγές διίστανται. Πολλοί εκφέρουν την γνώμη ότι πλέον οι αγορές 

έχουν γίνει αλληλοεξαρτημένες και μια πιθανή κατάρρευση μιας εκ των μεγάλων 

οικονομιών μπορεί να συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες και έτσι να έχουμε 

αλυσιδωτές αντιδράσεις και ραγδαία κατάρρευση όλων των οικονομιών του πλανήτη.  
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Η διπλωματική εργασία παραδίδεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με ειδίκευση 

στην Επιχειρηματική Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 Πραγματεύεται την έννοια της παγκοσμιοποίησης στην οικονομία καθώς 

επίσης και τις συνέπειες για την Ελλάδα. 

Χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της 

παγκοσμιοποίησης και κάποια εισαγωγικά στοιχεία. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή 

στην αρχαία, στην μεσαιωνική, στην αποικιακή και στην περίοδο του βιομηχανικού 

καπιταλισμού. Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος για την παγκοσμιοποίηση στην σύγχρονη 

εποχή όπου αναφέρονται α) πολιτικοοικονομικοί β) τεχνολογικοί γ) επιχειρηματικοί 

παράγοντες. Στη συνέχεια απαριθμούνται κάποια χαρακτηριστικά της 

παγκοσμιοποίησης, με ποιο τρόπο γίνεται ο έλεγχος, παράγοντες που συνέβαλαν στην 

παγκοσμιοποίηση καθώς υποστηρικτές και πολέμιοι αυτής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης όπου 

γίνεται λόγος για τα αποτελέσματα 1) στις ανεπτυγμένες χώρες, 2) στις χώρες της 

περιφέρειας, 3) στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 4) στην Κίνα και 5) στις χώρες 

του υπαρκτού σοσιαλισμού. 

Τέλος, γίνονται κάποια συμπεράσματα από ολόκληρη την διπλωματική 

εργασία. 
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The thesis delivered in the Graduate Program of the Department of Applied 

Information Technology with specialization in Business Informatics of University of 

Macedonia. 

It addresses the concept of globalization in the economy as well as the 

consequences for Greece. 

This thesis is divided into two chapters. The first chapter begins with a definition 

of globalization and some introductory information. It is a throwback to the ancient, 

the medieval, colonial period and of industrial capitalism. Additionally, there is talk 

about globalization in the modern era include: a) political and economic                    

b) technology   c) business factors. Then listed some features of globalization, factors 

contributing to globalization as well as supporters and opponents of this. 

The second chapter presents the implications of globalization, which refers to the 

results in developed countries, countries of the region in less developed countries, 

China and the countries of socialism. 

Finally, some conclusions made by the whole thesis. 
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 1.1 Ορισμοί - Διαστάσεις -Τάσεις 

  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. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται στην επιχειρηματολόγηση για την ανάγκη 

μιας νέας καθολικού τύπου ηγεμονίας στον κόσμο. Ο όρος χρησιμοποιείται 

τουλάχιστον από το 1944 και ο πρώτος που τον χρησιμοποίησε σε οικονομικό 

πλαίσιο ήταν ο Θήοντορ Λέβιτ ( καθηγητής στο Χάρβαρντ Business School). 

Επιπρόσθετα, ένας τυπικός, αν και περιοριστικός, ορισμός είναι αυτός που δίνει το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο οποίος δίνει έμφαση στην αυξανόμενη οικονομική 

αλληλεξάρτηση των χωρών παγκόσμια μέσω του αυξανόμενου όγκου και ποικιλίας 

διεθνών συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών, της ελεύθερης ροής κεφαλαίου διεθνώς, 

και της γρήγορης και ευρείας διάχυσης της τεχνολογίας. Παρόλο που η 

παγκοσμιοποίηση είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύμπλεγμα φαινομένων και 

σχέσεων, εντούτοις μπορεί κάποιος να διαχωρίσει διάφορες πτυχές της οι οποίες 

φαίνονται στο παρακάτω σχήμα 

 
Σχήμα_1: Πτυχές Παγκοσμιοποίησης 

Παγκοσμιοποίηση

Βιομηχανική Χρηματοπιστωτική Πολιτική Πληροφόρησης Πολιτισμική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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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.  

Σύμφωνα με τον Ισμαήλ Σαρίφ (δεύτερος άρχοντας του Μαρόκου, που συνεισέφερε τα 

μέγιστα στην ανεξαρτησία της χώρας του από τους Οθωμανούς Τούρκους), η 

παγκοσμιοποίηση είναι η παγκόσμια διαδικασία ομογενοποίησης τιμών, προϊόντων, 

απολαβών, τόκων, και κερδών. Η ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης έγκειται σε τρεις 

παράγοντες: α) στον ρόλο της μετανάστευσης ανθρώπων, β) στο διεθνές εμπόριο, και 

γ) στις γρήγορες μετακινήσεις κεφαλαίων και την ολοκλήρωση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών.[1] 

Οι θεμελιώδεις δυνάμεις που οδηγούν στην παγκοσμιοποίηση είναι οι παρακάτω: 

 Απελευθέρωση εμπορίου και των ροών κεφαλαίου 

 Απορρύθμιση 

 Συρρίκνωση του κόστους μεταφοράς και επικοινωνιών 

 Δυνατότητα επικοινωνίας από οποιοδήποτε σημείο σε οποιοδήποτε άλλο, 

οποιαδήποτε ώρα 

 Διαθεσιμότητα εργατών και μηχανικών σε μεγάλους αριθμούς σε χώρες 

χαμηλών μισθών 

 

Οι διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης 

  Η παγκοσμιοποίηση δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο. Η ταχύτητα ωστόσο 

με την οποία εξαπλώνεται είναι τεράστια και οι επιπτώσεις της διαχέουν τον 

οικονομικό και τον κοινωνικό ιστό των περισσοτέρων κρατών, ανεπτυγμένων και 

αναπτυσσομένων. Οι επιπτώσεις από την εμφάνιση νέων οικονομικών γιγάντων 

καθώς και αναδυόμενων οικονομιών όπως η Κίνα, η Ινδία καθώς και άλλα κράτη, 

γίνονται καθημερινά αισθητές. Από την άλλη πλευρά δεν μειώνεται το χάσμα μεταξύ 
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της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. σε πολλούς κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα στην 

έρευνα και την καινοτομία. 

Οι κύριες διαστάσεις του φαινομένου αυτού είναι οι ακόλουθες: 

1] Η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου 

2] Η Κίνα και η Ινδία προσελκύουν επενδύσεις  

3] Το χάσμα μεταξύ των επιδόσεων Ε.Ε.-Η.Π.Α. δεν έχει μειωθεί 

4] Ο πολλαπλασιασμός των χρηματοοικονομικών συναλλαγών 

5] Η ραγδαία πρόοδος που σημείωσε η τεχνολογία και το άνοιγμα των αγορών τόσο  

    στην Ευρώπη όσο και σε πάγκοσμια κλίμακα 

6] Οι έντονες διαφορές που παρατηρούνται σε ότι αφορά το κόστος εργασίας  

    αποτελούν σημαντικό παράγοντα της επιτυχίας νέων οικονομικών φορέων 

7] Η πάγκοσμια ζήτηση ενέργειας αυξάνεται ενώ ο ανεφοδιασμός περιορίζεται 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

◙ Η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου 

Το παγκόσμιο εμπόριο αυξανόταν κατά περισσότερο του 8% ετησίως επί μια 

δεκαετία από το 1992 και μετά, ενώ κατά το ίδιο διάστημα εμφανίστηκαν νέοι 

οικονομικοί γίγαντες. Πριν από είκοσι χρόνια, μόλις το 10% των μεταποιημένων 

προϊόντων προέρχονταν από τις αναπτυσσόμενες χώρες και από τις ανερχόμενες 

οικονομίες. Μέχρι το 2020 αναμένεται ότι μόνο η Κίνα με την Ινδία θα μπορούσαν να 

παράγουν το 50% των προϊόντων αυτών. Το μερίδιο δε της Κίνας και της Ινδίας στις 

παγκόσμιες εμπορευματικές συναλλαγές υπερέβη το αντίστοιχο μερίδιο της Ιαπωνίας. 

 

◙ Η Κίνα και η Ινδία προσελκύουν επενδύσεις 

Στον τομέα της έρευνας έχουν διαμορφώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα την 

εικόνα οικονομιών «χαμηλού κόστους, χαμηλής αξίας». Ενώ η Κίνα βασίζεται σε 

μεγάλο βαθμό στη δύναμη των εξαγωγών της σε μεταποιημένα προϊόντα που 

αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, η επιτυχία της Ινδίας 

εκδηλώνεται περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών. Και στις δύο περιπτώσεις, ο 

σημαντικός τομέας των εξαγωγών περιλαμβάνει όλο και περισσότερο προϊόντα 

τεχνολογίας, όπως προκύπτει από το μερίδιο σε εμπορεύματα και υπηρεσίες υψηλής 

τεχνολογίας της Κίνας και της Ινδίας στο σύνολο των εξαγωγών τους. 
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◙ Το χάσμα μεταξύ των επιδόσεων Ε.Ε.-Η.Π.Α. δεν έχει μειωθεί 

Αυτό δεν αφορά μόνο το βιοτικό επίπεδο, την ανάπτυξη και την απασχόληση 

αλλά και άλλους κρίσιμους τομείς όπως τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της 

καινοτομίας και τεχνολογίας καθώς και των νέων τεχνολογιών, τον αριθμό των 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και το ποσοστό του πληθυσμού με πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Η Ευρώπη σημειώνει επίσης καθυστέρηση, όσον αφορά την εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών σημαντικών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας. 

 

◙ Ο πολλαπλασιασμός των χρηματοοικονομικών συναλλαγών  

Το εμπόριο και οι επενδύσεις εξελίσσονται ταυτόχρονα και τονώνουν την 

ενοποίηση των χρηματαγορών. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) αυξήθηκαν από 

το 5% του παγκόσμιου Α.Ε.Π. το 1985, σε περισσότερο από το 15% το 1990. Η Κίνα, 

όπου μέχρι το 1990 πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες άμεσες ξένες επενδύσεις, περίπου 

το 1,4% του συνόλου, γνώρισε μεγάλη επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα αυτόν 

το 2003, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και τις Η.Π.Α. Ένα άλλο δείγμα αυτής της 

διεθνοποίησης αποτελεί το γεγονός ότι οι εκατό μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες 

στον κόσμο απασχολούν το 50% περίπου του προσωπικού τους εκτός της χώρας 

καταγωγής τους. 

 

◙ Η ραγδαία πρόοδος που σημείωσε η τεχνολογία και το άνοιγμα των 

αγορών τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμια κλίμακα  

Οι δύο αυτοί παράγοντες συνέβαλαν αποφασιστικά σε ταχεία οικονομική 

ανάπτυξη. Η αύξηση του εμπορίου σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους των 

επικοινωνιών και των μεταφορών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προμηθεύονται 

ευκολότερα αγαθά και υπηρεσίες σ’ άλλα μέρη του κόσμου, γεγονός που ωφελεί μεν 

τους Ευρωπαίους εξαγωγείς, αλλά δημιουργεί νέες ανταγωνιστικές πιέσεις. Η 

επανάσταση που επέφερε η ευρεία κλίμακα στον τομέα των επικοινωνιών επέτρεψε 

την εμπορευματοποίηση μεγάλου φάσματος υπηρεσιών, ενθαρρύνοντας τις 

επιχειρήσεις της Ε.Ε. να αναθέσουν σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών μεγάλο φάσμα των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους προσελκύοντας ταυτόχρονα πρόσθετες 

εμπορικές συναλλαγές και επενδύσεις στην Ε.Ε. 
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◙ Οι έντονες διαφορές που παρατηρούνται σε ότι αφορά το κόστος εργασίας 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα της επιτυχίας νέων οικονομικών φορέων 

Αυτές οι έντονες διαφορές αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό εξαιρετικά ποικίλα 

επίπεδα παραγωγικότητας εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. δεν 

μπορεί να ελπίζουν ότι θα αντέξουν στον ανταγωνισμό βασιζόμενα μόνο στο κόστος, 

αλλά θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα εκμεταλλευόμενα 

περισσότερο τα τεχνολογικά τους πλεονεκτήματα και την ικανότητά τους να 

προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που να βασίζονται περισσότερο στην γνώση. 

 

◙ Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αυξάνεται ενώ ο ανεφοδιασμός 

περιορίζεται 

Οι τιμές πετρελαίου αυξήθηκαν δύο φορές σε σχέση με το επίπεδό τους πριν από 

μια πενταετία. Η ανάπτυξη της Κίνας και της Ινδίας εκτίναξε στα ύψη τη χρήση 

ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε και η κατανάλωση στις 

Η.Π.Α. Μέσα σε εικοσιπέντε έτη η Ε.Ε. εισάγει το 90% περίπου των αναγκών της σε 

πετρέλαιο και αέριο. Ο συνδυασμός υψηλών τιμών και εξάρτησης από το εξωτερικό 

κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω επιβράδυνση των προοπτικών για μελλοντική 

ανάπτυξη. 

 

Τάσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 

♦ Το ειδικό βάρος της γνώσης αλλάζει 

♦ Η παρούσα φάση της παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα 

μετάδοσης εικόνων 

♦ Μετεγκατάσταση της παραγωγής 

♦ Δυνατότητα σπονδυλωτής ανάπτυξης της αλυσίδας παραγωγής αξίας με τη 

δυνατότητα γεωγραφικού διαχωρισμού λειτουργιών της επιχείρησης 

♦ Η μετάλλαξη της πολυεθνικής επιχείρησης σε επιχείρηση που ολοκληρώνεται 

σε παγκόσμια κλίμακα 

♦ Η παγκοσμιοποίηση του εργατικού δυναμικού μέσω outsourcing για την 

αξιοποίηση της φθηνής ανειδίκευτης και της φθηνής εξειδικευμένης εργασίας 

♦ Διεθνοποίηση της έρευνας και ανάπτυξης, με την παγκόσμια κατανομή ενός 

πολύτιμου για τις εθνικές οικονομίες πόρου 

♦ Κλιματική αλλαγή και υπερθέρμανση του πλανήτη ως παραπροϊόν της 

παγκοσμιοποίησης [2] 
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 1.2 Ιστορική Αναδρομή 

Η παγκοσμιοποίηση θεωρείται ως μια μακραίωνη διαδικασία που συνδέεται 

με την ανάπτυξη του πολιτισμού και η οποία έχει επιταχυνθεί δραματικά τα τελευταία 

πενήντα χρόνια. Ιστορικά μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις περιόδους: α) στην αρχαία        

β) στη μεσαιωνική γ) στην αποικιακή και δ) στην εποχή του βιομηχανικού 

καπιταλισμού όπως φαίνονται στο σχήμα_2 και αναλύονται με λεπτομέρεια 

παρακάτω. 

 
Σχήμα_2: Περίοδοι Παγοσμιοποίησης 

 

1.2.1 Αρχαία περίοδος 

Ήδη από την αρχαιότητα Φοίνικες, Αιγύπτιοι και Έλληνες έμποροι διέσχιζαν 

τον τότε γνωστό κόσμο διακινώντας διαφόρων ειδών προϊόντα. Κατά μήκος των 

εμπορικών δρόμων στις ακτές της Μεσογείου ιδρύθηκε μια πλειάδα από αποικίες, 

πολλές από τις οποίες, όπως η φοινικική Καρχηδόνα, αναδείχθηκαν σε ισχυρά 

εμπορικά και πολιτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου, ενώ άλλες όπως η ελληνική 

Μασσαλία κατάφεραν να διατηρήσουν σημαντική παρουσία διαχρονικά μέχρι και τις 

μέρες μας.  

Με τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο τότε γνωστός κόσμος πέρασε 

σε άλλη φάση. Αφ’ ενός το μοντέλο της πολιτικής εξουσίας μετατοπίστηκε από την 

πόλη-κράτος που κυριαρχούσε στον ελληνικό και φοινικικό κόσμο στην 

αυτοκρατορική δομή των ελληνιστικών βασιλείων αφ’ ετέρου και σημαντικότερο, για 

πρώτη φορά σημειώθηκε στα πλαίσια μιας ενιαίας πολιτικής – πολιτισμικής 

οντότητας, της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου αρχικά και των 

ελληνιστικών βασιλείων στη συνέχεια, η γόνιμη συνύπαρξη της μεσογειακής δύσης 

με την εγγύς ανατολή. Στην ιστορική αυτή περίοδο, από το 330 μέχρι τον 1ο π.Χ. 

Περίοδοι
Παγκοσμιοποίησης

Αρχαία Μεσαιωνική Αποικιακή
Βιομηχανικού
Καπιταλισμού
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αιώνα, δημιουργήθηκε ένας πολιτικοκοινωνικός χώρος που εκτεινόταν από το Αιγαίο 

μέχρι τα όρια της Κίνας και περιελάμβανε όλους τους γνωστούς πολιτισμούς της 

εποχής εκτός του κινεζικού.  

Το τέλος του ελληνιστικού κόσμου δόθηκε από τη Ρώμη που είχε πρωτύτερα 

κυριαρχήσει σε μια σειρά πολέμων εκατονταετούς διάρκειας του θανάσιμου 

ανταγωνιστή της, της Καρχηδόνας (καρχηδονιακοί πόλεμοι). Η Ρώμη δημιούργησε 

τη δικιά της αυτοκρατορία γεωγραφικό επίκεντρο της οποίας ήταν η Μεσόγειος, η 

οποία ονομάστηκε και mare nostrum (η θάλασσά μας), και εκτεινόταν από την 

Ισπανία και τη Βρετανία στα δυτικά μέχρι την Περσία στα ανατολικά. Στα πλαίσια 

της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και κυρίως κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Ειρήνης 

(Pax Romana) που διήρκεσε από 27 π.Χ. μέχρι το 180 μ.Χ., το εμπόριο άνθησε με τη 

βοήθεια σημαντικών έργων οδοποιίας, ενώ η επιβολή του ρωμαϊκού δικαίου 

επέτρεψε την εφαρμογή ενιαίων κανόνων οικονομικής δραστηριότητας σε μια αχανή 

έκταση που περιελάμβανε από τα σημιτικά φύλλα της ανατολής μέχρι τους Κέλτες 

της δύσης. 

 

1.2.2 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. Επίσης οι Μογγόλοι έκαναν για πρώτη 

φορά εκτεταμένη χρήση του χάρτινου χρήματος (paper money). Όσον αφορά σ’ αυτό 

το νέο για την εποχή είδος χρήματος, η χρησιμότητά του δε βασιζόταν στην αξία του 

υλικού κατασκευής όπως στο εμπορευματικό χρήμα (commodity money), αλλά στην 

ικανότητα μιας υπερκείμενης εξουσίας να το επιβάλλει ως μέσο συναλλαγών και να 

προσδιορίζει την ονομαστική του αξία. Ο Βενετός εξερευνητής Μάρκο Πόλο 

περιγράφει στα ταξίδια του με θαυμασμό τον τρόπο που δημιουργούνταν χρήματα 

από κορμούς δέντρων στην επικράτεια που διαφέντευε ο Κουμπλάι Χαν. Την περίοδο 

εκείνη άρχισαν να δραστηριοποιούνται και οι Άραβες οι οποίοι δημιούργησαν 

εμπορικές κοινότητες στα μεγάλα λιμάνια της εποχής και εγκαθίδρυσαν ένα δίκτυο 

θαλάσσιου εμπορίου αντίστοιχο με αυτό του δρόμου του μεταξιού στη στεριά.  

Για μερικές δεκαετίες το εμπόριο γνώρισε τεράστια άνθηση. Άνθρωποι, ζώα, 

αγαθά, χρήματα, τεχνολογία αλλά και μικροοργανισμοί ξεκινούσαν το ταξίδι τους 
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από την Αγγλία, περνούσαν από τη Γαλλία και την Ιταλία και διασχίζοντας τη 

Μεσόγειο έφταναν στην Αίγυπτο και την Αραβική χερσόνησο, και στη συνέχεια 

μέσω των εμπορικών δρόμων της κεντρικής Ασίας δια ξηράς, αλλά και δια θαλάσσης 

μέσω της Ερυθράς θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού, κατέληγαν στην Κίνα. Οι 

εμπορικοί δρόμοι που αναπτύχθηκαν είτε δια ξηράς είτε δια θαλάσσης και 

συγκρότησαν το δίκτυο που ονομάστηκε δρόμος του μεταξιού, οδήγησαν για πρώτη 

φορά σε έναν πραγματικά διασυνδεδεμένο κόσμο (interconnected world) αφού οι 

τρεις τότε γνωστές ήπειροι α) Ευρώπη β) Ασία και γ) Αφρική, συνδέονταν 

οικονομικά και πολιτισμικά. Το γεγονός αυτό μαρτυρείται με δραματικό τρόπο και 

από τη γρήγορη και καταστροφική εξάπλωση της πανδημίας της πανώλης που 

ξεκίνησε στην Κίνα για να σπείρει το θάνατο μέχρι τη δυτική Ευρώπη στα μέσα του 

14ου αιώνα. Ο δρόμος του μεταξιού ήταν ένα σύνθετο εμπορικό σύστημα η 

σταθερότητα του οποίου βασιζόταν σε πανίσχυρες πολιτικές δυνάμεις της εποχής που 

πολλές φορές έριζαν για τον έλεγχο του εμπορίου, αλλά και σε μεγάλα διάσπαρτα 

εμπορικά συμφέροντα κάθε ένα από τα οποία μπορούσε να ελέγξει τη μεταφορά 

αγαθών σε  ορισμένα μόνο τμήματα του συστήματος. Είναι επίσης ενδιαφέρον να 

σημειωθεί ότι το σύστημα ήταν έντονα πολυπολιτισμικό καθώς Άραβες, Έλληνες, 

Ιταλοί, Ινδοί, Κινέζοι, Μογγόλοι και πολλοί άλλοι λαοί διαδραμάτιζαν σημαντικό 

ρόλο στην ομαλή λειτουργία του.  

Με την αποσύνθεση της Μογγολικής Αυτοκρατορίας καθώς και την παρακμή 

του Βυζαντίου χάθηκε η πολιτική, πολιτισμική και οικονομική ενότητα του δρόμου 

του μεταξιού. Η νέα κατάσταση ήταν πολύ πιο ασταθής με περιφερειακές δυνάμεις  

να αναδύονται, ενώ στη συνέχεια η οθωμανική κυριαρχία στον ευρασιατικό χώρο 

ανάγκασε τις δυτικές δυνάμεις να αναζητήσουν νέους εμπορικούς δρόμους προς την 

ανατολή. 

 
1.2.3 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. Τους Πορτογάλους 

ακολούθησαν σύντομα οι άλλες δυτικές δυνάμεις της εποχής, Ολλανδοί, Γάλλοι και 

Βρετανοί, σε έναν αγώνα για την ανακάλυψη και τον έλεγχο των θαλάσσιων 

εμπορικών δρόμων προς την Ασία. Σε μία από αυτές τις απόπειρες ο Χριστόφορος 
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Κολόμβος προσπαθώντας να βρει έναν θαλάσσιο δρόμο για τις Ινδίες ταξιδεύοντας 

προς τα δυτικά, ανακάλυψε την ήπειρο που αργότερα ονομάστηκε Αμερική.  

Μέχρι το 19ο αιώνα οι δυτικές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε έναν αδυσώπητο 

ανταγωνισμό για τον οικονομικό έλεγχο τόσο των εμπορικών δρόμων όσο και των 

φυσικών πόρων της Αφρικής και της Αμερικής. Ήταν η εποχή της αποικιοκρατίας και 

του ιμπεριαλισμού. Μια εποχή εξερευνήσεων και εμπόλεμων συρράξεων που 

κατέληξε στη γρήγορη και βίαια ενσωμάτωση στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα 

του Νέου Κόσμου και της Αφρικής είτε μέσω της κατάκτησης των εδαφών των δύο 

ηπείρων (αποικιοκρατία), είτε με τον έμμεσο αλλά σαφή έλεγχο αυτών των περιοχών 

(ιμπεριαλισμός). Κατά την περίοδο αυτή οι ευρωπαϊκές δυνάμεις κατάφεραν να 

ελέγξουν και τους εμπορικούς δρόμους του Ινδικού Ωκεανού μέσω της 

δραστηριοποίησης στην Ινδική Χερσόνησο κρατικά ελεγχόμενων ή υποστηριζόμενων 

εταιρειών, όπως η Βρετανική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Μέσω της κινητικότητας 

που ανέπτυξαν Αγγλικές, Γαλλικές και Ολλανδικές εταιρείες ενοποιήθηκε σε μεγάλο 

βαθμό το τμήμα του Ινδικού Ωκεανού και το Ατλαντικό τμήμα του παγκόσμιου 

συστήματος, ενώ το τμήμα της Ασίας ελεγχόταν από τους Οθωμανούς, τους Πέρσες 

και τους Κινέζους. Την εποχή αυτή αναπτύχθηκε έντονα το δόγμα του 

μερκαντιλισμού στα πλαίσια του οποίου η κρατική εξουσία εξαρτούνταν άμεσα από 

την υποστήριξη του εμπορικού κεφαλαίου και το εμπορικό κεφάλαιο αναπτυσσόταν 

υπό την προστασία του κράτους. 

 

1.2.4 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. Η βιομηχανική επανάσταση 

οδήγησε ραγδαία στην ισχυροποίηση και στον εντεινόμενο ανταγωνισμό των εθνικών 

οικονομιών. Τα έθνη – κράτη εγκατέλειψαν σταδιακά την αποικιοκρατία υπέρ της 

άσκησης ιμπεριαλιστικής εξωτερικής πολιτικής. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής 

ήταν μια σειρά από συρράξεις στην προσπάθεια των ευρωπαϊκών δυνάμεων να 

ελέγξουν περισσότερο το ασιατικό σύστημα (πόλεμοι του οπίου στην Κίνα, βίαιο 

άνοιγμα των ιαπωνικών λιμανιών στο αμερικανικό εμπόριο από το ναύαρχο Perry). 

Οι ανταγωνισμοί αυτοί μεταφέρθηκαν τελικά και στην ευρωπαϊκή ήπειρο και 

κορυφώθηκαν στους δύο παγκόσμιους πολέμους.  
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Ο κόσμος ωστόσο είχε ήδη αλλάξει. Εκτός από τις αλματώδεις τεχνολογικές 

εξελίξεις που διήρκεσαν καθ’ όλο τον 20ό αιώνα, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές 

και σε θεσμικό επίπεδο. Οι περισσότερες από αυτές έλαβαν χώρα μετά το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο και οδήγησαν στη σύγχρονη και πλέον ενδιαφέρουσα φάση της 

παγκοσμιοποίησης. 

 

 1.3 H Παγκοσμιοποίηση στη σύγχρονη εποχή 

Όπως προκύπτει και από την προηγούμενη ιστορική αναφορά, η 

παγκοσμιοποίηση υπό την ευρεία της έννοια είναι μια διαδικασία που χάνεται στα 

βάθη των αιώνων. Η παγκοσμιοποίηση ωστόσο με τη μορφή και το περιεχόμενο που 

αντιλαμβανόμαστε σήμερα είναι δημιούργημα της μεταπολεμικής εποχής και 

ιδιαίτερα της περιόδου που ακολούθησε το τέλος του ψυχρού πολέμου. Στη 

διαδικασία της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης έχουν διαδραματίσει κομβικό ρόλο     

α) πολιτικοοικονομικοί, β) τεχνολογικοί και γ) επιχειρηματικοί παράγοντες όπως 

φαίνονται στο παρακάτω σχήμα και στη σύνεχεια γίνεται λεπτομερή αναφορά αυτών 

των παραγόντων. 

 

              Σχήμα_3: Παράγοντες που διαδραματίζει η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση 

 

1.3.1 Πολιτικοοικονομικοί παράγοντες 

Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την Ευρώπη να έχει υποστεί 

τρομακτικές απώλειες τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε υποδομές. Οι νικήτριες 

Παράγοντες

Πολιτικοοικονομικοί Τεχνολογικοί Επιχειρηματικοί
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δυνάμεις σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την επανάληψη παρόμοιων 

καταστροφών στο μέλλον, πήραν την πρωτοβουλία να αναδιοργανώσουν το 

παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα.   

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. 

Συνεπικουρούμενοι και από την επικράτηση στο επίπεδο της οικονομικής σκέψης 

των θεωριών του απόλυτου και του συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι του 

μερκαντιλισμού, άρχισαν σταδιακά να ενισχύουν την παγκόσμια οικονομική 

ολοκλήρωση. Στα πλαίσια αυτής της λογικής βαθμιαία περιορίστηκαν τα εμπόδια 

στις διεθνείς συναλλαγές (μείωση δασμών, άνοιγμα εσωτερικών αγορών κ.λπ.) με 

απώτερο σκοπό την ελεύθερη ροή προϊόντων, κεφαλαίου και τεχνολογίας. Για να 

διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία συστήθηκαν πολλοί υπερεθνικοί οργανισμοί όπως το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Παγκόσμια 

Τράπεζα κ.α. που είχαν ως στόχο την αποφυγή ή τη ρύθμιση διακρατικών διενέξεων 

και τη διευκόλυνση της προσαρμογής των εθνικών κρατών στη νέα πραγματικότητα.   

Η διαίρεση του κόσμου κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου σε δυτικό και 

ανατολικό μπλοκ, άφησε ουσιαστικά τη μισή ανθρωπότητα έξω από τις εξελίξεις. 

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι 

αλλαγές ήταν καταιγιστικές (Ball et al., 2006). Οι χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ 

βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια διπλή πρόκληση. Από τη μία έπρεπε να αναπτύξουν 

εθνικές οικονομίες βασιζόμενες στη λειτουργία των αγορών και να εγκαταλείψουν 

για πάντα τον κεντρικό σχεδιασμό. Από την άλλη βρέθηκαν σε μια διεθνή οικονομική 

πραγματικότητα στην οποία οι δυτικές χώρες ήταν πολύ πιο έτοιμες να 

αντεπεξέλθουν. Η προσαρμογή τους παρουσίασε πολλές δυσκολίες και είχε 

σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζεται μέχρι και 

τις μέρες μας.  

Όμως και στη δύση η πορεία προς την παγκοσμιοποίηση δεν είναι 

απροβλημάτιστη. Πολλές φορές χώρες έχουν έρθει σε σύγκρουση στην προσπάθειά 

τους να προστατέψουν έναν κλάδο των εθνικών τους οικονομιών. Αποτέλεσμα αυτών 
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των συμπεριφορών είναι το ξέσπασμα των αποκαλούμενων και εμπορικών πολέμων 

(trade wars). Σε τέτοιους εμπορικούς πολέμους έχουν εμπλακεί μεγάλες δυνάμεις 

όπως οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε., ενώ τα προϊόντα για τα οποία διεξάγονται ποικίλλουν από 

τις μπανάνες και το χάλυβα μέχρι τα βιοκαύσιμα και τα γενετικά τροποποιημένα 

προϊόντα.  

 

1.3.2 Τεχνολογικοί παράγοντες 

Η πρόοδος στον τομέα των συγκοινωνιών βοήθησε στη μείωση του κόστους 

μεταφοράς των διαφόρων προϊόντων σε μεγάλες αποστάσεις. Σε συνδυασμό με την 

ανάπτυξη σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων αλλά και την επανάσταση της 

πληροφορικής, πολλές επιχειρήσεις διευκολύνθηκαν στην προσπάθειά τους να 

ανοιχτούν σε νέες αγορές. 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. Μπορούν επίσης να προμηθεύονται ευκολότερα 

πρώτες ύλες από όλο τον κόσμο καθώς και να συνεργάζονται αρτιότερα με διεθνή 

δίκτυα διανομής.  

Σήμερα είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα των προϊόντων που 

αντιμετωπίζουν παγκόσμια ζήτηση και διοχετεύονται σε όλες τις χώρες με την ίδια 

εμπορική επωνυμία (brand name). Ακόμη περισσότερο το ίντερνετ και η δικτυακή 

τεχνολογία έχει επιτρέψει τη διοικητική και οργανωτική εξάπλωση των επιχειρήσεων 

σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Τα στελέχη των επιχειρήσεων μπορούν να 

επικοινωνούν σε καθημερινή βάση όχι μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου, αλλά 

με την ταχύτητα και την αμεσότητα που προσφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Νέες τεχνολογίες όπως η τηλεδιάσκεψη κάνουν εφικτή πλέον τη ζωντανή 

επικοινωνία στελεχών που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, σε πραγματικό 

χρόνο. Πελάτες και αγοραστές έρχονται σε άμεση επαφή μέσω του ίντερνετ, ενώ τα 

εταιρικά δίκτυα επιτρέπουν την οργάνωση της εταιρικής πληροφόρησης χωρίς 

γεωγραφικούς περιορισμούς. Οι επιχειρήσεις και οι αγορές μεταλλάσσονται με 

πρωτοφανείς ρυθμούς και οδηγούν στη διαμόρφωση ενός οικονομικού περιβάλλοντος 

με ισχυρές διεθνείς συνιστώσες. 
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1.3.3 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. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο 

κατάστημα ξένων συμφερόντων που άνοιξε στη Μόσχα μετά την αλλαγή του 

καθεστώτος ήταν τα McDonald’s. Η πορεία προς τις οικονομίες της ελεύθερης 

αγοράς προκάλεσε ευρείας κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις, καθώς ολόκληροι τομείς της 

οικονομίας των χωρών αυτών που βρίσκονταν υπό κρατικό έλεγχο πέρασαν σε χρόνο 

ρεκόρ στον έλεγχο ιδιωτικών εταιρειών. Η κατάσταση αυτή έθελξε πολλές μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες. Όμως, ευκαιρίες παρουσιάστηκαν και σε μικρότερες χώρες 

όπως η Ελλάδα. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις πιεζόμενες από τον εγχώριο 

ανταγωνισμό και αναζητώντας καινούργιες αγορές κατευθύνθηκαν στις αναδυόμενες 

αγορές της Βαλκανικής (Χατζηδημητρίου,2003). 

Πέρα από τις επιχειρηματικές εξελίξεις που πήγασαν από τις 

πολιτικοοικονομικές αλλαγές, υπάρχουν και αυτές που συνδέονται με τις αγορές και 

τον ανταγωνισμό. Η εξάπλωση στις διεθνείς αγορές έδωσε την ευκαιρία στις 

επιχειρήσεις να επιτύχουν αποτελεσματικότερες οικονομίες κλίμακας, αλλά και να 

αναζητήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο αποδοτικότερους παραγωγικούς συντελεστές είτε 

αυτοί ήταν φθηνότερο κεφάλαιο είτε φθηνότερη ή ποιοτικότερη εργασία. Ένας ακόμα 

λόγος που οδήγησε πολλές επιχειρήσεις στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους 

ήταν η συμπεριφορά των ανταγωνιστών τους. Όταν μια επιχείρηση πραγματοποιούσε 

ένα άνοιγμα σε μια νέα αγορά, ο βασικός ανταγωνιστής της συνήθως την 

ακολουθούσε για λόγους στρατηγικής (Χατζηδημητρίου, 2003). Όμως τις 

επιχειρήσεις δεν ακολουθούσαν στις νέες αγορές μόνο οι ανταγωνιστές τους αλλά και 

οι προμηθευτές. Για παράδειγμα όταν ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων επρόκειτο 

να στήσει ένα καινούργιο εργοστάσιο σε μια ξένη χώρα, ο προμηθευτής ελαστικών 

του τον ακολούθησε προκειμένου να μη χάσει έναν καλό πελάτη.[3] 

 

 1.4 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, 
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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. 

Τάσεις 

α. Περισσότερες διεθνείς πολισμικές ανταλλαγές β. Τεχνικές/Νομικές 

 

Πίνακας_1: Τάσεις Παγκοσμιοποίησης 

 

α. Περισσότερες διεθνείς πολιτισμικές ανταλλαγές  

1] Ενίσχυση της πολυπολιτισμικότητας μέσω της εξαγωγής κουλτούρας, αν και  

    συχνά αυτό καταλήγει σε υβριδοποίηση ή αφομοίωση (π.χ. δυτικοποίηση ή και  

    σινοποίηση)  

2] Περισσότερα ταξίδια και τουρισμός σε χώρες του εξωτερικού  

3] Αυξημένη μετανάστευση, περιλαμβανομένης της παράνομης μετανάστευσης  

4] Εξαγωγή τοπικών καταναλωτικών αγαθών (π.χ. τρόφιμα) σε άλλες χώρες  

    (τα οποία συχνά προσαρμόζονται στην κουλτούρα όπου εισάγονται)  

5] Παγκόσμιες μόδες και παγκόσμια μαζική κουλτούρα  

    (π.χ. Πόκεμον, Sudoku, ιστολόγιο)  

6] Διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις (π.χ. Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου,  

    Ολυμπιακοί Αγώνες)  

7] Δημιουργία παγκόσμιων αξιών  

 

β. Τεχνικές/Νομικές  

1] Ανάπτυξη παγκόσμιας υποδομής τηλεπικοινωνιών και μεγαλύτερη διασυνοριακή  

     ροή δεδομένων, με χρήση του Διαδικτύου, δορυφόρων επικοινωνίας, υποβρύχιων  

    συρμάτων με οπτικές ίνες, και κινητής τηλεφωνίας  

2] Αύξηση του αριθμού προτύπων που εφαρμόζονται διεθνώς  

     (π.χ. πνευματική ιδιοκτησία, ευρεσιτεχνία)  

3] Δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του Διεθνούς Δικαστηρίου 

    της Χάγης.[4] 
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 1.5  Έλεγχος Παγκοσμιοποίησης 

Οι τεχνολογίες (Web 2.0, μεταφορές) κάνουν πλέον σήμερα την παγκόσμια 

διάχυση αναπόφευκτη σε πολλά επίπεδα. Η παγκοσμιοποίηση χαλιναγωγείται κυρίως 

σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο ανταλλαγής ανθρώπινων πληθυσμών, διάχυσης 

πανίδας και τέλος με απαγόρευση πληροφόρησης που ενδέχεται να συμβαίνει εντός ή 

εκτός κάποιων συνόρων.  

Το ενδιαφέρον είναι πως οι παράμετροι αυτές δεν ελέγχονται κοινωνικά αλλά από τις 

ηγεσίες που τις διαχειρίζονται.[5] 

 

 1.6 Παράγοντες που συνέβαλαν στην παγκοσμιοποίηση 

Πρέπει προκαταρτικά να πούμε ότι έχουν σχηματοποιηθεί 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. Έτσι έχουμε από την μια πλευρά τους εκπροσώπους της φιλελεύθερης 

αντίληψης να τοποθετούνται συνολικά υπέρ της παγκοσμιοποίησης και τους 

εκπροσώπους άλλων αντιλήψεων (εθνικιστές, μαρξιστές, νεομαρξιστές και σπάνια 

Κεϋνσιανοί) να τοποθετούνται συνολικά εναντίον της, πολλές φορές για 

διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Κάθ’ ότι εδώ μας αφορά, θα προσπάθησουμε να 

καταλάβουμε την “παγκοσμιοποίηση”, μέσω της ανάλυσή της, στα προαναφερθέντα 

τρία επίπεδα τα οποία είναι α) οικονομικό β) πολιτικό γ) πολιτισμικό, κάνοντας όπου 

χρειάζεται αναφορά στις θεωρίες και τις αντιλήψεις, τόσο των υπέρμαχων της 

“παγκοσμιοποίησης” όσο, φυσικά και των αντιπάλων της.Τα τρία επίπεδα φαίνονται 

στο παρακάτω σχήμα και αναλύονται με λεπτομέρεια παρακάτω 

 
Σχήμα_4: Επίπεδα παγκοσμιοποίησης 

 

Επίπεδα
Παγκοσμιοποίησης

Οικονομικό Πολιτικό Πολιτισμικό
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Πιο συγκεκριμένα  

α) οικονομικό επίπεδο 

Τα κυριότερα στοιχεία σε οικονομικό επίπεδο είναι τα ακόλουθα: 

1] H πανίσχυρη τάση για ενοποίηση των αγορών σε παγκόσμια κλίμακα, πράγμα που 

αντιστοιχεί στην ίδια τη φύση της καπιταλιστιστικής “αγοράς”. 

2] H ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων κατά την τελευταία τριακονταετία, οι 

οποίες και αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της “παγκοσμιοποίησης” , αφού είναι 

σε θέση να διακινούν τεράστια κεφάλαια, αγαθά και υπηρεσίες καθώς και 

διευθυντικά στελέχη, με απόλυτη ελευθερία και στην τελευταία γωνιά της υδρογείου, 

ασκώντας έτσι μια επιρροή αλλά και εξουσία οικονομική και πολιτική ώστε να 

αμφισβητούν την ικανότητα για ουσιαστικό έλεγχο, των ίδιων των επί μέρους εθνών-

κρατών. 

3] Εάν σ’ αυτό προσθέσουμε και τη συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική χροιά που η 

παγκόσμια οικονομία προσέλαβε μετά την κατάρρευση των καθεστώτων του 

«υπαρκτού» σοσιαλισμού, 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, o οποίος θα είναι τόσο περισσότερος, εθνικά και παγκοσμίως, όσο 

περισσότερο ελεύθερες  θα έχουν αφεθεί από το κράτος, οι αγορές των συντελεστών 

και όσο περισσότερο επιταχυνόμενη θα είναι η κινητικότητά τους, τόσο εθνικά όσο 

και διεθνώς. 

Όσον αφορά την κατανομή του πλούτου, αυτή θεωρείται μια εξωοικονομική 

διαδικασία και σαν τέτοια αφήνεται έξω από την οικονομική ανάλυση και 

παραπέμπεται στη σφαίρα της πολιτικής. 

 

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. [6] 
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 1.7 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. Η διαφορά τους με 

άλλους γκλομπαλιστές είναι ότι δεν καθορίζουν εκ των προτέρων κάποια ιδεολογία 

που να συγκεκριμενοποιεί αυτή τη θέληση, η οποία θα πρέπει να αφεθεί στην 

ελεύθερη επιλογή των πολιτών μέσω δημοκρατικών διαδικασιών. 

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. Γενικά, αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές, χαμηλότερη ανεργία και 

ψηλότερη αποδοτικότητα. 

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. 

Πολλοί ισχυρίζονται ότι το κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση παρουσιάζει μη 

εμπεριστατωμένα επιχειρήματα και ότι οι διεθνείς στατιστικές υποστηρίζουν σθεναρά 

την παγκοσμιοποίηση: 

 Το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες με ημερήσιες 

απολαβές κάτω του ενός δολαρίου Η.Π.Α. (προσαρμοσμένο για πληθωρισμό 

και αγοραστική αξία) έχει πέσει στο μισό σε διάστημα είκοσι ετών, αν και 

κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να ληφθούν υπ' όψη άλλοι παράγοντες 

μέτρησης της φτώχειας.  

 Το προσδόκιμο ζωής στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχει σχεδόν διπλασιαστεί 

μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η ψαλίδα, σε σχέση με τον 

αναπτυγμένο κόσμο όπου η αύξηση ήταν μικρότερη, έχει μικρύνει κάπως. Η 

παιδική θνησιμότητα έχει μειωθεί σε όλες τις αναπτυσσόμενες περιοχές του 

κόσμου, ενώ η εισοδηματική ανισότητα ανά τον κόσμο μειώνεται.  

 Η δημοκρατία είχε εντυπωσιακή αύξηση, όπου σχεδόν σε κανένα κράτος δεν 

υπήρχε δικαίωμα ψήφου για όλους το 1900, σε σύγκριση με 62.5% όλων των 

κρατών το 2000.  
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 Η αναλογία του ανά τον κόσμο πληθυσμού που ζει σε χώρες όπου η κατά 

κεφαλή προμήθεια τροφίμων ανά ημέρα είναι κάτω από 2.200 θερμίδες (9,200 

kilojoule) μειώθηκε από 56% στα μέσα της δεκαετίας του 1960 σε κάτω από 

10% τη δεκαετία του 1990. 

 Μεταξύ του 1950 και του 1999 ο αλφαβητισμός στον κόσμο αυξήθηκε από 

52% σε 81%. Ο αλφαβητισμός των γυναικών ως ποσοστό σε σχέση με τους 

άντρες αυξήθηκε από 59% το 1970 σε 80% το 2000.  

 Το ποσοστό παιδιών στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε από 24% το 1960 σε 

10% το 2000. 

 Υπάρχει αυξητική τάση για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αυτοκίνητα, 

ραδιόφωνα και τηλέφωνα κατά κεφαλή, καθώς και για ποσοστό πληθυσμού 

με πρόσβαση σε πόσιμο νερό. 

Παρ' όλα αυτά, μερικές από αυτές τις βελτιώσεις πιθανόν να μην οφείλονται στην 

παγκοσμιοποίηση, ή να ήταν δυνατές σε κάποιον βαθμό χωρίς τη σημερινή μορφή 

της παγκοσμιοποίησης ή των αρνητικών συνεπειών τις οποίες επικαλούνται τα 

κινήματα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. 

Μερικοί υπέρμαχοι του καπιταλισμού τηρούν κριτική στάση έναντι στην Παγκόσμια 

Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για 

διεφθαρμένους γραφειοκρατικούς οργανισμούς που ελέγχονται και 

χρηματοδοτούνται από κράτη και όχι από εταιρείες. Πολλά δάνεια έχουν δοθεί σε 

δικτάτορες που ποτέ δεν υλοποίησαν μεταρρυθμίσεις τις οποίες υποσχέθηκαν, 

αφήνοντας αντ' αυτού τον λαό να πληρώσει αργότερα τα χρέη. Θεωρούν ότι ο 

καπιταλισμός σήμερα είναι πολύ λίγος και όχι υπερβολικός. Επισημαίνουν επίσης ότι 

αντίσταση στην παγκοσμιοποίηση φέρνουν διάφορες ομάδες με ειδικά συμφέροντα, 

όπως συντεχνίες σε χώρες του Δυτικού Κόσμου. Ο Χοσέ Μποβέ, ένας από τους 

ηγέτες του κινήματος ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, εκπροσωπεί επίσης τους 

Γάλλους αγρότες, οι οποίοι προστατεύονται από τον ανταγωνισμό με χώρες του 

αναπτυσσόμενου κόσμου με ψηλούς εισαγωγικούς δασμούς και μεγάλες 

επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Άλλοι, όπως ο Καναδός γερουσιαστής Ντάγκλας Ρος, βλέπουν την παγκοσμιοποίηση 

ως απλώς αναπόφευκτη και υποστηρίζουν τη δημιουργία θεσμών όπως μια 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα εκλέγεται απευθείας 

από τους πολίτες και θα επιβλέπει τη λειτουργία διεθνών φορέων των οποίων η 

διοίκηση δεν εκλέγεται. 
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Οι υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης ασκούν έντονη κριτική σε αρκετές 

υφιστάμενες πολιτικές, ιδιαίτερα στις πολύ ψηλές επιχορηγήσεις για τη γεωργία στον 

αναπτυγμένο κόσμο και τους σχετικούς προστατευτικούς δασμούς. Για παράδειγμα, 

σχεδόν ο μισός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάει σε αγροτικές 

επιχορηγήσεις, κυρίως σε μεγαλοαγρότες και αγροεπιχειρήσεις, οι οποίοι αποτελούν 

ένα ισχυρό λόμπι. Το 2005 η Ιαπωνία έδωσε 47 δισ. δολάρια σε επιχορηγήσεις του 

αγροτικού της τομέα, σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα χρήματα από τη συνολική 

βοήθεια που έδωσε σε άλλες χώρες. Οι Η.Π.Α. δίνουν 3,9 δισ. δολάρια κάθε χρόνο 

για να στηρίξουν τον τομέα καλλιέργειας βαμβακιού, ο οποίος περιλαμβάνει 25.000 

καλλιεργητές, τρεις φορές περισσότερο από τον προϋπολογισμό της USAID για τα 

500 εκατομμύρια Αφρικανούς. Αυτό εξαντλεί τα έσοδα του κράτους από φορολογία 

και αυξάνει τις τιμές για τους καταναλωτές στον αναπτυσσόμενο κόσμο, μειώνει τον 

ανταγωνισμό και την αποτελεσματικότητα, αποτρέπει τις εξαγωγές από περισσότερο 

ανταγωνιστικούς αγροτικούς και άλλους τομείς στον αναπτυσσόμενο κόσμο λόγω 

των εμποδίων, και υποδαυλίζει τους τομείς στους οποίους οι αναπτυσσόμενες χώρες 

έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. 

 

 1.8 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. Οι επικριτές συνήθως 

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. Το κίνημα είναι πολύ ευρύ 

και περιλαμβάνει εθνικοαπελευθερωτικές ομάδες, αριστερά κόμματα, αναρχικούς, 

οικολόγους, αγροτικές συντεχνίες, αντιρατσιστικές οργανώσεις, θρησκευτικές 

οργανώσεις, κλπ. Κάποιοι ζητούν μεταρρυθμίσεις (για ένα «πιο ανθρώπινο» είδος 

καπιταλισμού), ενώ άλλοι έχουν πιο επαναστατική προσέγγιση (υποστηρίζοντας 

εναλλακτικές προτάσεις στον καπιταλισμό) και άλλοι αντιδρούν θεωρώντας την 

παγκοσμιοποίηση ως καταστροφική για τη βιομηχανία και την απασχόληση της 

χώρας τους. 



ΠΠΠ...ΜΜΜ...ΣΣΣ...    ΤΤΤΜΜΜ...    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΕΕΕΙΙΙ   ΔΔΔΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΜΜΜΑΑΑΚΚΚΕΕΕΔΔΔΟΟΟΝΝΝΙΙΙΑΑΑΣΣΣ  

 

   - 29 - 
 

ΠΠΠΑΑΑΓΓΓΚΚΚΟΟΟΣΣΣΜΜΜΙΙΙΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΑΑΑ   &&&      ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΕΕΕΠΠΠΕΕΕΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ   

 Αναφορικά με το φλέγον θέμα της παγκόσμιας μετανάστευσης, η διαμάχη 

εκτυλίσσεται γύρω από τις αιτίες (σε τι βαθμό είναι εθελοντική ή υποχρεωτική, 

απαραίτητη ή όχι), αλλά και τις συνέπειες (κατά πόσο είναι ωφέλιμη ή όχι, αν 

συμφέρει κοινωνικά ή περιβαλλοντικά). Οι υποστηρικτές θεωρούν τη μετανάστευση 

απλά σαν μια διαδικασία κατά την οποία μέλη του εργατικού δυναμικού μπορούν να 

πάνε από μία χώρα σε άλλη για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ενώ οι επικριτές 

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. Σύμφωνα με το The Challenge of Slums, έκθεση που 

εξέδωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών  το 2003, «η κυκλική φύση του 

καπιταλισμού, η αυξημένη ζήτηση για ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με 

το ανειδίκευτο, και οι αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης — και ιδιαίτερα οι 

απότομες βελτιώσεις και επιδεινώσεις της οικονομίας ανά τον κόσμο που 

συμβάλλουν στην ανισότητα και τη μη ομοιόμορφη κατανομή του νέου πλούτου — 

συμβάλλουν στην τεράστια ανάπτυξη των φτωχογειτονιών». 

Διάφορες πτυχές της παγκοσμιοποίησης θεωρούνται ζημιογόνες από πολλές ομάδες 

ακτιβιστών, καθώς και από εθνικιστές. Έτσι, περί τα τέλη της δεκαετίας του '90 

σφυρηλατήθηκε ένα ετερόκλητο, διεθνές κίνημα το οποίο έγινε γνωστό κυρίως από 

τις αναταραχές, τις διαδηλώσεις και τις συγκρούσεις που ξέσπασαν το 1999 στο 

Σιάτλ των Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου. Παρόμοιες συγκρούσεις επαναλήφθηκαν το 2001  στη Γένουα της Ιταλίας, 

στην 27η Σύνοδο των G8. Το κίνημα αυτό, το οποίο χαρακτηρίζεται κυρίως από έναν 

σοσιαλιστικό και οικολογικό χαρακτήρα, δεν έχει συγκεκριμένο όνομα. Ο όρος 

ενάντια στην παγκοσμιοποίηση ή κατά της παγκοσμιοποίησης χρησιμοποιείται συχνά 

από τα ΜΜΕ, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, καθώς πολύ συχνά οι ακτιβιστές 

αντιτίθενται σε συγκεκριμένες πτυχές της παγκοσμιοποίησης και όχι σε ολόκληρο το 

φαινόμενο. Ακτιβιστές όπως ο Νόαμ Τσόμσκι είπαν ότι ο όρος αυτός δεν έχει νόημα, 

αφού στόχος του κινήματος είναι η παγκοσμιοποίηση της δικαιοσύνης (βλ. Κίνημα 

Παγκόσμιας Δικαιοσύνης). Πολλοί ακτιβιστές έχουν ως σύνθημα το «ένας άλλος 

κόσμος είναι εφικτός», το οποίο έχει δώσει ονόματα όπως το altermondialisme στα 

γαλλικά. 

Υπάρχουν πολλά είδη «αντι-παγκοσμιοποίησης». Σε γενικές γραμμές, οι πολέμιοι 

ισχυρίζονται ότι τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης δεν ήταν αυτά που 
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προβλέφθηκαν όταν ξεκίνησαν οι προσπάθειες για απελευθέρωση του εμπορίου και 

ότι πολλοί οργανισμοί που είναι αναμεμιγμένοι στο σύστημα της παγκοσμιοποίησης 

δεν λαμβάνουν υπ' όψη τα συμφέροντα των φτωχότερων χωρών, της εργατικής τάξης 

και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Στο επίπεδο της οικονομίας, θεωρητικοί που υποστηρίζουν το δίκαιο εμπόριο 

δηλώνουν ότι το ελεύθερο εμπόριο χωρίς περιορισμούς ευνοεί τους πλούσιους σε 

βάρος των φτωχών. Ορισμένοι πολέμιοι της παγκοσμιοποίησης βλέπουν το 

φαινόμενο ως την προώθηση των συμφερόντων των εταιρειών, με πρόθεση να 

περιοριστούν οι ατομικές ελευθερίες στο όνομα του κέρδους. Υποστηρίζουν επίσης 

ότι η αυξανόμενη αυτονομία και δύναμη των εταιρειών καθορίζει την πολιτική των 

κρατών. 

Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην ανατολική Ασία το 1997, ξεκινώντας από την 

εύθραυστη οικονομία της Ταϊλάνδης για να εξαπλωθεί γρήγορα στη Μαλαισία, την 

Ινδονησία και τη Νότια Κορέα και σιγά-σιγά έγινε αισθητή σε όλο τον κόσμο, έδειξε 

τους νέους κινδύνους και την αστάθεια των ευμετάβλητων παγκοσμιοποιημένων 

αγορών. Η εκχώρηση χρημάτων που ακολούθησε από το Δ.Ν.Τ. ήταν υπό όρους για 

πολιτικές αλλαγές, κάτι οι πολέμιοι της παγκοσμιοποίησης είδαν ως νεοαποικιακό 

πλήγμα στην εθνική κυριαρχία των κρατών. 

Η κύρια αντίδραση είναι στη νεοφιλελεύθερη πτυχή της παγκοσμιοποίησης, βασικοί 

εκφραστές της οποίας θεωρούνται κυβερνήσεις και άλλοι φορείς με μεγάλη δύναμη 

(όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα), οι οποίοι - 

σύμφωνα με τους πολέμιους - δεν ενδιαφέρονται για τους λαούς, αλλά για τα 

συμφέροντα των εταιρειών. Πολλά συνέδρια και συναντήσεις μεταξύ υπουργών 

εμπορίου και οικονομικών των ισχυρών χωρών συνοδεύτηκαν από διαμαρτυρίες, 

καμιά φορά βίαιες, από ομάδες που αντιτίθενται στην εταιρική παγκοσμιοποίηση. 

Ορισμένοι έχουν εκφράσει την άποψη ότι η παγκοσμιοποίηση είναι ταυτόχρονα 

αναπόφευκτη συνέπεια αλλά και αιτία του νεοφιλελευθερισμού, η οποία συνίσταται 

κυρίως στην απελευθέρωση των αγορών κεφαλαίου και στην κατάργηση δασμών και 

ρυθμιστικών ελέγχων στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα την υπερσυγκέντρωση 

πλούτου στα χέρια των πιο ανταγωνιστικών πολυεθνικών εταιρειών εις βάρος των επί 

μέρους τοπικών κοινωνιών. 

Ακτιβιστές που είναι εναντίον της παγκοσμιοποίησης αντιδρούν επίσης στο γεγονός 

ότι η τρέχουσα παγκοσμιοποίηση παγκοσμιοποιεί το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις, 

αλλά όχι τους ανθρώπους και τις συντεχνίες, υποδεικνύοντας τους αυστηρούς 
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ελέγχους μετανάστευσης σε όλες σχεδόν τις χώρες και την απουσία εργατικών 

δικαιωμάτων σε πολλές χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. 

Μερικές ομάδες που τάσσονται εναντίον ισχυρίζονται ότι η παγκοσμιοποίηση είναι 

ιμπεριαλιστική, και είναι ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στον πόλεμο του 

Ιράκ και συμβάλλουν στην εισροή κεφαλαίων στις Η.Π.Α. αντί στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο. Έτσι, από μία άποψη, η «παγκοσμιοποίηση» είναι άλλος ένας όρος για την 

«αμερικανοποίηση», καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι Η.Π.Α. είναι μια από τις 

πολύ λίγες χώρες που πραγματικά επωφελούνται από την παγκοσμιοποίηση. 

Μία πιο συντηρητική παράταξη που αντιτίθεται στην παγκοσμιοποίηση είναι οι 

εθνικιστές που υποστηρίζουν ένα ισχυρό κράτος και οι οποίοι φοβούνται ότι η 

παγκοσμιοποίηση συρρικνώνει τον ρόλο των εθνικών κρατών στη διεθνή πολιτική, 

καθώς και ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις τα αποδυναμώνουν. Παραδείγματα 

αυτής της αντίληψης είναι ο Πατ Μπιουκάναν και ο Ζαν Μαρί Λεπέν. 

Πολλοί έχουν επικρίνει την έλλειψη ενότητας και προσανατολισμού του κινήματος, 

αν και άλλοι, όπως ο Νόαμ Τσόμσκι έχουν δηλώσει ότι αυτή η απουσία 

συγκέντρωσης μπορεί να είναι και ένα δυνατό σημείο.[7] 

 

 

 

 

 

 2.1 Επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης   

Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης είναι σχετικά πρόσφατη και το 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον ρευστό. 

Η μόνη μετρίσιμη σταθερά είναι το επίπεδο ανάπτυξης και ραγδαίας εξέλιξης της 

τεχνολογίας και ο βαθμός ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων που συνεπάγεται. 

Η επέκταση της νέας κεφαλαιακής συσσώρευσης διαμορφώνει νέους κοινωνικούς 

σχηματισμούς, τους «μεταβιομηχανικούς κοινωνικούς σχηματισμούς». Εντούτις 

μπορούμε να πούμε ότι η παγκοσμιοποίηση έχει όχι μόνο θετικά στοιχεία αλλά και 

αρνητικά και τα οποία αναλύονται παρακάτω. 

Τα θετικά στοιχεία της παγκοσμιοποίησης μπορούμε να τα συνοψίσουμε ως εξής: 

 Η αλματώδης πρόοδος και εξέλιξη της τεχνολογίας και όλων των επιστημών. 

 Η ταχύτατη διακίνηση των αγαθών και των νέων επιτευγμάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο   

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
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 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. 

 Οι διάφορες μορφές αλληλεγγύης των λαών που διευκολύνουν τη συμμετοχή 

όλο και περισσοτέρων ανθρώπων στο διαμορφούμενο κόσμο. 

 

Τα αρνητικά στοιχεία της παγκοσμιοποίησης είναι τα παρακάτω:  

 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. 

 Νέα κύματα μεταναστών παρατηρούνται και μαζικές μετακινήσεις 

πληθυσμών και οικονομικών προσφύγων. 

 Η ανεργία αυξάνεται διαρκώς  και σε πολλές χώρες αναπτύσσεται η 

ξενοφοβία και ο ρατσισμός.  

 Ο πλανήτης κινδυνεύει να καταστραφεί, αφού γίνεται μια ανελέητη 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στο όνομα της αλόγιστης παραγωγής 

αγαθών.  
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Το έγκλημα και η διαφθορά αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα, υποβοηθούμενα από 

την ανάπτυξη της τεχνολογίας.  

 Υπονομεύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, διαμορφώνονται κέντρα εξουσίας, 

που αδυνατούν να ελέγξουν πλήρως την τοπική οικονομία και είναι 

υποχρεωμένα να προσαρμόζονται στα ‘‘θέλω’’ άλλων κέντρων εξουσίας.[8] 

Συναντάμε την παγκοσμιοποίηση στις Αναπτυγμένες Χώρες, στις Χώρες της 

Περιφέρειας, στις λίγοτερο αναπτυγμένες χώρες, στην Κίνα και τέλος στις Χώρες του 

Υπαρκτού Σοσιαλισμού. Ώστοσο πρέπει να τονίσουμε τα αποτελέσματά τους και τα 

οποία αναλύονται στην υποπαράγραφο 2.1.1. 

 

2.1.1 Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης στις Αναπτυγμένες Χώρες 

 Περιοριστικές πολιτικές 

 Διαρκής συμπίεση του εργατικού κόστους 

 Θεαματική άνοδος της σύνθεσης κεφαλαίου 

 Υψηλά ποσοστά ανεργίας 

 Αύξηση μεταναστών 

 Ενσωμάτωση των χωρών του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού 

 Διαίρεση του κεφαλαίου με τη διάσπαση των μεγάλων επιχειρήσεων σε 

ευέλικτα και παραγωγικά τμήματα 

 Την οριζόντια και κάθετη δικτύωση με μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

2.1.2 Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης στις Χώρες της Περιφέρειας 

Η είσοδος στη μεταβιομηχανική εποχή συνεπάγεται μια γενικευμένη κρίση που 

οδηγεί σε σταδιακή παρακμή και αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού. 

 

Χαρακτηριστικά Κρίσης 

 Κρίση και αποβιομηχάνιση εγχώριων μονάδων 

 Αδυναμία λειτουργίας όταν δεν τροφοδοτούν πολυεθνικές 

 Αδυναμία ανταγωνισμού τοπικών παραδοσιακών προϊόντων προς εισαγόμενα 

 Δημογραφική αύξηση και πλεονάζον στο δευτερογενή τομέα ανθρώπινο 

δυναμικό 

 Αγροτική έξοδος και αδυναμία απορρόφησης πλεονάζοντος ανθρώπινου 

δυναμικού 
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 Στροφή της απασχόλησης προς τις υπηρεσίες, υπανάπτυκτη τριτογενοποίηση 

 Αύξηση της ανεργίας 

 Αύξηση νόμιμων ή παράνομων μεταναστευτικών ρευμάτων 

 Εξαθλίωση πληθυσμών, ακόμη και πρώην αστικών στρωμάτων 

 Έλεγχος φυσικών πόρων και πετρελαίου, ακόμη και με πολεμικά μέσα και 

περιορισμός εισοδήματος πετρελαιοπαραγωγικών χωρών τρίτου κόσμου 

 Αύξηση των κερδών της πολεμικής βιομηχανίας 

 Πολιτικός έλεγχος τριτοκοσμικών χωρών από δανειστές 

 

2.1.3 Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης στις λιγότερο αναπτυγμένες 

χώρες 

Οι χώρες αυτές μπορούν: 

 να αξιοποιήσουν τη δυναμική των Μ.Μ.Ε. και τη δικτύωση με παγκόσμια 

επέκταση και να οδηγηθούν σε δυναμική εξωστρέφεια και παγκόσμια 

συμμετοχή 

 να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και αναξιοποίητους λόγω καθυστέρησης 

αναπτυξιακούς πόρους 

 να οδηγηθούν σε αειφόρες μορφές ανάπτυξης 

 

2.1.4 Η Κίνα 

Η μοναδική μεγάλη χώρα που διατηρεί κομμουνιστικό πολιτικό καθεστώς 

κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφες τις δομές της και να χρησιμοποιήσει 

συμπληρωματικά τομείς σύμφωνα με τη καπιταλιστική οικονομία της αγοράς. 

Πέτυχε υψηλότατους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και κατέκλυσε τη παγκόσμια 

αγορά με κινέζικα προϊόντα, χάρη στο φθηνό εργατικό κόστος. 

 

2.1.5 Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης στις χώρες του Υπαρκτού        

Σοσιαλισμού 

Η μετάβαση στην οικονομία της αγοράς συνοδεύτηκε από: 

1] φαινόμενα αποδιάρθρωσης των οικονομικών δομών    

2] μεγάλη ανεργία 

3] πτώση του βιοτικού επιπέδου                                 

4] εκτεταμένη φτώχεια 

5] αποβιομηχάνιση                                                      
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6] ανεπάρκεια αγροτικού τομέα  

 

Οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού απεικονίζονται στο σχήμα_4 και αναλύονται 

λεπτομερώς παρακάτω. 

 
Σχήμα_5: Χώρες Υπαρκτού Σοσιαλισμού 

 

 ΡΩΣΙΑ 

• Εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη οικονομική δύναμη 

• Διαθέτει πολύ μεγάλη εσωτερική αγορά 

• Πλούσιους φυσικούς πόρους 

• Υψηλό τεχνολογικό επίπεδο 

• Δυνατότητες αυτοδύναμης επιτυχίας με εκσυγχρονισμό των δομών της 

 

 ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

      1] Έχουν επιτύχει κάποια σταθεροποίηση   

      2] Έχουν συντονιστεί με την Ε.Ε. 

      3] Έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκή προοπτική 

 

 ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

• Αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα αποδιάρθρωσης 

• Πολιτική αστάθεια 

• Εντάσεις 

• Αδυναμία αυτοτελούς λειτουργίας 

• Περιφερειοποιούνται [9] 

 

Χώρες Υπαρκτού

Σοσιαλισμού 

Ρωσία
Αναπτυγμένες  Χώρες 
Ανατολικής  Ευρώπης 

Τέως  Δημοκρατίες 
Σοβιετικής  Ένωσης 
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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. (Γι' αυτό και τελικά δεν νίκησαν ποτέ και χρειάστηκε η εμφάνιση 

των αστών για να γκρεμιστεί οριστικά η φεουδαρχία).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Για την σύνταξη της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν:  

 

   4.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 2  Ηλέκτρα Γ. Πιτόσκα-Νικόλαος Σαριαννίδης 

     ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΟΖΑΝΗ 2010 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο  «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ» 

     §9.2 Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης σελ 197-203 

  6  Κωνσταντίνος Ε. Μακεδόνας (ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓ. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚ.) 

      Διεθνές Εμπόριο “Η Πολιτική Οικονομία των Διεθών Οικονομικών Σχέσων” 

      Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 2005 

      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ  

      “ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ” 

      §Κ.3 Ποιες οι συνέπειες της “παγκοσμιοποίησης” σελ 239 

 8  Ηλέκτρα Γ. Πιτόσκα-Νικόλαος Σαριαννίδης 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΟΖΑΝΗ 2010 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο  «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ» 

     §9.2 Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης σελ 204-205 

 9  Ηλέκτρα Γ. Πιτόσκα-Νικόλαος Σαριαννίδης 

     ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΟΖΑΝΗ 2010 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο  «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ» 

     §9.2 Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης σελ 205-208 

  

   @   4.2 Πηγές από το Ιντερνετ  

 1 http://el.wikipedia.org/wiki 

 3 dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13568/1/BaltadakisMsc2009.pdf 

 4 http://el.wikipedia.org/w/index.php  

 5 http://el.wikipedia.org/wiki 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ 
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   @   4.3 Πηγές από το κεφάλαιο 5ο  «παραρτήματα» 

1] http://www.topapi.gr/oldversion/231d.html 

2] http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc2_1_27/10/2006_169762 

3] http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grbooks.htm 

4] http://ks-ee.org/ksee_org/?q=node/109 

5] http://www.antibaro.gr 

6] http://www.khatzidakis.gr/site/ 

7] http://www.yannos.gr/gr/press_archive.php 

8] http://www.soc.uoc.gr/econ/personal/marias/?cat=17 

9] http://www.gnomihalkidikis.gr/ 

10] http://x.3364649.n2.nabble.com/-td4394992.html 

11] http://www.minfin.gr/portal/el/resource/ 

12] http://www.protothema.gr/world/article/?aid=189805 

13] http://www.filologos.wordpress.com/2010/08/23/ 

14] http://www.tovima.gr /relative articles/articles/?aid=115096 

15] http://www.eklogika.gr/articles/672 
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5.1 Σχήματα: 

• 5.1.1 Σχήμα_1: Πτυχές Παγκοσμιοποίησης 

• 5.1.2 Σχήμα_2: Περίοδοι Παγκοσμιοποίησης 

• 5.1.3 Σχήμα_3: Παράγοντες που διαδραματίζει η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση 

• 5.1.4 Σχήμα_4: Επίπεδα Παγκοσμιοποίησης 

• 5.1.5 Σχήμα_4: Χώρες Υπαρκτού Σοσιαλισμού 

 

5.2 Πίνακες: 

• 5.2.1 Πίνακας_1: Τάσεις Παγκοσμιοποίησης (σελίδα 23) 

 

5.3 Ομιλία: 

 

 

 

 

       Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Princeton, Harold James, θυμίζει ότι οι 

περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να συγχέουν την αιτία της παγκοσμιοποίησης με τα 

αποτελέσματά της. Το άνοιγμα των οικονομιών σε διεθνές επίπεδο, λέγει, δεν 

οδήγησε στην εξάπλωση της τεχνολογίας. Μάλλον, ήταν "οι τεχνολογικές αλλαγές 

που είχαν καταστήσει τις καθαρά εθνικές αγορές σχετικά αναποτελεσματικές" 

γεγονός που ανάγκασε τις επιχειρήσεις να εξαπλωθούν και εκτός συνόρων.  

Ορισμένοι αντιλαμβάνονται την παγκοσμιοποίηση ως ένα δίκτυο με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες στο κέντρο και με ακτίνες που επεκτείνονται στις άλλες χώρες. Πράγματι 

υπάρχει κάποια αλήθεια στην αναπαράσταση αυτή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες 

έχουν ένα κεντρικό ρόλο σε τέσσερα τουλάχιστον επίπεδα παγκοσμιοποίησης:         

α) στο οικονομικό, β) στο στρατιωτικό, γ) στο κοινωνικό και δ) στο επίπεδο του 

περιβάλλοντος.  

Τα παραπάνω προσφέρουν καθαρή εικόνα του γιατί η παγκοσμιοποίηση δεν 

παρέλυσε σιγά-σιγά μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Μερικοί υπέθεσαν ότι ως έθνη 

έλαβαν μέτρα για αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων τους για να προστατευθούν από 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

5.3.1 Ομιλία στη Στοά του βιβλίου την 11η Νοεμβρίου 2003, 

του Καθηγητή Λευτέρη Θαλασσινού*  

Θέμα: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ» 



ΠΠΠ...ΜΜΜ...ΣΣΣ...    ΤΤΤΜΜΜ...    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΕΕΕΙΙΙ   ΔΔΔΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΜΜΜΑΑΑΚΚΚΕΕΕΔΔΔΟΟΟΝΝΝΙΙΙΑΑΑΣΣΣ  

 

   - 40 - 
 

ΠΠΠΑΑΑΓΓΓΚΚΚΟΟΟΣΣΣΜΜΜΙΙΙΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΑΑΑ   &&&      ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΕΕΕΠΠΠΕΕΕΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ   

τα διεθνή τρομοκρατικά δίκτυα, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη ροή των 

ανθρώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών. Τα ανοιχτά σύνορα δεν είναι η αιτία της 

παγκοσμιοποίησης αλλά το αποτέλεσμα αυτής.  

Ο Δείκτης Παγκοσμιοποίησης του 2000 όπως υπολογίζεται από τα διεθνή ινστιτούτα,  

προσέφερε μια φωτογραφία του "πριν" σε παγκόσμια κλίμακα - ένα στιγμιότυπο της 

παγκόσμιας ενοποίησης πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο δείκτης 

του 2001, με τη σειρά του, δίνει μια γρήγορη εμφάνιση της αναπτυσσόμενης "μετά" 

εικόνας - μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε τον αρχικό αντίκτυπο των επιθέσεων σε μια 

διαδικασία που πολλοί αναλυτές βλέπουν σαν την κατευθυντήρια δύναμη της εποχής 

μας. Ο δείκτης του 2002 παρουσιάζει την εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης 

λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν του τα αιτήματα των κοινωνικών κινημάτων, τις θέσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τα προβλήματα της ανάπτυξης και γενικά 

όλα τα αρνητικά στοιχεία που εμφανίσθηκαν μετά τον πρώτο ενθουσιασμό για την 

πλήρη απελευθέρωση των αγορών και την αυτόματη διόρθωση των ανισορροπιών σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

Βέβαια ο καπνός γύρω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου έπρεπε ήδη να είχε 

καθαρίσει πριν οι επιθέσεις της Αλ Κάιντα γίνουν ένα ισχυρό σύμβολο στη συζήτηση 

για την παγκοσμιοποίηση. Για το κίνημα της αντιπαγκοσμιοποίησης, η 11η 

Σεπτεμβρίου ήταν μια μακάβρια δικαίωση του επιχειρήματός του ότι η παγκόσμια 

ενοποίηση είχε διευρύνει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών, και για να το 

επιτύχει δημιούργησε έχθρα η οποία εξερράγη με την καταστροφή μιας από τις πιο 

διάσημες εικόνες του Δυτικού καπιταλισμού. Για άλλους, το μήνυμα ήταν εντελώς 

αντίθετο και η λύση ήταν όχι λιγότερη παγκοσμιοποίηση αλλά περισσότερη.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ομοσπονδιακών Τραπεζών των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αlan Greenspan, σε ένα λόγο του αμέσως μετά τις επιθέσεις, δήλωσε ότι 

"η παγκοσμιοποίηση είναι ένα εγχείρημα που μπορεί να διαδώσει σε όλο το κόσμο τις 

αξίες της ελευθερίας και της πολιτικής επαφής-το αντίθετο της τρομοκρατίας.". Το να 

λέμε ότι οι επιθέσεις της Αλ Κάιντα απέτυχαν να ξεμπλέξουν τον ιστό της 

παγκοσμιοποίησης δεν σημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση έμεινε ανεπηρέαστη.  

Ο περσινός Δείκτης παγκοσμιοποίησης κατέγραψε νέα ύψη για την παγκόσμια 

ενοποίηση, καθώς το 2000 σφράγισε μια δεκαετία συνταρακτικής εξάπλωσης των 

παγκόσμιων οικονομικών ροών και πολιτικών δεσμεύσεων, καθώς επίσης και την 

αυξημένη κινητικότητα ανθρώπων, πληροφοριών και ιδεών.  
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Αυτή η ορμή μειώθηκε καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Ευρώπη 

βίωσαν ταυτόχρονες οικονομικές κρίσεις. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, για 

παράδειγμα, έπεσε κατακόρυφα από 4% το 2000 σε 1,3% το 2001. Αλλά οι νωθρές 

οικονομίες ήταν πρόβλημα πολύ πριν την 11η Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, παρά το 

πλήγμα των επιθέσεων, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι αεροπορικές μεταφορές και ο 

τουρισμός, ο Οργανισμός για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη διαπίστωσε πως 

μισό χρόνο αργότερα, "οι άμεσες οικονομικές συνέπειες δείχνουν να έχουν σε μεγάλο 

βαθμό εξαφανιστεί", εν μέρει χάρη στη γρήγορη αντίδραση των κεντρικών τραπεζών 

σε όλο τον κόσμο, οι οποίες εφαρμόζοντας εξαιρετικά επιθετική πολιτική μείωσαν 

σημαντικά τα επιτόκια.  

Παρά ταύτα η υποχώρηση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης είναι εμφανής. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την εκπληκτική πτώση, το 2001, του επιπέδου της 

άμεσης ξένης επένδυσης, κατά 50% παγκοσμίως από 1,49 τρις δολάρια σε 735 δις 

δολάρια, που οφείλεται κατά μεγάλο μέρος σε μια απότομη μείωση των 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών, όπως επίσης η πτώση κατά 1,5% του 

όγκου του διεθνούς εμπορίου κατά την ίδια περίοδο.  

Πέρα από την οικονομία όμως, η παγκόσμια ενοποίηση πραγματικά εντάθηκε σε 

διάφορα άλλα επίπεδα. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, για παράδειγμα, ήταν ένας 

αποφασιστικός παράγοντας πυροδότησης της πολιτικής ενοποίησης. Όπως 

παρατήρησε ο Αναπληρωτής Γραμματέας των Ηνωμένων Πολιτειών Richard 

Armitage τις μέρες που έπονταν της επίθεσης κατά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, 

"περισσότερα από 180 έθνη είναι μέλη του συνασπισμού καταπολέμησης της 

τρομοκρατίας, 25 έθνη έχουν δεσμευτεί για στρατιωτικές επιχειρήσεις, και 132 έχουν 

υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για να καταστείλουν τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας". 

Η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς επεκτάθηκε σημαντικά το 2001, με 

ανθρωπιστικούς και εμπορικούς οργανισμούς να προπορεύονται. Η Κίνα έγινε μέλος 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) και έγινε η τέταρτη μεγαλύτερη 

εμπορική χώρα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(EU). Παρά τις συνεχιζόμενες πολιτικές εντάσεις με την Κίνα, η Ταϊβάν επίσης έγινε 

μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου την ίδια περίοδο. Ο Διεθνής 

Οργανισμός για τη Μετανάστευση, αφοσιωμένος στην ιδέα ότι η κίνηση των 

ανθρώπων ευνοεί και άτομα και κοινωνίες, είδε τα μέλη του να αυξάνονται από 59 σε 

62 από τις χώρες που καλύπτονται από το Δείκτη Παγκοσμιοποίησης. Και παρά το 
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γεγονός ότι ο αριθμός των ενεργών αποστολών διαφύλαξης της ειρήνης των 

Ηνωμένων Εθνών μειώθηκε το 2001, ο αριθμός των συμμετεχόντων χωρών αυξήθηκε 

σημαντικά. Ακόμα και το κίνημα της αντιπαγκοσμιοποίησης έγινε παγκόσμιο το 

2001, όταν ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στο Πόρτο Αλέγκρε, στη Βραζιλία, για να 

οργανώσουν την πρώτη ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ σαν 

μια "μπροστά στα μάτια σας" πρόκληση στην ημερήσια διάταξη της ελεύθερης 

αγοράς του Ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.  

Η κατάρρευση των συνομιλιών για το διεθνές εμπόριο, σαν ένα ακόμα βήμα για την 

παγκόσμια ενοποίηση στο Κανκούν αποδεικνύει ότι η έντονη αντιπαράθεση των 

αναπτυσσομένων χωρών έναντι των ανεπτυγμένων οφείλεται στην αντίληψη ότι η 

παγκοσμιοποίηση αυξάνει αντί να μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στις πλούσιες και 

στις φτωχές χώρες του πλανήτη.  

Η χρηματοδότηση για παγκόσμια ιδρύματα αυξήθηκε. Χάρη σε ένα κύμα από 

εθελοντικές συνεισφορές, ο προϋπολογισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

αυξήθηκε κατά 9%, από 1,65 δις δολάρια σε 1,80 δις δολάρια την τελευταία περίοδο. 

Ο προϋπολογισμός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF) αυξήθηκε κατά 6%, 

από 638 εκατ. δολάρια σε 676,7 εκατ. δολάρια (από τον Απρίλιο του 2001 μέχρι τον 

Απρίλιο του 2002).  

Μετά από μια έντονα αναπτυξιακή τροχιά της παγκόσμιας οικονομίας στη δεκαετία 

του 90, στη διάρκεια της οποίας η μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση 

της ανεργίας χωρίς επιδείνωση του ρυθμού πληθωρισμού επέτρεπε στους αναλυτές 

να αισιοδοξούν για συνθήκες διαρκούς ανάπτυξης ακολούθησε ο βραδύς ρυθμός της 

διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας που επηρέασε διαφορετικές περιοχές με 

εμφανώς διαφορετικούς τρόπους θέτοντας και πάλι το θέμα της ανάπτυξης στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος.  

Αρχικά, η ενοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών με παγκόσμιες αγορές δεν 

επηρεάστηκε τόσο βαθιά όσο η ενοποίηση πολλών άλλων χωρών, γιατί οι παγκόσμιες 

αγορές κεφαλαίου είδαν τις καλύτερες προοπτικές στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

συνέχισαν να διοχετεύουν άμεσες ξένες επενδύσεις και κεφάλαιο σε εταιρείες των 

Ηνωμένων Πολιτειών, σε κάπως μειωμένα επίπεδα συγκριτικά με το προηγούμενο 

έτος. Πρόσφατες εκτιμήσεις, πάντως, προβλέπουν ακόμα πιο καθοδική τάση, με 

άμεσες ξένες επενδύσεις στα 44 δις δολάρια το 2002, λιγότερα από τα 124 δις 

δολάρια του 2001.  
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Στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες είδαν το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών 

τους να διογκώνεται, το δημοσιονομικό έλλειμμα να φθάνει τα 374 δις δολάρια, 

ρεκόρ στην ιστορία της χώρας, τα ευρωπαϊκά και ασιατικά κεφάλαια να τις 

αποφεύγουν ενώ η παραγωγή και η τεχνολογία τους άρχισε να μεταφέρεται εκτός 

Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα προς την Κίνα και την Ινδία. Η εξάπλωση του 

διαδικτύου, η παράγωγη ανάπτυξη και η εμφάνιση της νέας οικονομίας δημιούργησε 

υπερβολικές προσδοκίες έως τη στιγμή που οι προσδοκίες αυτές έκαψαν τις 

οικονομίες των ανεπτυγμένων χωρών. Η χρηματιστηριακή φούσκα της νέας 

οικονομίας έσκασε παρασύροντας μαζί της τις προσδοκίες και την ανάπτυξη.  

Στο μεταξύ, η Δυτική Ευρώπη, υπέστη μια σημαντική πτώση σε επίπεδα οικονομικής 

ενοποίησης, τη στιγμή ακριβώς που πολιτική, κοινωνική και τεχνολογική ενοποίηση 

συνέχιζε να ανεβαίνει. Η άμεση ξένη επένδυση προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, 

για παράδειγμα, μειώθηκε περισσότερο από 75% και προς και από τη Γερμανία 

περισσότερο από 70%. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου προς την Ιταλία μειώθηκαν 

κατά 50%, ενώ ακόμα και το οικονομικό κέντρο του Λονδίνου είδε τις εισροές του να 

πέφτουν από 258 δις δολάρια σε 64 δις δολάρια - μια μείωση της τάξης του 75% κατά 

το 2002.  

Η πιο καταστρεπτική πράξη τρομοκρατίας στην ιστορία δεν μπόρεσε να καταστρέψει 

τους βαθύτερους οδηγούς της παγκόσμιας ενοποίησης. Τη στιγμή που η εμβάθυνση 

της παγκόσμιας ενοποίησης κάνει τα έθνη πιο τρωτά σε εξωγενή πλήγματα, 

ουσιαστικά ενισχύει την απόφασή τους να αντιμετωπίζουν κρίσεις. Είδαμε πως η 

κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Bush, η οποία για καιρό έβλεπε με 

μεγάλο σκεπτικισμό τις χρηματικές εγγυήσεις, πρόσφατα έδωσε την υποστήριξή της 

σε ένα δάνειο 30 δις δολαρίων στη Βραζιλία με σκοπό να εμποδίσει την οικονομική 

κρίση αυτής της χώρας να απλωθεί σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και τελικά να 

επηρεάσει το εμπόριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σαν επακόλουθο των 

βομβιστικών επιθέσεων στην Ινδονησία στις οποίες σκοτώθηκαν σχεδόν 200 

άνθρωποι, ηγέτες στις συνομιλίες κορυφής της Ένωσης Νοτιανατολικών Ασιατικών 

Εθνών, το Νοέμβριο του 2002, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις προσπάθειες για να 

πολεμήσουν την τρομοκρατία και στην περιοχή αυτή του πλανήτη.  

Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να είναι ανθεκτική σε εξωτερικά πλήγματα, αλλά τείνει 

να δημιουργήσει τις δικές της εσωτερικές πιέσεις. Ο καθηγητής Harold James 

προσφέρει άλλο ένα μάθημα ιστορίας το οποίο προειδοποιεί για αυταρέσκεια. Πολλοί 

πιστεύουν ότι η Μεγάλη Ύφεση - η οποία αποτελεσματικά έκλεισε την πρώτη 
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περίοδο της παγκοσμιοποίησης του 20ου αιώνα - ήταν το άμεσο αποτέλεσμα του 

Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο καθηγητής James παραθέτει τρεις παράγοντες 

έμφυτους στη Παγκοσμιοποίηση που θεωρεί ότι την προκάλεσαν να 

αυτοκαταστραφεί: την αστάθεια του καπιταλισμού, την αντίδραση εκείνων που δεν 

κατάφεραν να εκμεταλλευθούν τα οφέλη της παγκόσμιας ενοποίησης, και την 

αποτυχία να δημιουργηθούν ιδρύματα που μπορούν επαρκώς "να χειριστούν τις 

ψυχολογικές επιπτώσεις του αλληλοσυνδεόμενου κόσμου".  

Υπάρχουν ενδείξεις πως σε μερικές χώρες του κόσμου πιστεύουν ότι τα κόστη της 

παγκοσμιοποίησης υπερτερούν των πλεονεκτημάτων. Η Αργεντινή έθεσε σε 

εφαρμογή μια σειρά αυστηρών μεταρρυθμίσεων ώστε να ανοιχτεί πιο 

αποτελεσματικά στην παγκόσμια οικονομία. Προς μεγάλη της ταλαιπωρία, η χώρα 

είχε τη μεγαλύτερη αθέτηση χρέους στην ιστορία - παρακινώντας τον Πρόεδρο 

Eduardo Duhable να κηρύξει το σύστημα "διαλυμένο". Το κίνημα της 

αντιπαγκοσμιοποίησης έχει κερδίσει πολιτική έλξη καθώς δημαγωγοί έχουν πετύχει 

εκλογικά κέρδη στην Ευρώπη και την Λατινική Αμερική.  

Όπως αποδεικνύεται, η τεχνολογική και η προσωπική ενοποίηση συνεχίζει ακάθεκτη 

ακόμα και σε χώρες των οποίων τα συνολικά επίπεδα οικονομικής ενοποίησης ήταν 

μηδαμινά. Η πολιτική δέσμευση έχει επεκταθεί γιατί τα οφέλη της πολύπλευρης 

συνεργασίας υπερτερούν του κόστους της μοναχικής εξέλιξης. Η προοδευτική ορμή 

αυτών των τάσεων στο πρόσωπο της Αλ Κάιντα - ένα υπερεθνικό τρομοκρατικό 

δίκτυο που είναι το ίδιο μια εκδήλωση της σκοτεινότερης πλευράς της 

παγκοσμιοποίησης - βεβαιώνει την προσαρμοστικότητα της παγκόσμιας ενοποίησης. 

Αλλά, καθώς ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας συνεχίζεται, εκείνοι που 

ενδιαφέρονται περισσότερο για την προώθηση της παγκόσμιας ενοποίησης, πρέπει να 

κάνουν περισσότερα και να προσέξουν τις ανησυχίες εκείνων που νιώθουν 

περιθωριοποιημένοι από αυτήν, για να μη γίνει η αντίδραση κατά της 

παγκοσμιοποίησης μια αυτο-εκπληρούμενη προφητεία. Ή για να το θέσουμε 

διαφορετικά, η τρομοκρατία δεν είναι η αληθινή απειλή της παγκόσμιας ενοποίησης.  

Η διαδικασία της παγκόσμιας ενοποίησης θα συνεχισθεί παρά τις τριβές που 

υπάρχουν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, ή 

αυτές που θα δημιουργηθούν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της Ιαπωνίας και της Κίνας αύριο. Οι εξελίξεις ενδεχομένως να οδηγήσουν 

εκεί που γνωστοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν όλο και πιο έντονα σε συνέδρια και 

σε πανεπιστήμια στη δημιουργία, δηλαδή, ενός παγκόσμιου οικονομικού και 
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νομισματικού συστήματος με κοινό νόμισμα το D.E.Y (Dollar, Euro, Yen). Σε κάθε 

περίπτωση η παγκοσμιοποίηση δεν έχει τίποτα να φοβηθεί παρά την ίδια την 

παγκοσμιοποίηση.  

 

 

* Ο Λευτέρης Θαλασσινός είναι καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διδάσκει τα μαθήματα: Ποσοτικές Μέθοδοι, 

Επιχειρησιακή Στατιστική, Οικονομικά Μαθηματικά, Διεθνή Οικονομικά, 

Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. γεννήθηκε 

το 1954. Ξεκίνησε τις ακαδημαϊκές του σπουδές στο Πολιτικό και Οικονομικό Τμήμα 

της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια 

απέκτησε πτυχίο Μ.Β.Α., με ειδίκευση στις Διεθνείς Επιχειρήσεις και τα 

Χρηματοοικονομικά από το De-Paul University, Chicago, των ΗΠΑ και διδακτορικό 

δίπλωμα Ph.D., με ειδίκευση στα Διεθνή Οικονομικά και τις Ποσοτικές Μεθόδους 

από το University of Illinois. 

Έχει πλούσια επαγγελματική εμπειρία με συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του 

Σώματος Ορκωτών Λογιστών, μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ και άλλα. 

Έχει πλούσια συγγραφική δραστηριότητα με μεγάλο αριθμό διδακτικών εγχειριδίων 

και μονογραφιών, παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, επιστημονικά άρθρα, 

συλλογές και ερευνητικές εργασίες, ερευνητικά κοινοτικά προγράμματα, που έχουν 

δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους, βιβλία και επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό.  

 

 

 

 

 

      Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης κατά τη 

διάρκεια της ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Μοντέλο τόνισε ότι «Η ολοκλήρωση της παγκόσμιας οικονομίας προχωρά 

όλο και περισσότερο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χωρίς ευρεία υποστήριξη από τον 

πληθυσμό, κανένα οικονομικό ή κοινωνικό μοντέλο δεν είναι βιώσιμο. Έχω την 

ΠΗΓΗ: http://www.topapi.gr/oldversion/231d.html 

5.3.2 Ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης του Υπουργού Γιώργου 

Αλογοσκούφη*, 19 Φεβρουαρίου 2008 

Θέμα: «Παγκοσμιοποίηση και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο» 
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πεποίθηση ότι όλες οι χώρες στην Ευρώπη θα βρουν λύσεις για να βελτιώσουν τη 

λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και να το κάνουν περισσότερο 

βιώσιμο. Αναλαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι απειλή για την Ευρώπη. Τη θεωρώ 

περισσότερο ως μία πρόκληση και ευκαιρία». 

Η ολοκλήρωση της παγκόσμιας οικονομίας προχωρά όλο και περισσότερο. Αυτό 

συμβαίνει μέσα από τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και την προοδευτική επέκταση 

του παγκόσμιου εμπορίου και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Είναι γεγονός ότι, 

μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να ξεπέρασε το 

προηγούμενο υψηλό της λίγο πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. 

Αυτό το νέο κύμα της παγκοσμιοποίησης έχει ευρύτατες επιπτώσεις στον τρόπο με 

τον οποίον λειτουργούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας. 

Πολλοί αξιολογούν την παγκοσμιοποίηση μόνο θετικά και έχουν λίγες επιφυλάξεις. 

Θεωρούν ότι η παγκοσμιοποίηση εμπεριέχει οικονομικό όφελος για όλους. 

Υποστηρίζουν ότι οι φτωχές χώρες και όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα κερδίζουν από 

την παγκοσμιοποίηση σε απόλυτους όρους, ακόμη και όταν χάνουν σε σχετικούς. 

Υποστηρίζουν ότι οι παραδοσιακές κοινωνίες κερδίζουν από τον εκσυγχρονισμό των 

θεσμών τους και από την εγκατάλειψη παραδοσιακών οικονομικών και κοινωνικών 

μοντέλων. 

Υπάρχει μια αντίθετη σχολή σκέψης με μεγάλη επιρροή, που θεωρεί ότι τα οφέλη της 

παγκοσμιοποίησης δεν κατανέμονται ίσα ανάμεσα στις χώρες και τους πολίτες. Η 

σχολή αυτή υποστηρίζει ότι υπάρχουν καθαρά χαμένοι σε σχετικούς όρους και ακόμη 

και σε απόλυτους. Ότι οι φτωχές χώρες και οι ανειδίκευτοι εργάτες στις πλούσιες 

χώρες μένουν πίσω. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι οι κοινωνικές και οικονομικές 

αδικίες μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνική αναταραχή. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χωρίς ευρεία υποστήριξη από τον πληθυσμό, κανένα 

οικονομικό ή κοινωνικό μοντέλο δεν είναι βιώσιμο. Εάν η παγκοσμιοποίηση οδηγεί 

πράγματι σε αυξανόμενη ανισότητα, συνεχείς κοινωνικές και οικονομικές αδικίες και 

κοινωνική αναταραχή, τότε είναι καταδικασμένη. 

Σε αυτή την παρουσίαση θα ήθελα να επικεντρώσω στις επιπτώσεις της 

παγκοσμιοποίησης στην Ευρώπη. Πώς, δηλαδή, επηρεάζει η παγκοσμιοποίηση τις 

ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην 

παγκοσμιοποίηση είναι καθοριστική για την εξέλιξή της. Η Ευρώπη, μαζί με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, έχουν μια δυσανάλογα μεγάλη επίδραση στις 
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παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές πρωτοβουλίες. Διεθνή θεσμικά όργανα, όπως 

είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, το G-7, το ΝΑΤΟ, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αλλά και το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα έχουν 

διαμορφωθεί και σε μεγάλο βαθμό ελέγχονται από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην παγκοσμιοποίηση έχει σημασία. Κερδίζει η 

Ευρώπη από την παγκοσμιοποίηση; Αποτελεί αυτή απειλή στο αποκαλούμενο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο; Ποιες πλευρές της παγκοσμιοποίησης είναι 

ωφέλιμες για την Ευρώπη; Πώς κατανέμονται τα οφέλη και τα κόστη στην ποικίλη 

κοινωνικά και οικονομικά ήπειρό μας; Τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρώπη για να 

προσαρμοσθούμε στις προκλήσεις που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση για τις 

κοινωνίες μας; 

Οι ερωτήσεις που θα ήθελα να εξετάσω είναι οι ακόλουθες. 

 

1] Παγκοσμιοποίηση και Ανάπτυξη στην Ευρώπη 

            Η πρώτη ερώτηση είναι εάν η παγκοσμιοποίηση συνεισέφερε θετικά στην 

ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο της Ευρώπης. Θα επικεντρώσω στην εμπειρία των 

τελευταίων 20 ετών. 

             Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, η παγκόσμια ανάπτυξη 

επιταχύνθηκε σημαντικά την τελευταία 20ετία. Αυξήθηκε από 3,2% κατά μέσο όρο 

την περίοδο 1989 έως 1998 σε 4,4% την περίοδο 1999 έως 2008. Ωστόσο, η 

ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες οικονομίες, σαν σύνολο, δεν επηρεάσθηκε σημαντικά. Ο 

μέσος ρυθμός ανάπτυξης για τις ανεπτυγμένες οικονομίες ήταν 2,7% τη δεκαετία έως 

το 1998 και μειώθηκε ελαφρά σε 2,6% την δεκαετία έως το 2008. Η αύξηση της 

ανάπτυξης συγκεντρώθηκε στην ομάδα των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων 

οικονομιών, οι οποίες είδαν την ανάπτυξή τους να αυξάνεται από 3,8% από το 1989 

έως το 1998, σε 6,5% από το 1999 έως το 2008. 

              Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά δείχνει να ωφελήθηκε τα τελευταία 20 

χρόνια. Η μέση ανάπτυξη επιταχύνθηκε από 2% το 1989 έως το 1998 σε 2,5% από το 

1999 έως το 2008. Αυτό πρέπει να το δούμε σε αντιδιαστολή με μια μείωση κατά 

μισή εκατοστιαία μονάδα τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ιαπωνία την αντίστοιχη 

περίοδο. Η ανάπτυξη στις ΗΠΑ μειώθηκε από 3% κατά μέσο όρο σε 2,6%, ενώ στην 

Ιαπωνία μειώθηκε από 2% σε 1,5%. 

              Ωστόσο, οι μέσοι όροι κρύβουν συνήθως σημαντικές διαφορές. Παρά τη 

βελτίωση στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη, η Γερμανία σημείωσε σημαντική πτώση: από 
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2,5% την περίοδο 1989 έως 1998 σε 1,5% την τελευταία δεκαετία. Το Ηνωμένο 

Βασίλειο σημείωσε σημαντική αύξηση από 2% σε 2,7%. Η Γαλλία δεν έδειξε 

βελτίωση, σημειώνοντας έναν μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2% περίπου. 

Ανάμεσα στα πιο φτωχά αρχικά μέλη της Ε.Ε. (τις αποκαλούμενες και «χώρες 

συνοχής») επίσης υπήρξαν διαφορετικές επιπτώσεις. Η Ιρλανδία διατήρησε έναν 

πολύ υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, αν και η μέση ανάπτυξη μειώθηκε από 6,4% σε 6,0%. 

Η Ισπανία και η Ελλάδα επέδειξαν αξιοσημείωτη βελτίωση, ενώ οι επιδόσεις της 

Πορτογαλίας ήταν απογοητευτικές. Για παράδειγμα η μέση ανάπτυξη στην Ελλάδα 

αυξήθηκε από 1,9% σε 4,1%, ενώ στην Πορτογαλία έπεσε από 3,6% σε 1,7%. 

 Είναι εμφανές ότι ακόμη και στην Ευρώπη, η παγκοσμιοποίηση δεν είναι όπως είναι 

η παλίρροια που ανεβάζει όλα τα σκάφη ταυτόχρονα. Υπάρχουν νικητές και 

ηττημένοι, ανάλογα με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των 

ευρωπαϊκών οικονομιών. 

               Εθνικοί παράγοντες, όπως είναι η επανένωση της Γερμανίας, οι ευρωπαϊκές 

και εθνικές πρωτοβουλίες για μεταρρυθμίσεις- όπως είναι η κοινή αγορά, η 

δημιουργία του ευρώ, η στρατηγική της Λισσαβόνας- φαίνεται πως είχαν σημαντικές 

επιπτώσεις. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη στη Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία 

δείχνει να έχει ωφεληθεί από τη μη συμμετοχή στην ευρωζώνη. Η ανάπτυξη στη 

Δανία, που επίσης επέλεξε να μη συμμετέχει, υποχώρησε. Η Ελλάδα ωφελήθηκε 

σημαντικά από τη συμμετοχή της στο ευρώ, ενώ η Πορτογαλία υπέφερε. 

             Ένα δεύτερο συμπέρασμα, είναι ότι η Ευρωπαϊκή εμπειρία δεν μπορεί να 

εξηγηθεί από τη συμμετοχή στην ευρωζώνη. Ορισμένες χώρες ωφελήθηκαν, άλλες 

πάλι όχι. Ορισμένες μπορεί να είχαν ωφεληθεί εάν έμεναν εκτός. 

 Ένα τελικό συμπέρασμα είναι ότι, με μικρές εξαιρέσεις, η παγκοσμιοποίηση και η 

νομισματική και οικονομική ολοκλήρωση στην Ευρώπη ήταν ωφέλιμες για την 

οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης συνολικά. Η γερμανική εξαίρεση έχει μια πολύ 

καλή εξήγηση (την επανένωση) και σε κάθε περίπτωση βρίσκεται στη διαδικασία 

ανάρρωσης. 

 

2] Παγκοσμιοποίηση και Ανισότητα στην Ευρώπη 

Η επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην οικονομική ανισότητα είναι ένα θέμα 

που προξενεί ζωηρές συζητήσεις. Τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη δείχνουν 

ότι η ανάπτυξη στις αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες ήταν ο κύριος 

λόγος για την αύξηση  της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Πιστεύω ότι δεν 
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υπάρχουν στοιχεία πως η παγκοσμιοποίηση καθιστά τις φτωχές φτωχότερες είτε σε 

απόλυτους όρους, είτε σε σχέση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Το αντίθετο 

φαίνεται να είναι αληθές. Τα μέσα εισοδήματα αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα στις 

αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες από ό,τι στις ανεπτυγμένες. 

Αυτό που είναι πιο αβέβαιο ωστόσο, είναι ο βαθμός στον οποίο η 

παγκοσμιοποίηση αυξάνει την οικονομική ανισότητα μεταξύ των χωρών και ο 

βαθμός στον οποίο περιθωριοποιεί τις φτωχότερες τάξεις στις πλούσιες και τις 

φτωχές χώρες ταυτόχρονα. 

Τα στοιχεία για την παγκόσμια ανισότητα έχουν αναλυθεί σε πολλές 

πρόσφατες μελέτες. Φαίνεται ότι, εάν ληφθεί υπόψη η εισοδηματική ανισότητα μέσα 

στις ίδιες τις χώρες, η παγκόσμια εισοδηματική ανισότητα έχει αυξηθεί. Παρ' όλα 

αυτά την ίδια στιγμή, τα μέσα πραγματικά εισοδήματα έχουν αυξηθεί σε όλες τις 

περιοχές και εισοδηματικές τάξεις. 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν, επίσης, ότι η απελευθέρωση του εμπορίου και η 

αύξηση των εξαγωγών σχετίζεται με λιγότερες εισοδηματικές ανισότητες, ενώ το 

μεγαλύτερο άνοιγμα του χρηματοοικονομικού τομέα σχετίζεται με υψηλότερη 

ανισότητα. Ο βασικός λόγος για την αυξανόμενη ανισότητα φαίνεται να είναι η 

τεχνολογική πρόοδος και ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η τεχνολογική αλλαγή 

και το άνοιγμα των χρηματοπιστωτικών αγορών δείχνουν να επιδρούν μέσα από τα 

ίδια κανάλια. Αυξάνουν το premium -τις έξτρα αμοιβές- για τις υψηλότερες 

δεξιότητες. Αυτό δείχνει τον ενδεχομένως σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης. Πέραν αυτού, τα στοιχεία δεν 

επιτρέπουν να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα.  

Ποια είναι η σημασία όλων αυτών για την Ευρώπη; Υπάρχει, επίσης, βαθιά 

ανησυχία στην Ευρώπη ότι οι χαμηλής εξειδίκευσης εργαζόμενοι στην Ευρώπη δεν 

πλήττονται μόνο από την τεχνολογική πρόοδο και το άνοιγμα του 

χρηματοοικονομικού τομέα, αλλά και από την απελευθέρωση του εμπορίου. Τι 

δείχνουν οι αριθμοί;  

Η απασχόληση δεν δείχνει να «ενοχλήθηκε» καθόλου. Στην ουσία, η 

απασχόληση έχει αυξηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απασχόληση για 

την Ε.Ε.-27 αυξήθηκε από 60,7% το 1997 σε 64,5% το 2006. Στην Ε.Ε.-15 

σημειώθηκαν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις: από 60,7% σε 66,2%. Η απασχόληση 

μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων (55 έως 64 ετών) επίσης αυξήθηκε από 36,2% το 
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1997 σε 43,5% το 2006. Ως αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων στην κοινωνική ασφάλιση, 

η Ευρώπη δείχνει να εξαρτάται λιγότερο στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. 

Η ανεργία, από την άλλη, μειώνεται, έστω και αν παραμένει υψηλή. Το 2007 

βρισκόταν στο 7,1% στην Ε.Ε.-27 έναντι 9,3% το 1998. Ωστόσο, ακόμη και στο 7,1% 

η ανεργία είναι πολύ υψηλότερη από εκείνη στις ΗΠΑ (4,6%) και στην Ιαπωνία 

(3,9%). 

Επιπροσθέτως όμως, υπάρχουν στοιχεία ότι αυξάνεται η ανισότητα. Το 

ποσοστό εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν από τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις εκτιμάται ότι αυξήθηκε ελαφρά: από 24% το 1998 σε 26% το 2006. 

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο δείχνει να λειτουργεί. Μετά τις 

κοινωνικές μεταβιβάσεις, το ποσοστό μειώθηκε στο 16% το 2006. Παρόμοια 

συμπεράσματα θα αντλούσε κανείς και εάν κοιτούσε μόνο στην Ε.Ε.-15. 

 Φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην αποτελεσματικότητα του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου ανάμεσα στις χώρες. Κατά μέσο όρο εκείνοι που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μειώνονται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες του 

συνολικού πληθυσμού και για την Ε.Ε.-27 και για την Ε.Ε.-15. Στις σκανδιναβικές 

χώρες η αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι εντυπωσιακή. Στη Σουηδία, 

εκείνοι που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μειώνονται από 29% σε μόλις 12% μετά 

τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Στη Δανία, από 28% σε 12%. Στη Φινλανδία, από 29% 

σε 13%. Σε πολλές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα 

αποτελέσματα είναι σε αντιστοιχία με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι μεσογειακές 

οικονομίες της Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, 

βρίσκονται χαμηλότερα από τον μέσο όρο. 

Συνεπώς, ένα συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Μοντέλο. Οι Ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις 

στην κοινωνική πολιτική. Αυτό προκύπτει και από πρόσφατη έρευνα που επισήμανε 

τέσσερα διαφορετικά Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Μοντέλα: α) το Σκανδιναβικό,              

β) το Αγγλοσαξονικό, γ) το Ηπειρωτικό (Κεντροευρωπαϊκό) και δ) το Μεσογειακό 

και τα οποία αναλύονται με λεπτομέρεια παρακάτω. 

α) το Σκανδιναβικό μοντέλο βασίζεται σε ένα κοινωνικό κράτος με έναν υψηλό βαθμό 

κοινωνικής προστασίας για όλους τους κατοίκους της χώρας. Η άλλη όψη του 

νομίσματος αυτού του μοντέλου είναι η υψηλή φορολογία. Η παρέμβαση στην αγορά 

της εργασίας είναι εκτεταμένη και κυρίως παρουσιάζεται υπό τη μορφή κινήτρων για 

όσους αναζητούν εργασία. 
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β) το Αγγλοσαξονικό μοντέλο που ακολουθείται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Ιρλανδία βασίζεται σε ένα πιο περιορισμένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και 

ασφάλειας και σε πιο ευέλικτη αγορά εργασίας. Διατηρώντας την παράδοση του 

Λόρδου Μπέβεριτζ, στόχος του κράτους είναι να διασφαλίζει ένα βασικό βιοτικό 

επίπεδο και να βοηθά όσους έχουν ανάγκη, από το να αποσοβεί τις επιπτώσεις 

γεγονότων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε φτώχεια, όπως είναι η ασθένεια, τα 

γηρατειά ή η ανεργία. 

γ) το Ηπειρωτικό μοντέλο, που βρίσκεται σε χώρες όπως είναι η Γαλλία και η 

Γερμανία, περιλαμβάνει την παροχή κοινωνικής βοήθειας μέσα από δημόσια 

ασφαλιστικά συστήματα, σύμφωνα με την παράδοση του Μπίσμαρκ. Σε αυτές τις 

χώρες, ο ρόλος της αγοράς στην παροχή κοινωνικής βοήθειας είναι περιορισμένος και 

η προστασία της απασχόλησης ισχυρή. 

δ) το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας στις Μεσογειακές χώρες συνδυάζει υψηλή νομική 

προστασία για την εργασία με χαμηλότερα επίπεδα επιδομάτων και βοηθημάτων 

ανεργίας. Οι δαπάνες επικεντρώνονται περισσότερο στην πληρωμή συντάξεων για 

τους ηλικιωμένους και ο ρόλος της κοινωνικής υποστήριξης μέσα από διευρυμένα 

οικογενειακά δίκτυα παραμένει σημαντικός. 

 Παρ' όλα αυτά, τα διαφορετικά Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Μοντέλα έχουν ορισμένα 

κοινά χαρακτηριστικά. Όλα τα μοντέλα περιλαμβάνουν κρατικές παρεμβάσεις για τη 

μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την επίτευξη πιο δίκαιης 

κατανομής εισοδήματος, την παροχή κοινωνικής ασφάλισης και την ίση πρόσβαση σε 

ευκαιρίες. Οι βασικοί πυλώνες όλων των μοντέλων είναι οι συντάξεις, η υγειονομική 

περίθαλψη, η κοινωνική προστασία για τους φτωχούς ή τους ανάπηρους και η 

αναδιανεμητική λειτουργία της φορολογίας.  

 

3] Η Βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου 

Συνεπώς, όλες οι μορφές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου 

επιτυγχάνουν τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων. Το ερώτημα είναι με ποιο 

κόστος γίνεται αυτό όσον αφορά τα κίνητρα, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και 

χρέος, την ανεργία και την οικονομική ανάπτυξη; Το ερώτημα αυτό είναι σημαντικό 

για τη βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού Μοντέλου. 

  Το ερώτημα για το αποτέλεσμα στα κίνητρα είναι σημαντικό. Η μακροχρόνια 

ανεργία στην Ευρώπη είναι υψηλή. Ήταν στο 3,7% στην Ε.Ε. των «27» το 2006 

έναντι 0,5% στις ΗΠΑ και 1,4% στην Ιαπωνία. Ωστόσο, η μακροχρόνια ανεργία 
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μειώθηκε στην Ευρώπη από το 4,4% που ήταν το 1998. Επιπλέον, η μακροχρόνια 

ανεργία είναι χαμηλή στην αγγλοσαξονική μορφή του μοντέλου: 1,4% στην Ιρλανδία 

και 1,2% στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2006. Ακόμη και το σκανδιναβικό μοντέλο, με 

την έμφαση που δίνει στην ασφάλεια παράλληλα με την ελαστικότητα (flexicurity), 

δημιουργεί χαμηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας: 0,8% στη Δανία, 1,1% στη 

Σουηδία, 1,9% στη Φινλανδία και 0,8% στη Νορβηγία. Η ηπειρωτική 

(κεντρικοευρωπαϊκή) και η μεσογειακή μορφή του μοντέλου φαίνεται ότι έχουν τα 

μεγαλύτερα προβλήματα με τα κίνητρα και τη μακροχρόνια ανεργία. 

Δεδομένου ότι η ηπειρωτική μορφή του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου 

είναι η επικρατούσα, πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα για να διασφαλίσει είτε 

μεγαλύτερη ελαστικότητα στην αγορά εργασίας, όπως στην περίπτωση του 

αγγλοσαξονικού μοντέλου, είτε την ελαστικότητα με ασφάλεια (flexicurity) του 

σκανδιναβικού μοντέλου. Η μακροχρόνια ανεργία αποτελεί απειλή για την κοινωνική 

αποδοχή του μοντέλου και υποσκάπτει τη βιωσιμότητά του. 

Υπάρχει μία ακόμα απειλή για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, η οποία 

δεν σχετίζεται άμεσα με την παγκοσμιοποίηση και προέρχεται από τον κίνδυνο 

μελλοντικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων. 

 Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μεσοπρόθεσμους 

κινδύνους αναφορικά με τη δημοσιονομική τους θέση. Αυτοί οι κίνδυνοι δεν 

προκύπτουν από την απασχόληση ή από την κοινωνική προστασία, αλλά από τη 

γήρανση του πληθυσμού και τα αποτελέσματά της στα συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 Στα τελευταία χρόνια, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και χρέη ελέγχονται 

καλύτερα στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη που συμβάλλει στη 

βιωσιμότητα της οικονομικής πολιτικής. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης των «27» 

χωρών της Ε.Ε. μειώθηκε από 66,3% του Α.Ε.Π. το 1998 σε 58,3% το 2008 και το 

δημοσιονομικό έλλειμμα από 1,9% σε 1,2%. 

 Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες, εάν αυτό θα είναι αρκετό για να αποτρέψει 

τους μεσοχρόνιους κινδύνους από τη γήρανση του πληθυσμού και τα αποτελέσματά 

της στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής 

ασφάλισης συνεχίζει να είναι πρώτη προτεραιότητα στην Ευρώπη, ακριβώς για να 

αποφευχθεί μία δημοσιονομική κρίση μεσοπρόθεσμα. 

 Ως συμπέρασμα, η βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου θα 

εξαρτηθεί από δύο βασικούς παράγοντες. 
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 Ο πρώτος παράγων είναι η έκταση στην οποία μπορεί να είναι  αυτό συμβατό 

με επαρκή κίνητρα για να υποβοηθηθεί η περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Αυτό είναι 

βασικό, εν όψει του διεθνούς ανταγωνισμού από άλλες αναπτυγμένες οικονομίες 

καθώς και από αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Το σκανδιναβικό και το 

αγγλοσαξονικό μοντέλο φαίνονται να είναι πιο αποτελεσματικά από την άποψη αυτή 

από το ηπειρωτικό ή το μεσογειακό μοντέλο. 

 Ο  δεύτερος βασικός παράγων είναι η έκταση στην οποία τα συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να γίνουν βιώσιμα, εν όψει της γήρανσης του 

πληθυσμού. 

 Αυτές είναι οι δύο κύριες προκλήσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. 

Προφανώς, το ευρωπαϊκό μοντέλο χρειάζεται μεταρρύθμιση, για να γίνει βιώσιμο και 

να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της γήρανσης του 

πληθυσμού. 

 

4] Μεταρρυθμίζοντας το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο 

Η μεταρρύθμιση είναι βασική συνιστώσα στον ευρωπαϊκό πολιτικό διάλογο. 

Το Πρόγραμμα της Ενιαίας Αγοράς, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η 

Διαδικασία της Λισσαβόνας, η Νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη περιστρέφονται γύρω από 

μεταρρυθμίσεις. Το ίδιο και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων μιας σειράς 

Κυβερνήσεων στην Ευρώπη. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν τόσο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο εθνικό επίπεδο των κρατών-μελών. 

Η διαδικασία της Λισσαβόνας είναι βασική για τη μεταρρύθμιση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Με την έμφαση που δίνει στην ανάπτυξη, στην 

απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θέτει τις 

σωστές προτεραιότητες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η διαδικασία της 

Λισσαβόνας αναγνωρίζει επίσης τις σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που 

υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και την ανάγκη να συμβάλλει η Ευρώπη σημαντικά 

στη σχετική παγκόσμια προσπάθεια. 

Το κύριο πλεονέκτημα της διαδικασίας της Λισσαβόνας είναι ότι αποτελεί μία 

συντονισμένη αλλά αποκεντρωμένη προσπάθεια. Βασίζεται στα εθνικά προγράμματα 

μεταρρυθμίσεων που συντονίζονται και αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η διαδικασία της Λισσαβόνας αναμορφώθηκε στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2005 και θα δοθεί σε αυτή νέα ώθηση στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2008. 
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Όπως και με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η συλλογική πίεση 

και η συλλογική εξέταση είναι σημαντικοί παράγοντες τόσο για την αξιοπιστία όσο 

και για το συντονισμό της διαδικασίας. Οι ανησυχίες στο εσωτερικό των χωρών 

μπορούν, ωστόσο, να απαντηθούν από τις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά 

κοινοβούλια. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Μοντέλου. Με δεδομένες τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν, οι 

μεταρρυθμίσεις μπορούν να απαντηθούν μόνο σε εθνικό επίπεδο. 

Προφανώς, οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να είναι οι ίδιες για όλους (one 

size fits all). Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο δείχνει σχεδόν την ίδια 

διαφοροποίηση όπως και το παλαιό. Λίγες χώρες εκτός των σκανδιναβικών θα ήταν 

έτοιμες να αποδεχθούν τα υψηλά επίπεδα φορολογίας που συνοδεύουν το Flexicurity. 

Στο άλλο άκρο, στην Κεντρική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, υπάρχει γενικευμένος 

σκεπτικισμός σχετικά με την ελαστικότητα της αγοράς εργασίας του αγγλοσαξονικού 

μοντέλου. Η μεταρρύθμιση πρέπει να περιλάβει στοιχεία και από τα δύο μοντέλα. 

Καλύτερη χρηματοδότηση του κράτους πρόνοιας, περισσότερη ελαστικότητα στις 

αγορές εργασίας,  μεγαλύτερη έμφαση στην παιδεία και στην εκπαίδευση, καθώς και 

στην έρευνα και ανάπτυξη. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης 

πρέπει να έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, για να 

αντιμετωπισθούν τα προβλήματα από τη γήρανση του πληθυσμού. 

Θα ήθελα να προσθέσω κάποιες παρατηρήσεις για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, 

ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια μία φιλόδοξη στρατηγική μεταρρυθμίσεων. Αυτή 

η στρατηγική βασίζεται στους δίδυμους πυλώνες της δημοσιονομικής εξυγίανσης και 

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η δημοσιονομική προσαρμογή προχώρησε με 

επιτυχία μετά το 2004 και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα η φορολογική 

μεταρρύθμιση και η απελευθέρωση της οικονομίας, οδήγησαν σε υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης και απασχόλησης. Ωστόσο, πολλά περισσότερα μένουν να γίνουν. Η 

Κυβέρνηση, που επανεξελέγη πέρυσι το Σεπτέμβριο, προχωρεί στη δεύτερη φάση της 

στρατηγικής της για τις μεταρρυθμίσεις. Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης 

είναι μία βασική συνιστώσα στη φάση αυτή. Επιπλέον, έχουν αναληφθεί σημαντικές 

πρωτοβουλίες για να βελτιωθούν οι κοινωνικές μεταβιβάσεις, να ενταχθούν οι 

ψηφιακές τεχνολογίες στην ελληνική κοινωνία, να βελτιωθεί η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση, να περιορισθεί η φοροδιαφυγή και να αυξηθεί η διαφάνεια και 

αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών. 
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Έχω την πεποίθηση ότι όλες οι χώρες στην Ευρώπη θα βρουν λύσεις για να 

βελτιώσουν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και να το κάνουν 

περισσότερο βιώσιμο. Αναλαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι απειλή για την Ευρώπη. Τη 

θεωρώ περισσότερο ως μία πρόκληση και ευκαιρία. 

 

 * O Γιώργος Aλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1990. Από τον Σεπτέμβριο του 1996 έως 

τον Οκτώβριο του 2009 ήταν μέλος της Βουλής των Ελλήνων. Διετέλεσε Υπουργός 

Οικονομίας και Οικονομικών από το Μάρτιο του 2004 ως τον Ιανουάριο του 2009. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17 Οκτωβρίου 1955. Μεγάλωσε στο κέντρο της Αθήνας, 

όπου πέρασε και τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. 

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι οικονομολόγος με μεγάλη δραστηριότητα τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αποφοίτησε με άριστα το 1977 από το Οικονομικό 

Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1981 ανακηρύχθηκε 

διδάκτωρ της Οικονομικής Σχολής του Λονδίνου (London School of Economics). Το 

1984 εξελέγη Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και αργότερα προήχθη σε 

Υφηγητή. Το 1990 εξελέγη Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Διατέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1992-1993) καθώς και Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το 1996 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας 

της Νέας Δημοκρατίας. Το 2000, το 2004 και το 2007 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών 

της Νέας Δημοκρατίας και τον Μάρτιο του 2004 ανέλαβε Υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών, θέση που διατήρησε μέχρι και τον ανασχηματισμό της 7ης Ιανουαρίου 

του 2009. Στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 απέτυχε να επανεκλεγεί και 

ανακοίνωσε την επιστροφή του στην πανεπιστημιακή δραστηριότητα και την 

αναστολή κάθε κομματικής του δραστηριότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: 

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/74d380c0-9db8-459e-b234-

59446abcaee3 
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5.4 Άρθρο-1:  

 

 

  

 

      Η TNS ICAP σε συνεργασία με την Gallup International Association 

πραγματοποίησε έρευνα σε 64 χώρες και στις 5 ηπείρους, με σκοπό την καταγραφή 

των απόψεων των λαών ως προς την παγκοσμιοποίηση, τις ξένες επενδύσεις και 

τέλος, σχετικά με το ποιος ωφελείται περισσότερο, οι πλούσιοι, οι φτωχοί ή όλοι από 

την παγκοσμιοποίηση των αγορών. 

       Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι οι πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο 

πιστεύουν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι είτε κάτι καλό είτε κάτι ουδέτερο και οι ξένες 

επενδύσεις είναι κάτι απαραίτητο και θετικό για τη χώρα τους, ενώ οι πλούσιοι 

ωφελούνται περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση. 

      Όσο για εμάς τους Έλληνες, οι απόψεις μας είναι λίγο αντιφατικές: από τη μια 

υποστηρίζουμε ότι οι ξένες επενδύσεις είναι κάτι απαραίτητο και θετικό για την 

Ελλάδα, από την άλλη ξεχωρίζουμε ως η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό πολιτών 

που πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι κακό για τη χώρα. Τέλος, πιστεύουμε 

σε ιδιαιτέρως υψηλό ποσοστό ότι οι πλούσιοι ωφελούνται περισσότερο από την 

παγκοσμιοποίηση. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Γενικά, όσον αφορά στην παγκοσμιοποίηση, πιστεύετε ότι για τη χώρα μας είναι 

καλό πράγμα, κακό πράγμα ή ούτε καλό ούτε κακό; 

      Στο σύνολο των 64 χωρών, το 38% των πολιτών δηλώνει ότι η παγκοσμιοποίηση 

είναι καλό πράγμα για τη χώρα τους, το 15% των πολιτών δηλώνει ότι είναι κακό 

πράγμα για τη χώρα τους, ενώ το 31% δηλώνει ότι δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. 

Για την Ελλάδα, το 15% των πολιτών δηλώνει ότι η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι 

καλό για τη χώρα, το 44% ότι είναι κάτι κακό και το 40% δηλώνει ότι δεν είναι ούτε 

καλό ούτε κακό για την Ελλάδα. 

      Οι χώρες οι οποίες ξεχωρίζουν καθώς πιστεύουν σε υψηλότερο βαθμό ότι η 

παγκοσμιοποίηση είναι κάτι κακό για τη χώρα τους είναι όλες Ευρωπαϊκές χώρες, με 

εξαίρεση την Ταϊλάνδη, και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης: για 

τη χώρα τους είναι όλες Ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση την Ταϊλάνδη, και η Ελλάδα 

βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης: 

5.4.1 Εφημερίδα Καθημερινή 27 Οκτωβρίου 2006 

Θέμα: «Oι Έλληνες κατά της παγκοσμιοποίησης αλλά υπέρ των ξένων 

επενδύσεων»  
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11.. Ελλάδα 44%              22.. Ταϊλάνδη 34%            33.. Σερβία / Κροατία 31%          

44.. Γαλλία 30%               55.. Λουξεμβούργο 29% 

      Η μόνη περιοχή του κόσμου στην οποία δεν υπάρχει διαφοροποίηση των 

απόψεων ως προς την παγκοσμιοποίηση είναι η Αφρική όπου όλες οι χώρες 

ανεξαιρέτως πιστεύουν στην πλειοψηφία τους ότι η παγκοσμιοποίηση είναι καλό 

πράγμα για τη χώρα τους. 

      Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η στάση των πολιτών των ΗΠΑ, η χώρα η 

οποία ταυτίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη με την εξάπλωση της 

παγκοσμιοποίησης, εμφανίζεται διχασμένη ως προς την παγκοσμιοποίηση: το 24% 

θεωρεί την παγκοσμιοποίηση κάτι καλό για την χώρα τους, το 24% κάτι κακό και το 

33% των πολιτών των ΗΠΑ δηλώνει ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ούτε καλό 

ούτε κακό πράγμα για τη χώρα τους. 

 

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το να επιτρέπονται ξένες επενδύσεις 

στη χώρα μας. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ξένες επενδύσεις είναι 

απαραίτητες και έχουν θετική επίδραση στην οικονομία μας. Άλλοι λένε ότι οι 

ξένες επενδύσεις είναι επικίνδυνες γιατί επιτρέπουν στους ξένους να έχουν 

υπερβολική επιρροή στις υποθέσεις μας. Ποια άποψη είναι πιο κοντά στην δική 

σας άποψη; 

       Στο σύνολο των πολιτών των 64 χωρών, ο ένας στους δύο (51%) πιστεύει ότι οι 

ξένες επενδύσεις είναι απαραίτητες και έχουν θετική επίδραση στην οικονομία της 

χώρας τους, το 32% πιστεύει ότι είναι επικίνδυνες, ενώ το 17% δεν γνωρίζει να 

απαντήσει. 

      Στην Ελλάδα, σημαντικό ποσοστό των ερωτώμενων (64%) και σημαντικά 

υψηλότερο από το μέσο όρο των 64 χωρών δηλώνει ότι οι ξένες επενδύσεις είναι 

απαραίτητες και έχουν θετική επίδραση στην οικονομία της χώρας, ενώ οι τρεις 

στους δέκα (34%) πιστεύουν ότι είναι επικίνδυνες γιατί επιτρέπουν στους ξένους να 

έχουν υπερβολική επιρροή στις υποθέσεις μας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 

57% των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι δηλώνουν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι 

κακό για τη χώρα συγχρόνως δηλώνει ότι οι ξένες επενδύσεις είναι απαραίτητες και 

θετικές για την οικονομία μας. 

      Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στις Η.Π.Α, στην Αργεντινή και στην Κροατία το 

ποσοστό των ερωτώμενων που πιστεύουν ότι οι ξένες επενδύσεις είναι επικίνδυνες 
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είναι υψηλότερο από το ποσοστό των ερωτώμενων που πιστεύουν ότι οι ξένες 

επενδύσεις είναι απαραίτητες και θετικές. 

      Κατά την γνώμη σας, ποιος ωφελείται περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση; Οι 

πλούσιοι, οι φτωχοί ή και οι δυο εξίσου; 

      Σε παγκόσμιο επίπεδο (64 χώρες), οι 6 στους 10 πολίτες (58%) δηλώνουν ότι οι 

πλούσιοι ωφελούνται περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση, ενώ οι 2 στους 10 

(21%) είναι της άποψης ότι ωφελούνται οι πλούσιοι και οι φτωχοί εξίσου. Μόλις το 

5% πιστεύει ότι ωφελούνται οι φτωχοί και το 3% ότι δεν ωφελείται κανείς. 

      Η Δυτική Ευρώπη ξεχωρίζει ως η περιοχή του κόσμου στην οποία 

συγκεντρώνεται το υψηλότερο ποσοστό πολιτών οι οποίοι πιστεύουν ότι οι πλούσιοι 

ωφελούνται περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση (76%) και ακολουθεί η 

Β.Αμερική (66%). 

      Τέλος, σε επίπεδο χωρών, έξι χώρες από το σύνολο των 64 χωρών ξεχωρίζουν 

καθώς οι πολίτες τους πιστεύουν σε ιδιαιτέρως υψηλό ποσοστό ότι οι πλούσιοι 

ωφελούνται περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση. Ανάμεσα σε αυτές τις έξι χώρες 

βρίσκονται 5 χώρες της Δυτικής Ευρώπης και μια της Λ. Αμερικής: 

1. Γαλλία 86%                             2. Παναμάς 85% 

3. Ελβετία και Γερμανία 84%       4. Ελλάδα και Ισπανία 82% 
 

 

 

5.4.2 Άρθρο-2:  

 

 

 

         Η οικονομική και η πολιτική παγκοσμιοποίηση συνοδεύονται αναπόφευκτα από 

ένα είδος «ιδεολογικής παγκοσμιοποίησης», μία υπερεθνική ιδεολογία που 

χρησιμοποιείται για να «αιτιολογηθεί» τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη. Δηλαδή: 

τόσο η ελαχιστοποίηση του κρατικού ρόλου στην οικονομία —που σε ένα σύστημα 

οικονομίας της αγοράς συνεπάγεται την αντίστοιχη μεγιστοποίηση του ρόλου της 

αγοράς και του ιδιωτικού κεφαλαίου— όσο και η μείωση της εθνικής κυριαρχίας, η 

οποία συμπληρώνει την αντίστοιχη μείωση της οικονομικής κυριαρχίας που επιφέρει 

η οικονομική παγκοσμιοποίηση. Ο πυρήνας επομένως της ιδεολογικής 

παγκοσμιοποίησης συνίσταται από δυο βασικά «δόγματα»: α) το δόγμα της 

Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 15 Οκτωβρίου 2005, του Τάκη 

Φωτόπουλου 

ΠΗΓΗ: http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc2_1_27/10/2006_169762 
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«περιορισμένης» οικονομικής κυριαρχίας και β) το δόγμα της περιορισμένης εθνικής 

κυριαρχίας. 

        Σύμφωνα με το πρώτο δόγμα, η καπιταλιστική νεοφιλελεύθερη 

παγκοσμιοποίηση που επιβάλλουν οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί (ΔΝΤ, 

Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου), εξαναγκάζοντας άμεσα η 

έμμεσα τα μέλη τους ν' «απελευθερώσουν» τις αγορές εμπορευμάτων, κεφαλαίου και 

εργασίας, είναι δήθεν προς όφελος όλων, διότι οδηγεί σε αποτελεσματικότερη 

«ανάπτυξη», φτηνότερα αγαθά και υπηρεσίες κ.λπ. Η «απελευθέρωση» όμως των 

αγορών σε συνθήκες οικονομικής ανισότητας σημαίνει επίσης ακόμη μεγαλύτερη 

συγκέντρωση οικονομικής εξουσίας στα χέρια των ολίγων ισχυρών σε βάρος των 

πολλών και, επομένως, ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση εισοδήματος και πλούτου, 

με συνέπεια την διακινδύνευση της οικονομικής, αν όχι και της φυσικής, επιβίωσης  

δισεκατομμυρίων ατόμων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αλλά, το γεγονός αυτό 

θεωρείται απλή «παράπλευρη απώλεια». 

        Αντίστοιχα, σύμφωνα με το δεύτερο δόγμα, υπάρχουν ορισμένες καθολικές αξίες 

που πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι της εθνικής κυριαρχίας. Έτσι, όταν κατά 

την αντίληψη της υπερεθνικής ελίτ παραβιάζονται «καθολικές αξίες» όπως αυτή της 

«δημοκρατίας» (σύμφωνα βέβαια με τον δικό της ορισμό που δεν έχει καμία σχέση 

με την κλασική έννοια της δημοκρατίας), τότε, οι διεθνείς οργανισμοί (Συμβούλιο 

Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., ΝΑΤΟ κ.λ.π.) που εκφράζουν τη βούληση της «διεθνούς 

κοινότητας» --διάβαζε υπερεθνικής ελίτ-- ή στην ανάγκη η ίδια η υπερεθνική ελίτ με 

επί κεφαλής την Αμερικανική, θα πρέπει να τις επιβάλλουν με κάθε απαραίτητο μέσο,  

άσχετα από έγνοιες για την εθνική κυριαρχία. Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι 

πόλεμοι  που εξαπέλυσε πρόσφατα η υπερεθνική ελίτ ελάχιστη σχέση είχαν με το 

δόγμα αυτό αφού ο στόχος τους ήταν η καθολίκευση και παγίωση της Νέας Διεθνής 

Τάξης (ΝΔΤ) που αποτελείται από το δίπτυχο της καπιταλιστικής νεοφιλελεύθερης 

παγκοσμιοποίησης και της αντιπροσωπευτικής «δημοκρατίας. Όμως, οι πόλεμοι 

αυτοί σήμαιναν επίσης την εξολόθρευση εκατοντάδων χιλιάδων Ιρακινών, Αφγανών, 

Γιουγκοσλάβων —άλλη μια απλή «παράπλευρη  απώλεια» που δεν χρειάζεται να μας 

απασχολεί («δεν καταμετρούμε πτώματα» δηλώνουν  στρατηγοί της υπερεθνικής 

ελιτ!).  

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι την υπερεθνική αυτή ιδεολογία υιοθετούν όχι μόνο 

οι νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλφιλελευθεροι (οι τ. σοσιαλδημοκράτες), αλλά και η 

ρεφορμιστική Αριστερά που απλώς προσθέτει σε αυτήν κάποια ιδεολογικά 
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καρυκεύματα για ευκολότερη εσωτερική κατανάλωση, π.χ.  ότι  στοχεύει στον 

συνδυασμό της σημερινής παγκοσμιοποίησης με κάποιους αποτελεσματικούς 

κρατικούς έλεγχους για την προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος. Και 

αυτό, τη στιγμή που αντιλαμβάνεται πολύ καλά τον ουτοπικό χαρακτήρα παρομοίων 

«συνδυασμών» σε συνθήκες ανοικτών και απελευθερωμένων αγορών —όπως 

άλλωστε έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία (Μιτεράν κ.λπ.).  

         Η παγκοσμιοποίηση αφορά φυσικά και τα ΜΜΕ (ιδιαίτερα την τηλεόραση), τα 

οποία, μετά την «απελευθέρωση» τους από τον κρατικό έλεγχο, έπεσαν στον ακόμη 

χειρότερο έλεγχο της αγοράς, με αναπόφευκτη συνέπεια την πελώρια  συγκέντρωση 

τους στα χέρια ολιγάριθμων επιχειρήσεων-μαμούθ,[1] με δέκα για παράδειγμα 

επιχειρήσεις να ελέγχουν την Αμερικανική βιομηχανία ειδήσεων.[2] Αλλά, και αυτό 

θεωρείται μια ακόμη  «παράπλευρη απώλεια» της παγκοσμιοποίησης! 

Σήμερα, όπως παρατηρεί ο Serge Halimi,[3] η «αυτολογοκρισία» που εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα των ιδιοκτητών αντικατέστησε την κρατική λογοκρισία στην τηλεόραση. 

Είναι όμως γνωστό ότι το μέσο αυτό αποτελεί την μοναδική πηγή πληροφόρησης για 

την πλειοψηφία του πληθυσμού. Ο τρόπος, επομένως, επιλογής και παρουσίασης των 

ειδήσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της «κοινής γνώμης», με βάση 

πάντοτε την «ατζέντα» της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης (πολιτικής/ 

οικονομικής/ πολιτιστικής). Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι, όπως διαπίστωσε 

πρόσφατη έρευνα του Glasgow University Media Group[4], η «ενημέρωση», για 

παράδειγμα, στο Παλαιστινιακό που παρέχουν τα Βρετανικά τηλεοπτικά κανάλια (τα 

οποία θεωρούνται τα καλύτερα σχετικά) οδηγεί στην παντελή συσκότιση και 

αποπροσανατολισμό. Έτσι, πολλοί θεατές δηλώνουν στους ερευνητές ότι την κατοχή 

ασκούν οι …Παλαιστίνιοι οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι της βίας, άλλοι ότι η 

σύγκρουση αφορά μια συνοριακή διαφορά δυο χωρών για την αρπαγή κάποιας γης, 

ενώ η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει ιδέα για το πως προέκυψαν οι Παλαιστίνιοι 

πρόσφυγες! Το γεγονός δεν είναι ανεξήγητο αν πάρουμε υπόψη τις δηλώσεις 

παλαίμαχων δημοσιογράφων ότι οι οδηγίες τους ήταν να μην παρέχουν εξηγήσεις 

(που αυτόματα θα κινητοποιούσαν το πανίσχυρο Σιωνιστικό λόμπι) αλλά απλώς να 

περιγράφουν τα γεγονότα —τακτική που, αποφεύγοντας τα ιστορικά αίτια της 

σημερινής σύγκρουσης,  ευνοεί βέβαια τους Σιωνιστές. 

Ανάλογο ρόλο παίζουν και οι επιλεγμένοι αναλυτές στους οποίους τα κανάλια 

(ιδιωτικά και δημόσια) παραχωρούν εκπομπές ενημέρωσης, συζήτησης ιδεών κ.λπ. 

Το γεγονός ότι οι παρουσιαστές των εκπομπών αυτών (συχνά αυτοπροβαλλόμενοι 
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«διανοούμενοι»), καθώς και οι προσκεκλημένοι τους, είναι υποτίθεται ελεύθεροι να 

εκφράζουν την γνώμη τους δεν αλλάζει φυσικά τον χαρακτήρα των εκπομπών αυτών 

ως ιδεολογικών οργάνων της Νέας Τάξης, έστω και αν προσκαλούν ακόμη και 

αναλυτές της αντισυστημικής Αριστεράς (για να τηρούνται και τα προσχήματα 

«αντικειμενικότητας»), φροντίζοντας όμως πάντα ν' αποτελούν την έσχατη 

μειοψηφία των μετεχόντων. Αρκεί δηλαδή τα κανάλια να επιλέγουν «σωστά 

σκεπτόμενους» παρουσιαστές  για να εξασφαλίζεται ο  ρόλος των εκπομπών αυτών 

ως ιδεολογικών οργάνων της ΝΔΤ. Γι' αυτό και κατά κανόνα οι παρουσιαστές αυτοί 

προέρχονται από τον χώρο των νεοφιλελεύθερων, σοσιαλφιλελευθερων και της 

ρεφορμιστικής Αριστεράς που, εξ ορισμού, δεν θέτουν θέμα αμφισβήτησης του ίδιου 

του συστήματος της οικονομίας της αγοράς και του πολιτικού της συμπληρώματος. 

Έτσι, ο «λόγος» έχει υποτίθεται και τον «αντίλογο» του, που  απλώς αμφισβητεί 

βέβαια κάποιες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και ποτέ το ίδιο το σύστημα που την 

αναπαράγει                                                  

[1] Βλ π.χ Ignacio Ramonet, ’Set the media free’,  Le Monde Diplomatique, (Οκτ. 

2003).     

[2] Eric Klinenberg, ‘New movement challenges American journalism’,  Le 

Monde Diplomatique (Απρ. 2004). 

[3] Serge Halimi, ‘France: his master's voice’, Le Monde Diplomatique, (Αυγ. 

2001). 

[4] Βλ. Greg Philo & Mike Berry, Bad News From Israel, Pluto (2004). 

 
 

 

5.4.3 Άρθρο-3: 

 

 

 

 

       Τα τελευταία δύο χρόνια έχει παρατηρηθεί ένας εκδοτικός οργανισμός βιβλίων 

και αλλεπάλληλες δημοσιεύσεις άρθρων στον τύπο τα οποία πραγματεύονται την νέα 

πραγματικότητα που χαρακτηρίζει την διεθνή οικονομία την τελευταία δεκαετία, την 

λεγόμενη “παγκοσμιοποίηση”. Η έντονη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει γύρω από 

αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Στην Δυτική Ευρώπη και στις 

Εφημερίδα του Κομμουνιστικού Συνδέσμου Εργατική Εξουσία, Νο 40, 

Οκτώβριος 2000 

Θέμα: «“ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ”: ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ» 

ΠΗΓΗ: http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grbooks.htm 



ΠΠΠ...ΜΜΜ...ΣΣΣ...    ΤΤΤΜΜΜ...    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΕΕΕΙΙΙ   ΔΔΔΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΜΜΜΑΑΑΚΚΚΕΕΕΔΔΔΟΟΟΝΝΝΙΙΙΑΑΑΣΣΣ  

 

   - 62 - 
 

ΠΠΠΑΑΑΓΓΓΚΚΚΟΟΟΣΣΣΜΜΜΙΙΙΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΑΑΑ   &&&      ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΕΕΕΠΠΠΕΕΕΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ   

Η.Π.Α αυτή η συζήτηση διαρκεί εδώ και 4 - 5 χρόνια με αμείωτη ένταση. Είναι δε 

αξιοσημείωτο ότι πρόκειται για μία συζήτηση η οποία δεν αφορά μόνο τα αστικά 

οικονομικά έντυπα (Εconomist, Wall Street Journal κ.λ.π) αλλά αναπτύσσεται με την 

ίδια λίγο πολύ ένταση και μέσα στην αριστερά και στο εσωτερικό του εργατικού 

κινήματος.  

       Με τον όρο “παγκοσμιοποίηση” περιγράφεται η νέα διεθνής οικονομική 

πραγματικότητα η οποία, υποτίθεται, έχει αρχίσει να αναδύεται μέσα στην δεκαετία 

του 90. Σύμφωνα με μία ευρύτατα διαδεδομένη, αν και ανιστόρητη όπως θα δείξουμε 

παρακάτω, κοινά αποδεκτή αντίληψη η διεθνής καπιταλιστική οικονομία 

χαρακτηρίζεται από μία πρωτόγνωρη στην ιστορία του καπιταλισμού τάση 

διεθνοποίησης σε όλους τους τομείς (διεθνές εμπόριο, επενδύσεις εξωτερικού, 

διεθνείς χρηματιστηριακές συναλλαγές). Αυτή η νέα πραγματικότητα στην οποία, 

υποτίθεται πάντα, έχει εισέλθει ο καπιταλισμός, είτε χαιρετίζεται, είτε καταδικάζεται 

από τους θιασώτες τέτοιων αντιλήψεων, χαρακτηρίζεται λίγο - πολύ ως ένα νέο 

στάδιο στην ιστορία του καπιταλισμού, μία νέα φάση εξέλιξης του.  

       Για την αριστερά και το παγκόσμιο εργατικό κίνημα το να απαντήσει στο 

ερώτημα αν όντως η παγκοσμιοποίηση” αποτελεί ένα νέο στάδιο στην εξέλιξη του 

καπιταλισμού ή όχι είναι καίριο, καθώς συνδέεται άρρηκτα με την στρατηγική της. 

Δύο είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία απασχολούν σε διεθνές επίπεδο την κουβέντα 

μέσα στην αριστερά αναφορικά με την διαδικασία “παγκοσμιοποίησης”:  

1. Το “εθνικό κράτος” στις θεωρίες περί “παγκοσμιοποίησης”  

       Το πρώτο αφορά την υποτιθέμενη αποδυνάμωση του ρόλου του εθνικού κράτους 

και ιδιαίτερα των διαφορετικών εθνικών ιμπεριαλισμών στην διαδικασία 

αναπαραγωγής του καπιταλισμού. Σύμφωνα με την ευρύτατα διαδεδομένη άποψη, η 

οποία συνοδεύει τις όποιες διαπιστώσεις για το “νέο στάδιο στο οποίο έχει εισέλθει ο 

καπιταλισμός, την παγκοσμιοποίηση” το εθνικό κράτος ως βασικός πολιτικός 

εγγυητής της αναπαραγωγής του καπιταλισμού, αποδυναμώνεται. Οι πολυεθνικές 

εταιρίες παρουσιάζονται λίγο - πολύ ως ελεύθερες να αναπτύσσουν οικονομική 

δραστηριότητα σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον όπου τα εθνικά σύνορα παίζουν 

πολύ μικρό, έως και αμελητέο ρόλο στην όλη τους συμπεριφορά. Άμεση απόρροια 

μίας τέτοιας αντίληψης είναι και η τάση να υποβαθμίζεται η όποια σύνδεση της 

πολιτικής των ιμπεριαλιστικών κρατών, κυρίως σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής, με 

τα συμφέροντα των “πολυεθνικών” εταιριών, και, κυρίως, αφού τα εθνικά κράτη 

αντιμετωπίζονται ως ξεπερασμένα πολιτικά όργανα υπεράσπισης των συμφερόντων 
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του “παγκοσμιοποιημένου” κεφαλαίου, νέα όργανα ανακαλύπτονται, τα οποία, 

υποτίθεται, παίζουν αυτόν τον ρόλο (το Δ.Ν.Τ. ο Π.Ο.Ε, η “Παγκόσμια Τράπεζα” 

κ.λ.π)  

       Μία τέτοια εκτίμηση για την “αποδυνάμωση του εθνικού κράτους” ωθεί 

ορισμένους διανοούμενους, αλλά και πολιτικούς φορείς, που πρεσβεύουν τέτοιες 

απόψεις στην υπεράσπιση του αστικού κράτους έναντι των διεθνών οργανισμών. 

Γράφει χαρακτηριστικά ο γερμανός κοινωνιολόγος Ούλριχ Μπεκ, ένας από τους 

διανοούμενους που έχουν συνδέσει το όνομα τους με την ανάλυση της 

“παγκοσμιοποίησης”: “...Το ζήτημα είναι η διατήρηση της πολιτικής ελευθερίας και 

δημοκρατίας στην Ευρώπη...” (Der Spiegel, 13 May 1996). Είναι σαφές ότι δηλώσεις 

σαν την παραπάνω δεν εκφράζουν τίποτε άλλο παρά τους φόβους και τον 

σκεπτικισμό σημαντικών μερίδων των ευρωπαίων καπιταλιστών οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν με δέος τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού στις οποίες καλούνται να 

ανταποκριθούν. 

       Στην Ελλάδα, όπου τα σταλινικά και ‘‘νεομαρξιστικά” ιδεολογήματα περί του 

εξαρτημένου (μισοαποικιακού) χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας έχουν μία 

παράδοση, ο έντονος αντιευρωπαϊσμός μίας αριστεράς που αποδέχεται τέτοιες 

απόψεις ωθεί σε ανάλογη στάση υπεράσπισης του εθνικού αστικού κράτους. Οι κατά 

καιρούς καταγγελίες τόσο του Κ.Κ.Ε όσο και λοιπών σταλινογενών και μη πολιτικών 

ομάδων για “απεμπόληση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων” είναι η εγχώρια 

εκδοχή των απορροιών τέτοιων αντιλήψεων.  

       Ένα τέτοιο ιδεολόγημα, το οποίο ωραιοποιεί τα ευρωπαϊκά ιμπεριαλιστικά 

αστικά κράτη, και καλεί σε υπεράσπιση τους, δεν έχει καμία σχέση με τους 

κομμουνιστές. Ο Λένιν ήδη από το 1916 με την πασίγνωστη μπροσούρα του “Κράτος 

και επανάσταση” προσδιόριζε σαν επίκεντρο της στρατηγικής των κομμουνιστών, 

σαν κεντρικό στόχο της δραστηριότητας τους, ακριβώς την ανατροπή του αστικού 

κράτους. Σήμερα απόψεις σαν την άποψη του Ούλριχ Μπεκ δεν είναι διαδεδομένες 

μόνο σε κύκλους αστών και σοσιαλδημοκρατών διανοουμένων αλλά και ανάμεσα σε 

κύκλους “αριστερών αρνητών του συστήματος” (αναρχικούς, σταλινογενείς, ακόμα 

και “τροτσκιστές”). Το γεγονός ότι τόσο οι μεγάλες πορείες στο Σιατλ και την 

Ουάσιγκτον όσο και στην Πράγα έγιναν με αφορμή συνόδους διεθνών οργανισμών, 

και το πολιτικό τους κέντρο δεν αμφισβητήθηκε από την μεγάλη πλειοψηφία της 

ευρωπαϊκής και βορειοαμερικανικής αριστεράς, μίας αριστεράς που λίγους μήνες 

πριν είχε σταθεί, τουλάχιστον αμήχανη, μπροστά στην ιμπεριαλιστική εμπλοκή στα 
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Βαλκάνια, είναι δηλωτικό της ηγεμονίας τέτοιων αντιλήψεων στο μεγαλύτερο 

κομμάτι της αριστεράς. Για τους κομμουνιστές το ερώτημα τίθεται ως εξής: Η 

διαδικασία της “παγκοσμιοποίησης” όντως αποδυναμώνει τον ρόλο του εθνικού 

κράτους; Αν ναι, τότε κατά πόσο η λενινιστική στρατηγική σήμερα δεν είναι 

θεμελιακά ξεπερασμένη; Την απάντηση θα την δώσουμε παρακάτω. 

 

2. Παγκοσμιοποίηση και εργατικό κίνημα  

        Μία άλλη φιλολογία, συμπληρωματική εκείνης που αφορά την “νέα 

πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης” είναι εκείνη που αφορά τις βαθιές 

ανατροπές που, υποτίθεται πάντα, έχει επιφέρει η νέα πραγματικότητα στο εργατικό 

κίνημα των προηγμένων βιομηχανικά κρατών της δυτικής Ευρώπης:  

“...Η πτώση των παλαιών οργανώσεων της εργατικής τάξης είναι στην βάση της προϊόν 

μίας σειράς συγκεκριμένων ιστορικών και οικονομικών συνθηκών. Το να 

κατανοήσουμε αυτές τις συνθήκες δεν σημαίνει ότι απαλλάσσουμε τις ηγεσίες αυτών 

των οργανώσεων από την ευθύνη για το τι έγινε. Μάλλον μας ωθεί στο να 

κατανοήσουμε ότι η σαπίλα της ηγεσίας είναι αυτή καθαυτή μία υποκειμενική έκφραση 

μίας αντικειμενικής διαδικασίας. 

          Η παγκόσμια εξάπλωση της καπιταλιστικής παραγωγής κάτω από την αιγίδα των 

πολυεθνικών και η έσχατη κρίση του συστήματος των εθνικών κρατών έχουν άρει τα 

βασικά γεο-οικονομικά θεμέλια πάνω στα οποία έχουν βασιστεί οι δραστηριότητες των 

παλαιών οργανώσεων του εργατικού κινήματος. Εργατικές οργανώσεις σε εθνική βάση 

είναι απλά ανίκανες να αντιμετωπίσουν επιχειρήσεις διεθνούς βεληνεκούς...”  

         Το παραπάνω χωρίο το οποίο προέρχεται από μία μπροσούρα με τίτλο “Capital, 

Labor and Nation - State” η οποία εκδόθηκε στις Η.Π.Α το 1992 συμπυκνώνει με 

σαφήνεια μία ολόκληρη αντίληψη η οποία είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην 

αριστερά των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών σήμερα.  

         Η παραπάνω αντίληψη δεν είναι ακριβώς νέα. Μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο 

με την εφαρμογή του “κράτους πρόνοιας” στις ανεπτυγμένες μητροπόλεις της δύσης 

και την εδραίωση των ρεφορμιστικών κομμάτων έκανε την εμφάνιση της μέσα στην 

αριστερά η θεωρία ότι τάχα το προλεταριάτο των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών 

χωρών είχε αφομοιωθεί και συνεπώς είχε χάσει τον επαναστατικό του χαρακτήρα. 

Στην βάση αυτής της αντίληψης έκανε την εμφάνιση του ο “τριτοκοσμισμός” ο 

οποίος θεωρούσε ότι επαναστατικές καταστάσεις μπορούν να κάνουν την εμφάνιση 

τους μόνο στον τρίτο κόσμο. Η επανεμφάνιση των πρώτων σημαδιών της κρίσης από 
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τα τέλη της δεκαετίας του 60 με τις εργατικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία τον Μάη 

του 1968 και το καυτό απεργιακό καλοκαίρι στην Ιταλία του 1969 απέδειξαν το 

έωλον τέτοιων αντιλήψεων. Σήμερα, σε περίοδο κρίσης και διαρκών επιθέσεων κατά 

της εργατικής τάξης, στα πλαίσια των θεωριών περί “παγκοσμιοποίησης” ανάλογες 

αντιλήψεις εμφανίζονται οι οποίες, σε αντίθεση με τις παλαιότερες ομοειδείς τους, 

δεν επιχειρούν να παρουσιάσουν αφομοιωμένη την εργατική τάξη των 

ιμπεριαλιστικών κρατών αλλά εξαφανισμένη.  

        Είναι σαφές ότι τέτοιες αντιλήψεις ωθούν στο συμπέρασμα ότι η πάλη για την 

σοσιαλιστική επανάσταση στην ανεπτυγμένη δύση αποτελεί μάταιο κόπο καθώς έχει 

εκλείψει το επαναστατικό υποκείμενο. Το μόνο επομένως που μπορεί να κάνει ένας 

αριστερός ακτιβιστής στην δύση είναι να γίνεται “συμπαραστάτης” στους αγώνες που 

ξεσπάνε στον τρίτο κόσμο, (π.χ να διαμαρτύρεται για το χρέος των τριτοκοσμικών 

χωρών, να υποστηρίζει κινήματα σαν τους “Ζαπατίστας”, κ.λ.π) και μάλιστα χωρίς να 

επιχειρεί να ανοίξει τέτοιες καμπάνιες μέσα στην (υπό εξαφάνιση) εργατική τάξη της 

ίδιας του της χώρας. Πρόκειται για αντιλήψεις οι οποίες βρίσκονται στην βάση της 

πολιτικής αντίληψης μίας αριστεράς της μικροαστικής διαμαρτυρίας.  

         Μία άλλη πολιτική συνέπεια τέτοιων αντιλήψεων είναι η επανεμφάνιση μέσα 

σε ρεφορμιστικούς συνδικαλιστικούς κύκλους μίας εκσυγχρονισμένης εκδοχής του 

Λασσαλικού “σιδερένιου νόμου των μισθών”. Ιδιαίτερα στις Η.Π.Α όπου την 

τελευταία εικοσαετία οι εργαζόμενοι έχουν απώλειες μισθού 15 - 20% κατά μέσο 

όρο, η συνδικαλιστική ηγεσία της ALF - CIO συχνά αποδίδει αυτό το γεγονός στην 

δυνατότητα των αμερικάνικων εταιριών να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες 

χαμηλότερου μισθολογικού κόστους. Με αυτόν τον τρόπο οι αμερικάνοι 

συνδικαλιστές γραφειοκράτες παρουσιάζουν σαν μάταιη, έως καταστροφική την 

όποια οικονομική πάλη της αμερικάνικης εργατικής τάξης. Πιστοί σε αυτή τους την 

λογική το μόνο που αντιπροτείνουν είναι ο “προστατευτισμός” δηλητηριάζοντας τους 

αμερικάνους εργάτες με το χειρότερο ρατσιστικό δηλητήριο.  

 

Η ηλικία της “παγκοσμιοποίησης”  

        “... Η ανάγκη να αυξάνει ολοένα τις πωλήσεις των προϊόντων της, κυνηγά την 

αστική τάξη πάνω σε όλη την γη. Είναι υποχρεωμένη να φωλιάζει παντού, να 

αποκαθιστά παντού σχέσεις. 

         Με την εκμετάλλευση της παγκόσμιας αγοράς, η αστική τάξη διαμορφώνει 

κοσμοπολίτικα την παραγωγή και την κατανάλωση όλων των χωρών. Προς μεγάλη 
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λύπη των αντιδραστικών, αφαίρεσε το εθνικό έδαφος κάτω από τα πόδια της 

βιομηχανίας. Εκμηδενίστηκαν και εξακολουθούν καθημερινά να εκμηδενίζονται οι 

παμπάλαιες εθνικές βιομηχανίες. Εκτοπίζονται από νέες βιομηχανίες που η εισαγωγή 

τους γίνεται ζωτικό ζήτημα για όλα τα πολιτισμένα έθνη, από βιομηχανίες που δεν 

επεξεργάζονται πια ντόπιες πρώτες ύλες και που τα προϊόντα τους δεν καταναλώνονται 

μόνο στην ίδια την χώρα...Στην θέση της παλαιάς τοπικής και εθνικής αυτάρκειας και 

αποκλειστικότητας, μπαίνει μία ολόπλευρη συναλλαγή, μία ολόπλευρη αλληλεξάρτηση 

των εθνών. Και αυτό που γίνεται στην υλική παραγωγή γίνεται και στην πνευματική 

παραγωγή. Τα πνευματικά προϊόντα των ξεχωριστών εθνών γίνονται κοινό κτήμα. Η 

εθνική μονομέρεια και ο εθνικός περιορισμός γίνονται όλο και πιο αδύνατα και από τις 

πολλές εθνικές και τοπικές φιλολογίες διαμορφώνεται μία παγκόσμια φιλολογία...”  

           Η παραπάνω περιγραφή δεν προέρχεται από κανένα κείμενο της δεκαετίας του 

90, από εκείνα που ανακάλυψαν την καινούργια, τάχα, τάση του παγκόσμιου 

καπιταλισμού, την “παγκοσμιοποίηση”. Προέρχεται από το “Κομμουνιστικό 

Μανιφέστο” κάπου 150 χρόνια πριν. Διαβάζοντας του κάποιος εντυπωσιάζεται από 

την επικαιρότητα του σήμερα ενάμιση αιώνα μετά. Ο λόγος δεν είναι τυχαίος. Η τάση 

του καπιταλισμού για διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων υπήρξε από τα πρώτα 

βήματα του. Αυτή η τάση στην εποχή του Μαρξ και του Ένγκελς εντοπιζόταν κυρίως 

στην διεθνοποίηση των εμπορικών συναλλαγών. Μία τέτοια διαδικασία δεν ήταν 

καθόλου ειρηνική. Είναι γνωστές οι περιγραφές του Μαρξ σχετικά με την 

καταστροφή της ινδικής μανιφακτούρας βαμβακερών ειδών εξαιτίας της εισόδου 

στην ινδική αγορά των βρετανικών βαμβακερών υφασμάτων.  

          Αργότερα ο Λένιν στην εποχή του διαπιστώνει ότι αυτή η τάση για διεθνή 

εξάπλωση του καπιταλισμού παίρνει νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το 1916 στο 

κλασσικό βιβλίο του “Ιμπεριαλισμός, το ανώτερο στάδιο του καπιταλισμού” γράφει:  

“Ο ιμπεριαλισμός είναι ο καπιταλισμός σε εκείνο το στάδιο ανάπτυξης του στο οποίο η 

κυριαρχία των μονοπωλίων και του χρηματιστικού κεφαλαίου έχει παγιωθεί . Στην 

οποία η εξαγωγή κεφαλαίου έχει αποκτήσει πρωτεύουσα αξία. Στην οποία το μοίρασμα 

του κόσμου ανάμεσα στα διεθνή τραστ έχει αρχίσει, στην οποία το μοίρασμα όλων των 

περιοχών της γης ανάμεσα στις μεγαλύτερες καπιταλιστικές δυνάμεις έχει 

ολοκληρωθεί...”  

           Σε αυτό του το έργο ο Λένιν διαπιστώνει μία θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα 

στην τάση διεθνοποίησης του καπιταλισμού της εποχής του και εκείνης της εποχής 

του “κομμουνιστικού μανιφέστου”. Στην εποχή των Μαρξ και Ένγκελς η 
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διεθνοποίηση του καπιταλισμού είναι βασικά διεθνοποίηση των οικονομικών 

συναλλαγών. Στην εποχή του Λένιν η εξαγωγή κεφαλαίων αποκτά πρωτεύουσα 

σημασία. Αυτή η ποιοτική αλλαγή σημαδεύει και την είσοδο στην ύστατη περίοδο 

του καπιταλισμού, τον ιμπεριαλισμό. 

            Από τα παραπάνω βλέπει κανένας ότι οι οικονομικές τάσεις που θεωρείται ότι 

βρίσκονται στην βάση του “ιστορικά νέου φαινομένου της εποχής μας , της 

παγκοσμιοποίησης” είναι τόσο παλιές όσο τουλάχιστον και η γενειάδα του Μαρξ. 

Όσο για την ολοκλήρωση αυτών των τάσεων αυτή έχει κάνει την εμφάνιση της από 

τις αρχές του αιώνα, τότε που μπήκαμε στην εποχή του ιμπεριαλισμού. Οι βασικές 

αυτές τάσεις του καπιταλισμού δεν έχουν αλλάξει από τότε ουσιαστικά.  

 

Η οικονομική “παγκοσμιοποίηση” σήμερα: Μύθοι και πραγματικότητα.  

Ένα βασικό ερώτημα που γεννάται από τα παραπάνω είναι το εξής: Κατά 

πόσο η ανάπτυξη αυτής της τάσης διεθνοποίησης του καπιταλισμού στην εποχή μας, 

όσο παλιά και αν είναι, έχει τα τελευταία χρόνια γίνει πιο έντονη ανατρέποντας άρδην 

τα δεδομένα από την εποχή του Λένιν;  

Ορισμένα στοιχειώδη επίσημα στατιστικά στοιχεία καταρρίπτουν την 

διαπίστωση για ποιοτική, τάχα μεταβολή του παγκόσμιου καπιταλισμού. Οι 

επενδύσεις κεφαλαίου των Δυτικών χωρών και της Ιαπωνίας στις αποκαλούμενες 

νέες βιομηχανικές χώρες το 1993, μία χρονιά επενδυτικής ακμής, ανήλθαν σε 100 δις 

δολάρια. Αυτό το ποσό αντιπροσώπευε μόλις το 3% της συνολικής επένδυσης 

κεφαλαίου στην Βόρεια Αμερική, την Δυτική Ευρώπη και την Ιαπωνία. Με άλλα 

λόγια, οι ιμπεριαλιστές ακόμα εξακολουθούν να επενδύουν 30 φορές περισσότερα 

στον δικό τους “πρώτο κόσμο” παρά στον τρίτο κόσμο. Ειδικότερα οι αμερικάνοι 

καπιταλιστές επενδύουν μόλις 9 σεντς στον Καναδά και στην Δυτική Ευρώπη, και 5 

σεντς στον υπόλοιπο κόσμο για κάθε δολάριο που επενδύουν στις ίδιες τις Η.Π.Α.  

Γιατί τότε όλος αυτός ο λόγος περί “παγκοσμιοποίησης”; Μετά την λήξη του 

πρώτου παγκοσμίου πολέμου είχε παρουσιαστεί μία τάση αναχαίτισης της 

διεθνοποίησης των οικονομικών συναλλαγών, η οποία τάση ενισχύθηκε μετά το κραχ 

του 29. Μόλις το 1950 η τάση διεθνοποίησης των συναλλαγών ξαναποκτά θετικό 

πρόσημο. Από την δεκαετία του 70 και πολύ περισσότερο μετά την πτώση της ΕΣΣΔ 

αυτή η τάση έγινε ακόμα πιο ισχυρή, με την παγκόσμια οικονομία, όμως, να 

ξαναπιάνει τις νόρμες που είχε πριν το 1914. Για να γίνει κατανοητό αυτό θα πρέπει 

να έχουμε υπόψη μας ότι μόλις στις αρχές του 70 το ποσοστό του διεθνούς εμπορίου 
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ως προς την παγκόσμια παραγωγή έφτασε στο επίπεδο του 1914, στην χρονιά 

έναρξης του 1ου παγκοσμίου πολέμου. Ακόμα και το 1993 το παγκόσμιο εμπόριο των 

κρατών του ΟΟΣΑ αντιπροσώπευε το 14,3% του ΑΕΠ τους έναντι 12,9 το 1913. 

Δηλαδή η μεταβολή ήταν της τάξης του 1,4%! Άρα αυτή η αύξηση της βαρύτητας 

των διεθνών συναλλαγών στην οικονομικά πραγματικότητα δεν απετέλεσε κάποιο 

καινοφανές οικονομικό φαινόμενο σε καμία περίπτωση.  

Εκεί που πράγματι υπάρχει μία διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν είναι 

στις ποιοτικές διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στο διεθνές εμπόριο, και ιδιαίτερα 

αυτό των τριτοκοσμικών κρατών. Το 1970, το 85% των εξαγωγών αυτών των χωρών 

αφορούσε αγροτικά προϊόντα, πετρέλαιο, ορυκτά και πρωτογενείς ύλες εν γένει. Από 

τότε η εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων από αυτές τις χώρες αυξάνει κατά μέσο όρο 

15% τον χρόνο, με αποτέλεσμα σήμερα να ξεπερνούν το ήμισυ των συνολικών 

εξαγωγών τους. Όπως καταλαβαίνει κανένας αυτό το γεγονός σήμαινε και μία 

πραγματική έκρηξη στους ρυθμούς βιομηχανοποίησης αυτών των χωρών. Μεγάλο 

ποσοστό αυτού του βιομηχανικού προϊόντος παράγεται είτε από εταιρίες δυτικών και 

ιαπωνικών συμφερόντων, είτε από τοπικές θυγατρικές τους, με εμπορικές άδειες 

κ.λ.π. Εντούτοις η ανάπτυξη των ανταγωνιστικών προς την δυτική βιομηχανία 

βιομηχανιών της Ανατολικής Ασίας και Λατινικής Αμερικής δεν μπορεί να 

συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς ώστε δυνητικά να ανατρέψουν τα σημερινά 

δεδομένα στην βιομηχανική επένδυση και το εμπόριο διεθνώς.  

Από τα λίγα παραπάνω στοιχεία γίνεται σαφές ότι η λεγόμενη 

“παγκοσμιοποίηση” ούτε ανατρέπει σημαντικά το διεθνές status quo των 

βιομηχανικών επενδύσεων, ούτε, σε καμία περίπτωση, παύει η αναπαραγωγή του 

καπιταλισμού να γίνεται μέσα στα όρια του εθνικού κοινωνικού σχηματισμού. 

Επομένως τόσο εκείνες οι τοποθετήσεις που διακηρύσσουν το τέλος του “εθνικού 

κράτους” όσο και εκείνες που διακηρύσσουν το τέλος της “εργατικής τάξης στην 

Δύση” είναι εντελώς έωλες.  

Οι αγοραίες θεωρίες που κατά καιρούς προβάλλονται περί της παρακμής της 

βιομηχανικής δύσης προς όφελος των “νέων βιομηχανικών κρατών”, συχνά 

επικαλούνται στατιστικά στοιχεία για να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους. 

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να παρουσιάσεις στατιστικά στοιχεία 

διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα. Ένας από τους πιο κοινούς τρόπους να γίνει 

αυτό είναι να παρουσιάζεις δραματικές ποσοστιαίες μεταβολές όταν ξεκινάς από μία 
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χαμηλή βάση σε ένα μέγεθος και να προβάλλεις ανάλογους ρυθμούς αύξησης και για 

το μέλλον. 

 Για παράδειγμα, εάν ο μισθός ενός τριτοκοσμικού εργάτη είναι 5 δολάρια ημερησίως 

και αυξηθούν στα 6, η ποσοστιαία αύξηση θα είναι 20%. Την ίδια στιγμή ένας 

εργάτης που παίρνει 25 δολάρια μισθό αν φτάσει στα 27 θα έχει αύξηση μόλις 8%, 

αλλά ακόμα ο δεύτερος εργάτης είναι πολύ πιο καλά πληρωμένος από τον πρώτο. 

Επιπλέον ο πρώτος εργάτης σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να έχει και στα 

επόμενα 10 χρόνια τέτοιες ποσοστιαίες αυξήσεις μισθού.  

Μεγάλο μέρος των μελλοντολογικών προβλέψεων τόσο αστών όσο και 

αριστερών διανοουμένων σχετικά με την παγκοσμιοποίηση βασίζεται σε τέτοιου 

είδους λανθασμένη μεθοδολογία. Ανάμεσα στο 1950 και 1970 ένα αγαπημένο θέμα 

της οικονομικής σκέψης ήταν το ιαπωνικό θαύμα”. Εκείνη την περίοδο ο ετήσιος 

ρυθμός ανόδου του Α.Ε.Π. της Ιαπωνίας ήταν 2-3 φορές μεγαλύτερος από των 

Η.Π.Α. Μία μεγάλη πλειάδα σοβαρών αστών οικονομολόγων, βασιζόμενοι σε αυτά 

τα δεδομένα, προβάλλοντας αυτές τις τάσεις στο μέλλον, προέβλεπαν ότι στο τέλος 

του αιώνα η Ιαπωνία θα υπερφαλαγγίσει τις Η.Π.Α. ως πρώτη ιμπεριαλιστική 

δύναμη. Η πραγματικότητα τους διέψευσε. Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ιαπωνίας, τα 

επόμενα χρόνια επιβραδύνθηκε απότομα, την περασμένη δεκαετία παρέμεινε 

στάσιμος και σήμερα η Ιαπωνία έχει μόλις το μισό Α.Ε.Π. των Η.Π.Α.  

Η σημερινή αποκαλυψιακή οπτική της οικονομικής “παγκοσμιοποίησης” 

βασίζεται σε ανάλογες λάθος εκτιμήσεις όπως και η φιλολογία περί “της Ιαπωνίας ως 

μελλοντικού νο1 ιμπεριαλισμού” στην δεκαετία του'70.  

 

Ο ρόλος του “εθνικού κράτους”  

‘Όπως είδαμε παραπάνω, προβάλλοντας ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία, 

με δυσκολία μπορεί κανένας να ισχυριστεί ότι τα όρια του εθνικού κράτους έχουν 

πάψει να αποτελούν τον προνομιακό χώρο ανάπτυξης και επένδυσης των διαφόρων 

ανταγωνιστικών κεφαλαίων και διεξαγωγής της βασικής οικονομικής 

δραστηριότητας (εξαίρεση δείχνει να αποτελεί ο χώρος της Ε.Ε όπου όντως οι 

ενδοκοινοτικές μετακινήσεις κεφαλαίων και το ενδοκοινοτικό εμπόριο έχουν σαφώς 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και μεγαλύτερα ποσοστά επί του ΑΕΠ από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο). Επομένως δύσκολα μπορεί να ισχυριστεί κανένας ότι 

υφίστανται νέα δεδομένα τα οποία τείνουν να καταστήσουν το εθνικό κράτος ως 

πολιτική δομή ξεπερασμένο. Αυτή η συζήτηση για την σχέση κράτους και ανάπτυξης 
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του καπιταλισμού έχει ανοίξει στην αριστερά από τις αρχές του αιώνα. Η αντίληψη 

για το καπιταλισμό ως ενοποιημένη παγκόσμια κοινωνικό - οικονομική δομή ήταν 

κυρίαρχη ανάμεσα στους μαρξιστές διανοούμενους έως και τα μισά της δεκαετίας 

του 1910. Ο Καρλ Κάουτσκι, μία από τις σημαντικότερες μορφές της 

σοσιαλδημοκρατίας, ισχυριζόταν ότι ήταν δυνατή η ειρηνική συνένωση όλων των 

ιμπεριαλιστικών δυνάμεων σε έναν υπεριμπεριαλιστικό συνασπισμό που θα 

εκμεταλλεύεται από κοινού τις αποικίες. Η ίδια αυτή αντίληψη με άλλη μορφή κάνει 

την εμφάνιση της και σήμερα. Πρόκειται για όλες εκείνες τις θεωρίες που κατά 

καιρούς προβάλουν και παρουσιάζουν το Δ.Ν.Τ, τον Π.Ο.Ε, την “Παγκόσμια 

Τράπεζα” ως όργανο έκφρασης ενός τέτοιου, υπό διαμόρφωση, υπεριμπεριαλιστικού 

συνασπισμού. Ο Λένιν στην εποχή του, στον πρόλογο του στο βιβλίο του Μπουχάριν 

για τον ιμπεριαλισμό απάντησε σε αυτή την θέση του Κάουτσκι: “Δεν χωράει 

αμφιβολία ότι η ανάπτυξη προχωράει προς αυτό το τραστ κάτω από τέτοιες συνθήκες, 

με τέτοιο βαθμό, μέσα από τέτοιες συγκρούσεις και κλονισμούς(...), έτσι που 

οπωσδήποτε πριν φτάσουν τα πράγματα σ’ ένα παγκόσμιο τραστ, πριν την 

“υπεριμπεριαλιστική” παγκόσμια ένωση των εθνικών χρηματιστικών κεφαλαίων, ο 

ιμπεριαλισμός θα σκάσει αναπόφευκτα, ο καπιταλισμός θα μετατραπεί στην αντίθεση 

του...”  

Αυτό το χωρίο έχει γραφεί τον Δεκέμβρη του 1915, την εποχή που ο Λένιν 

επεξεργάζεται και διατυπώνει την θεωρία της ιμπεριαλιστικής αλυσίδας, σε 

αντιπαράθεση με τις κυρίαρχες έως τότε απόψεις για τον “ιμπεριαλισμό ως 

παγκόσμιο σύστημα”. Σύμφωνα με την λενινιστική αντίληψη ο ιμπεριαλισμός δεν 

είναι μία πολιτική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα υπεράνω των εθνικών 

κρατών αλλά μία αλυσίδα θεμελιωδώς ανταγωνιστικών μεταξύ τους εθνικών 

ιμπεριαλισμών. Για τον Λένιν υπάρχει μία σχέση “αντιστοιχίας” ανάμεσα στον κάθε 

εθνικό καπιταλισμό και το εθνικό του κράτος σε αντίθεση με την θεωρία του 

Κάουτσκι. Οι πολιτικές συνέπειες αυτής της θεώρησης είναι προφανείς:  

“Το βασικό ζήτημα κάθε επανάστασης είναι το ζήτημα της κρατικής 

εξουσίας” θα διακηρύξει στις “Θέσεις του Απρίλη”. Λίγους μήνες αργότερα βλέπει το 

φως της δημοσιότητας, το βιβλίο στο οποίο συμπυκνώνεται η λενινιστική αντίληψη 

για τον ρόλο του κράτους, το “Κράτος και Επανάσταση”. Για εμάς εξακολουθεί να 

παραμένει ως βασικό ζήτημα της κάθε επανάστασης το ζήτημα της κρατικής 

εξουσίας.  
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Για τους διεθνείς υπερεθνικούς οργανισμούς  

Η αντίληψη που θέλει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις αποσυνδεδεμένες πλήρως 

από το σύστημα των εθνικών κρατών και βλέπει το εθνικό κράτος σαν πολιτική δομή 

να έχει μπει σε τροχιά μαρασμού στην εποχή του “νέου παγκοσμιοποιημένου 

καπιταλισμού” συνοδεύεται, σχεδόν πάντα, και από την παρατήρηση ότι διεθνείς 

οργανισμοί όπως το Δ.Ν.Τ, ο Π.Ο.Ε και η “Παγκόσμια Τράπεζα” λειτουργούν λίγο - 

πολύ ως μία άτυπη παγκόσμια υπερκυβέρνηση.  

Η αντίληψη αυτή η οποία προβάλλει τέτοιους διεθνείς οργανισμούς ως , λίγο - 

πολύ παγκόσμια πολιτικά κέντρα ανεξάρτητα από τους διαφόρους εθνικούς 

ιμπεριαλισμούς είναι πέρα για πέρα λάθος. Η αλήθεια είναι ότι οργανισμοί όπως το 

Δ.Ν.Τ δρουν στον τρίτο κόσμο και τις πρώην ανατολικές χώρες σαν πρακτορεία 

φοροεισπρακτόρων, χρησιμοποιώντας τον εκβιασμό για να επιβάλλουν πολιτικές 

λιτότητας στους εργάτες και φτωχούς αγρότες των ημιαποικιακών χωρών. Εντούτοις 

αυτά τα διεθνή πρακτορεία δρουν υπέρ των συμφερόντων των μεγαλυτέρων 

ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και όχι είτε αυτόνομα από αυτές, είτε, πολύ περισσότερο, 

παρακάμπτοντας τες. Η πολιτική αλλά και αυτή η ίδια η ύπαρξη του Δ.Ν.Τ, του 

Π.Ο.Ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π βασίζονται σε συμφωνίες ανάμεσα στις 

ιμπεριαλιστικές μπουρζουαζίες οι οποίες εκπροσωπούνται από τα εθνικά τους κράτη. 

Και το Δ.Ν.Τ. και η “Παγκόσμια Τράπεζα” ιδρύθηκαν χάρη στην συμφωνία του 

Μπρέτον Γουντς το 1944 και εξ αρχής απηχούσαν τα συμφέροντα της παγκόσμιας 

κυρίαρχης ιμπεριαλιστικής δύναμης της εποχής, των Η.Π.Α. Από τότε όμως η 

πραγματικότητα έχει αλλάξει καθώς έχει αποδυναμωθεί η ηγεμονία του αμερικάνικου 

ιμπεριαλισμού πάνω στους άλλους. Όσο θα αυξάνουν οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα 

στις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, θεσμοί σαν το Δ.Ν.Τ. και την Παγκόσμια 

Τράπεζα θα χάσουν κάθε πολιτική επιρροή καθώς θα αποστερηθούν τις σημερινές 

τους οικονομικές πηγές. Ένα πρώτο δείγμα ενός τέτοιου σεναρίου είχαμε το 1995 

όταν η Ιαπωνία και η Γερμανία ανοικτά προκάλεσαν τις Η.Π.Α οι οποίες απαίτησαν 

το Δ.Ν.Τ. να προσφέρει 30 δις δολάρια από τα αποθεματικά του για να εγγυηθεί για 

την οικονομία του Μεξικού.  

Ας υποθέσουμε ότι μία χώρα, σαν αποφασίζει να αρνηθεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του έναντι του Δ.Ν.Τ. Έχει το Δ.Ν.Τ. την δυνατότητα από μόνο του 

να επιβάλλει σε αυτή την χώρα την θέληση του; Με ποιο στρατό θα εισβάλει ώστε να 

τοποθετήσει μία κυβέρνηση ανδρεικέλων; Με ποιο ναυτικό θα μπλοκάρει τα λιμάνια 

αυτής της χώρας; Με ποιο τρόπο θα μπορέσει να εγγυηθεί την τήρηση του εμπάργκο 
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που θα κηρύξει από άλλες χώρες; Αυτός που έχει την δύναμη να ανταποκριθεί σε μία 

τέτοια περίπτωση σε αυτά τα καθήκοντα δεν είναι άλλος από τις ιμπεριαλιστικές 

δυνάμεις, και αυτό τα λέει όλα.  

 

Για την εργατική τάξη στην δύση  

Όπως είδαμε παραπάνω ο κύριος όγκος των επενδύσεων των ιμπεριαλιστών 

εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα εντός των συνόρων των εθνικών κρατών τους. Αυτό 

δηλώνει δύο πράγματα: Το πρώτο είναι ότι η εργατική τάξη στις ανεπτυγμένες 

δυτικές χώρες σε καμία περίπτωση στα επόμενα χρόνια δεν θα αποτελέσει “είδος υπό 

εξαφάνιση”. Το δεύτερο είναι η διαπίστωση ότι, όσο δελεαστικό κίνητρο και να είναι 

οι χαμηλοί μισθοί στον τρίτο κόσμο, εντούτοις δεν αρκεί ώστε μία μεγάλη εταιρία να 

μετακινήσει τις παραγωγικές της δραστηριότητες εκεί.  

Η πρώτη διαπίστωση απαντάει σε όλες αυτές τις θεωρίες περί τάχα 

αντικειμενικής και αναπόφευκτης διαδικασίας αποσύνθεσης του εργατικού κινήματος 

στην δύση. Το εργατικό κίνημα στην δύση δεν έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια 

επειδή έχουν αρχίσει τάχα να εξαφανίζονται οι εργάτες. Βρίσκεται σε μία 

μακροχρόνια διαδικασία παρακμής ακριβώς επειδή κυριαρχούμενο όντας από 

ρεφορμιστικές ηγεσίες έγιναν οι οργανώσεις του, στην σημερινή εποχή του 

ιμπεριαλισμού, εταίρος του αστικού κράτους. Άρα το πρόβλημα είναι πολιτικό.  

Η δεύτερη διαπίστωση απαντάει στο επιχείρημα του “σιδερένιου νόμου των 

μισθών” έτσι όπως τίθεται σήμερα. Το ζήτημα του ύψους του μισθού σε κάθε χώρα 

καθορίζεται από το επίπεδο της ταξικής πάλης σε αυτήν. Αυτή ήταν χονδρικά η θέση 

του Μαρξ στην εποχή του όταν ετίθετο το ζήτημα από τον γερμανό εργατικό ηγέτη 

Λασσάλ. Η ίδια η ιστορία επιβεβαίωσε αυτήν την θέση και έθεσε την θεωρία του 

“σιδερένιου νόμου των μισθών” στο περιθώριο. Το γεγονός ότι και σήμερα, όπως 

είδαμε, τα κρατικά σύνορα εξακολουθούν να παίζουν ρόλο στην καπιταλιστική 

επένδυση, αποδεικνύει ότι πεδίο διεξαγωγής της ταξικής πάλης εξακολουθεί να είναι 

ο εθνικός κοινωνικός σχηματισμός και άρα η οικονομική πάλη στα όρια του δεν έχει 

καταστεί αδύνατη. Το ζήτημα είναι αλλού. Ότι σε περίοδο κρίσης του καπιταλισμού 

η οικονομική πάλη δεν είναι επαρκής. αλλά πρέπει να συνδέεται άμεσα με την 

πολιτική πάλη της εργατικής τάξης, την πάλη για την εξουσία. Ξανά επομένως 

ερχόμαστε στο πολιτικό ζήτημα, το ζήτημα της ηγεσίας του εργατικού κινήματος.  
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Συμπέρασμα  

Η διαδικασία της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης δεν είναι μία καινούργια τάση 

στην ιστορία του καπιταλισμού αλλά τον συνοδεύει από πολύ νωρίς. Ιδιαίτερα δε από 

τις αρχές του αιώνα αυτή η τάση αποκτάει νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά και 

μπαίνουμε στην εποχή του ιμπεριαλισμού. Η αύξηση των ρυθμών διεθνοποίησης της 

παγκόσμιας οικονομίας τα τελευταία χρόνια ούτε οδηγούν σε ένα νέο στάδιο στην 

ιστορία του καπιταλισμού, ούτε προεξοφλούν την είσοδο του σε κάτι τέτοιο την 

επόμενη περίοδο. Σε αυτές τις συνθήκες το εθνικό κράτος εξακολουθεί να είναι η 

βασική πολιτική δομή που εγγυάται την αναπαραγωγή του καπιταλισμού και 

εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό εμπόδιο που πρέπει να τσακίσουν οι 

κομμουνιστές στον δρόμο για τον σοσιαλισμό. Η εργατική τάξη, ο νεκροθάφτης του 

καπιταλισμού για τους κλασσικούς, τόσο στον τρίτο κόσμο όσο και στην δύση 

εξακολουθεί να είναι ζωντανός και τα τελευταία χρόνια ποσοτικά ακόμη πιο δυνατός. 

Η οικονομική πάλη της εξακολουθεί να έχει την σημασία της μέσα στην διαδικασία 

της ταξικής πάλης και ταξικής αυτοσυνειδησίας των εργατών. Το πρόβλημα 

εστιάζεται όχι σε καμία κρίση αναπαραγωγής της εργατικής τάξης αλλά στην κρίση 

επαναστατικής ηγεσίας.  

 Ν. Καρνεάδης  

 

Βιβλιογραφία:  

Μαρξ- Ένγκελς: Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Εκδόσεις Σ.Ε. 1986  

Β.Ι.Λένιν: Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ: ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού. Θεμέλιο 1984 

Δημήτρης Κατσορίδας: Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης. Καμπύλη/ρωγμή 1999 

Γιάννης Μηλιός: Θεωρίες για τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Κριτική 1997  

Hans Jurgen Schulz: Παγκοσμιοποίηση: Αλήθειες και ψέματα. Πρωτ. Βιβλιοθήκη 

1999  

Σταύρος Τομπάζος: Παγκοσμιοποίηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελληνικά Γράμματα 

1999 

Αφιέρωμα Le Monde Diplomatique: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: η εποχή της παγκοσμιότητας. 

Ελληνική έκδοση 1993  

Imperialism, the “Global Economy” and Labor Reformism. A Spartacist Pamphlet. 

Sept. 1999  
 

 
ΠΗΓΗ: http://ks-ee.org/ksee_org/?q=node/109 



ΠΠΠ...ΜΜΜ...ΣΣΣ...    ΤΤΤΜΜΜ...    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΕΕΕΙΙΙ   ΔΔΔΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΜΜΜΑΑΑΚΚΚΕΕΕΔΔΔΟΟΟΝΝΝΙΙΙΑΑΑΣΣΣ  

 

   - 74 - 
 

ΠΠΠΑΑΑΓΓΓΚΚΚΟΟΟΣΣΣΜΜΜΙΙΙΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΑΑΑ   &&&      ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΕΕΕΠΠΠΕΕΕΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ   

5.4.4 Άρθρο-4: 

 

          

 

Η λέξη παγκοσμιοποίηση είναι πλέον πολύ διαδεδομένη. Όσοι την 

χρησιμοποιούν δεν είναι βέβαιο ότι πάντα εννοούν το ίδιο. Πάντως, σε γενικές 

γραμμές, με τον ίδιο όρο αυτό υποδηλώνουν την τάση της εποχής μας για ελεύθερη ή 

σχεδόν ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, την ανετώτερη 

απ’ ότι παλαιότερα μετακίνηση ανθρώπων μεταξύ χωρών και την ταχύτερη διάδοση 

των πληροφοριών χάρη στις νέες τεχνολογίες (διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία κ.α.).  

Γύρω από τις εξελίξεις αυτές, οι οποίες ουσιαστικά προωθούν τον 

αμερικανικό τρόπο ζωής και ενισχύουν τον ρόλο της ανεπτυγμένης Δύσεως εις βάρος 

των φτωχών χωρών της Ασίας, Αφρικής και Ν. Αμερικής, πλάθονται αρκετοί μύθοι 

και ακούγονται υπερβολές και πομφολυλογίες. Ας προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε 

αν ευσταθούν οι κυριότεροι απ’ αυτούς τους μύθους οι οποίοι αναλύονται παρακάτω.  

 

111))) Μύθος πρώτος:  

Μας λένε ότι η πορεία παγκοσμιοποιήσεως είναι μη αναστρέψιμη. Αν 

διαβάσουμε την Ιστορία, θα παρατηρήσουμε ότι και άλλες «παγκοσμιοποιήσεις» 

εμφανίσθηκαν, αλλά προχώρησαν. Μάλιστα, όσες εξ αυτών στηρίχθηκαν στον υλικό 

παράγοντα οδήγησαν σε αντίθετες καταστάσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίοδος 

του 1840 – 1914. Όπως καταδεικνύουν Έλληνες και ξένοι συγγραφείς (βλ. Κ. 

Βεργόπουλου: Παγκοσμιοποίηση, η μεγάλη χίμαιρα, Εκδόσεις  Λιβάνη, 1999), στην 

περίοδο εκείνη υπό την βρετανική ηγεμονία επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό η ταχεία 

διακίνηση εμπορευμάτων και κεφαλαίων, η αλληλεξάρτηση των οικονομιών μεταξύ 

Ευρώπης και Αμερικής και η αύξηση των εξαγωγών της Βρετανίας, της Γερμανίας 

και άλλων χωρών. Η μετακίνηση πληθυσμών υπήρξε μαζική, 60 εκατομμύρια 

Ευρωπαίων μετανάστευσαν προς τις ΗΠΑ, ενώ το εργατικό δυναμικό χωρών όπως η 

Ιρλανδία μειώθηκε κατά 45% λόγω αυτών των μετακινήσεων. Ο βρετανικός πλούτος 

χρηματοδοτούσε επενδύσεις στην αμερικανική Ήπειρο και σε άλλα μέρη του κόσμου.   

Πολλοί πίστευαν ότι η παγκοσμιοποίηση οδηγούσε στην αιώνια ειρήνη. Ο Βρετανός 

Νόρμαν Άγκελ έγραφε βιβλία λέγοντας ότι τελείωσαν οι πόλεμοι. Και όμως, το 1914 

ήλθε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Είχε προηγηθεί μία σκληρή αντίδραση στην 

ελεύθερη διακίνηση αγαθών και προσώπων. Η Ευρώπη έκλεισε τα σύνορα της στα 

Θέμα: «ΤΡΕΙΣ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ» 

Κωνσταντίνος Χολέβας , Πολιτικός Επιστήμονας  
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ξένα αγροτικά προϊόντα, οι ΗΠΑ επέβαλαν αυστηρά εμπόδια στους μετανάστες, με 

αποκορύφωμα το 1921. Η παγκοσμιοποίηση εξελίχθηκε σε μπούμερανγκ.  

Δημιούργησε θύματα και δυσαρεστημένους και όξυνε τους εθνικούς 

ανταγωνισμούς. Η Ιστορία αποδεικνύει ότι τέτοιου είδους υλιστικές 

παγκοσμιοποιήσεις καταρρέουν γρήγορα και απογοητεύουν όσους ονειρεύονται 

ουτοπικά δράματα.  

   

222))) Μύθος δεύτερος: 

  «Ο οικονομικός παράγοντας έχει καταστεί πλέον παντοδύναμος και ελέγχει 

την πολιτική και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις». Πάλι διαψεύδονται οι λατρεύοντες 

είδωλα. Κοιτάξτε την αμερικανική πολιτική: Προτιμά τον πετρελαιαγωγό Μπακού – 

Τσεϋχάν  (μέσω Τουρκίας) για να εκμηδενίσει τον ρόλο της Ρωσίας, ενώ η 

οικονομική λογική λέγει ότι είναι ακριβότερος από τον βόρειο αγωγό (μέσω Ρωσίας).    

Ας δούμε και τα δικά μας εθνικά θέματα: Η Αλβανία εξαρτάται οικονομικά από την 

Ελλάδα μέσω των αμοιβών των εδώ εργαζομένων Αλβανών και μέσω των μεγάλων 

δανείων που παρέχουμε. Κι’ όμως, πολιτικά κριτήρια και κίνητρα την ωθούν να 

καταπιέζει τους Βορειοηπειρώτες και να διεκδικεί ανύπαρκτες μειονότητες εις βάρος 

μας. Η οικονομία δεν καταργεί εθνικές συνειδήσεις και ιστορικές ταυτότητες. Μόνον 

λαοί που θέλουν συνειδητά να σβήσουν και να μετατραπούν σε άμορφο χυλό θέτουν 

τα οικονομικά συμφέροντα και τους επιχειρηματικούς διάλογους με επεκτατικούς 

γείτονες υπεράνω των εθνικών τους συμφερόντων και της ιστορικής τους συνέχειας.  

   

333))) Μύθος τρίτος: 

  Ισχυρίζονται οι θιασώτες της παγκοσμιοποιήσεως ότι τα έθνη, τα σύνορα, οι 

πατρίδες καταργούνται και ότι τα πάντα θα υπακούουν σε υπερεθνικούς οργανισμούς. 

Ίσως αυτό θα ήθελε η αμερικανικής προελεύσεως νέα τάξη πραγμάτων. Όμως, 

υπάρχουν σοβαρές αντιστάσεις και προβάλλονται αντεπιχειρήματα. Στο Σιάτλ, στην 

σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, οι Γάλλοι και άλλοι Ευρωπαίοι 

έθεσαν εμπόδια στην διακίνηση αμερικανικών πολιτιστικών προϊόντων και 

υποπροϊόντων εν ονόματι της εθνικής πολιτιστικής παραγωγής και ιδιοπροσωπείας.  

Ο μέγας ευρωπαϊστής Ζάκ Ντελόρ σε πρόσφατη συνέντευξη του (βλ. 

«Καθημερινή», 23-1-2000) προτείνει μία Ευρώπη συνεργαζομένων εθνών – κρατών 

και τονίζει: «Δεν πιστεύω ότι τα έθνη είναι καταδικασμένα να αφανισθούν. Και σε 

τελευταία ανάλυση, ποια έθνη καταργούνται όταν οι εμπνευστές της 
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παγκοσμιοποιήσεως κατασκευάζουν νέα εθνικά σύνορα, ωθώντας σε απόσχιση το 

Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο και υποστηρίζοντας το «τεχνητό» έθνος των 

ψευδομακεδόνων (Σκόπια);  

Η παγίδα της παγκοσμιοποιήσεως είναι η αυταπάτη που καλλιεργεί ότι είναι 

αναπότρεπτη και ότι τα ισοπεδώνει όλα. Κινδυνεύουν ειδικά οι μικροί σε πληθυσμό 

λαοί να ζαλισθούν και απεμπολήσουν την ταυτότητα τους, ενώ οι ισχυρότερες χώρες 

θα προωθούν και πάλι εθνικά συμφέροντα και θα διαφυλάσσουν την εθνική τους 

ταυτότητα. Ως ορθόδοξοι Έλληνες, γνωρίζουμε ότι μόνο μία παγκοσμιοποίηση 

επέτυχε, η χριστιανική διδασκαλία, και τούτο διότι εβασίζετο στο πνεύμα και όχι 

στην ύλη.  

Εστηρίχθη, επίσης, και σε μία άλλη σοβαρή προσπάθεια παγκοσμιοποιήσεως: 

Την διάδοση της ελληνικής γλώσσας από τον Μέγα Αλέξανδρο. Μπροστά στις 

σειρήνες του υλισμού και του διεθνισμού, που μας απειλούν με πολιτιστική 

αφομοίωση, ας αντιδράσουμε δικαιώνοντας και τον Στήβεν Ράισμαν, ο οποίος 

προέβλεψε «ο 21ος αιών θα είναι ο αιών της Ορθοδοξίας»!  

   

 

 

5.4.5 Άρθρο-5: 

 

 

 

Η σημιτική "ολοκλήρωση"  

         Όμως αυτή η παρασιτική ενσωμάτωση στην παγκόσμια αγορά-μέσω της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης- δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν εξαλειφθούν όλα τα 

εμπόδια που η "κοινωνική" φάση της μεταπολίτευσης και οι παλιότερες περίοδοι της 

συσσώρευσης ορθώνει απέναντί της. Πρόκειται κατ' αρχήν για το θεσμικό πλαίσιο, 

σε τομείς που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό, τη στήριξη του 

αγροτικού τομέα, τις δημόσιες επιχειρήσεις που πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν -γενικά 

για την αποδόμηση του κράτους πρόνοιας και του δημόσιου τομέα που είχε 

οικοδομηθεί στο παρελθόν- και την πλήρη αντικατάσταση κάθε αρχής αλληλεγγύης 

και κοινωνικής συνοχής με εκείνη της ανταγωνιστικότητας. Εξ ίσου σοβαρό εμπόδιο 

στην απρόσκοπτη πορεία της "παγκοσμιοποίησης" είναι τα εθνικά θέματα και η 

διαιώνισή τους, γιατί όχι μόνο δημιουργούν διαρκώς προβλήματα σε σχέση με τους 

Θέμα: «Η Ελλάδα στη δίνη της παγκοσμιοποίησης» 

Περιοδικό ΑΡΔΗΝ, τεύχος 8, 11 Ιουνίου 1997 

ΠΗΓΗ: http://www.antibaro.gr 



ΠΠΠ...ΜΜΜ...ΣΣΣ...    ΤΤΤΜΜΜ...    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΕΕΕΙΙΙ   ΔΔΔΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΜΜΜΑΑΑΚΚΚΕΕΕΔΔΔΟΟΟΝΝΝΙΙΙΑΑΑΣΣΣ  

 

   - 77 - 
 

ΠΠΠΑΑΑΓΓΓΚΚΚΟΟΟΣΣΣΜΜΜΙΙΙΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΑΑΑ   &&&      ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΕΕΕΠΠΠΕΕΕΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ   

"εταίρους", συντηρώντας μια κατάσταση εθνικής ιδιαιτερότητας, αλλά και 

εμποδίζουν την απρόσκοπτη είσοδο των ξένων κεφαλαίων, την αποτελεσματική συν-

εκμετάλλευση του Αιγαίου και του τουρισμού, την "περιφερειακή ολοκλήρωση", 

μαζί με την τουρκική οικονομία κλπ. Ούτως ή άλλως, για τους οπαδούς της 

απρόσκοπτης παγκοσμιοποίησης, η εθνική ταυτότητα γενικά αποτελεί εμπόδιο και 

άχρηστο απομεινάρι του παρελθόντος, πόσο μάλλον για μια χώρα η οποία έχει εθνικά 

προβλήματα και επομένως πρέπει να τα εξαλείψει, με τον ένα ή άλλο τρόπο -έστω 

και με "αναπόφευκτες" υποχωρήσεις- για να μπορέσει να ενταχθεί ταχύτερα και 

πληρέστερα στο "παγκόσμιο περιβάλλον".  Γι' αυτό και οι "εκσυγχρονιστές" στη 

χώρα μας πέρα από τις επιμέρους διαφορές τους στηρίζονται σε ένα κοινό τρίπτυχο: 

αποδόμηση του κοινωνικού κράτους και "απελευθέρωση " της ιδιωτικο-οικονομικής 

λογικής, προσαρμογή με κάθε τίμημα στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης-

Μάαστριχτ και ενδοτική λογική στα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας. Γι' αυτό και 

πολιτικοί σαν τον Σημίτη ή το Μητσοτάκη εμφανίζονται συνεπείς ως προς αυτές τις 

"επιταγές" της παγκόσμιας μεγαμηχανής σε αντίθεση με τον "ασυνεπή" Παπανδρέου, 

που άλλα έλεγε και ίσως επιθυμούσε και άλλα έκανε εν τέλει συρόμενος. Η 

ολοκλήρωση της παγκοσμιοποίησης σημαίνει για την Ελλάδα, με τις κατευθύνσεις 

που έχει σήμερα η ελληνική οικονομία, τα εξής: Α. Ολοκλήρωση της 

αποβιομηχάνισης, μιας και η ελληνική οικονομία θεωρείται, τουλάχιστον στη 

σημερινή φάση, ελάχιστα αποδοτική για το βιομηχανικό τομέα, και επέκταση μόνο 

στους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών. Μόνο "αργότερα" στα πλαίσια μιας 

πιθανής ενσωμάτωσης της Τουρκίας, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής σε 

μια περιφερειακή ολοκλήρωση, θα ήταν δυνατό να υπάρξουν και κάποιες νέες 

βιομηχανικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Και πάντα με την προϋπόθεση ότι θα 

έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο εργασιακό και θεσμικό καθεστώς. Β. Αλλαγή του 

εργασιακού καθεστώτος. Ολοκλήρωση της αποδόμησης του "φορστιστικού 

παραδείγματος" και του κράτους πρόνοιας με τη μετάβαση σε μια "απελευθερωμένη 

αγορά εργασίας", όπως ήδη έχει γίνει εν μέρει με τη χρησιμοποίηση των ξένων 

εργατών. H ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, μέσω των "τοπικών 

συμβάσεων εργασίας", η μερική απασχόληση, η άνοδος του ηλικιακού ορίου 

συνταξιοδότησης, οι περικοπές στο δημόσιο τομέα της υγείας όχι μόνο θα ρίξουν την 

αξία της εργατικής δύναμης αλλά και θα δημιουργήσουν μια εκτεταμένη γκρίζα ζώνη 

"απασχολήσιμων", σπάζωντας κάθε εργασιακό " μονοπώλιο ". Γ. Συρρίκνωση του 

αγροτικού τομέα. Ο "πληθωρικός" αγροτικός τομέας, που σε μια πρώτη φάση 
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συντηρήθηκε -"καταστρεφόμενος"- από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

πρέπει να περιοριστεί δραστικά και οι εναπομείναντες Έλληνες αγρότες να γίνουν 

"ανταγωνιστικοί" σε παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή ο Έλληνας αγρότης με τον κλήρο 

(κατά μέσο όρο) των 40 στρεμμάτων να γίνει "ανταγωνιστικός" με εκείνον της 

Καλιφόρνιας με "κλήρο" 1.500 στρεμμάτων! Και αυτό παραβιάζοντας πλήρως την 

ιδιαιτερότητα του κλίματος και του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, που 

δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για μικρό σχετικά κλήρο. Δ. Ολοκληρωτική 

ισοπέδωση κάθε εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας, μέσω της υποταγής 

στην παγκόσμια βιομηχανία πληροφόρησης-επικοινωνίας-εκπαίδευσης που 

εξακολουθεί να έχει επίκεντρό της τις Η.Π.Α. και ως όχημα μετάδοσης/κυριαρχίας 

την Αγγλική γλώσσα. Η παγκοσμιοποίηση σημαίνει και απαιτεί την μεταβολή της 

ελληνικής γλώσσας/κουλτούρας σε τοπικό συμπλήρωμα -φολκλορικού χαρακτήρα- 

σε σχέση με την "παγκόσμια", δηλαδή την "παγκοσμιοποιημένη τοπικότητα" της 

Δύσης και του αγγλοσαξονικού κόσμου.  

Ένας πρώτος απολογισμός  

Ο απολογισμός της περιόδου της παγκοσμιοποίησης, σε σχέση με εκείνη του 

"κεϋνσιανού εθνικού μοντέλου", είναι για την Ελλάδα απολύτως αρνητικός, ακόμα 

και στο επίπεδο των ποσοτικών μεγεθών - πόσο μάλλον των ποιοτικών. Η Ελλάδα 

και η οικονομία της ανήκε στους "χαμένους" της παγκοσμιοποίησης και η διεθνής της 

θέση υποχωρεί σε σχέση με το σύνολο των δεικτών. Κατά συνέπεια θα έπρεπε να 

αποτελεί ένα από τα επίκεντρα της κριτικής στην "παγκοσμιοποίηση", αν οι ελίτ και 

οι διανοούμενοι της χώρας έπαιζαν έναν στοιχειωδώς κριτικό ρόλο ή έστω 

πληροφόρησης και όχι εκείνον της απόκρυψης/συσκότισης τον οποίο παίζουν, 

έχοντας κυριολεκτικά εξαγοραστεί στη μεγάλη πλειοψηφία τους. Το "όραμα" των 

εκσυγχρονιστών σημαίνει μια Ελλάδα εθνικά ταπεινωμένη και κοινωνικά άνιση, με 

μια οικονομία παρασιτική, "συμπλήρωμα" της Ευρωπαϊκής Δύσης. Όμως αυτός ο 

αρνητικός απολογισμός της ένταξης της Ελλάδας στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο, δεν 

μπορεί παρά να προκαλέσει αντιδράσεις και εκρήξεις, τόσο στο κοινωνικό πεδίο, όσο 

και στο -απόλυτα συναφές- πεδίο των εθνικών θεμάτων. Και υπάρχουν αντίρροπα 

ρεύματα, τα οποία θα τείνουν να ισχυροποιούνται, τόσο μάλλον καθώς η 

"παγκοσμιοποίηση" θα αμφισβητείται όλο και πιο έντονα σε παγκόσμια αλλά και 

ευρωπαϊκή κλίμακα. Η ενδυνάμωση των σχέσεών μας με τις βαλκανικές οικονομίες 

και την Ανατολική Ευρώπη που -παρά την απουσία του ελληνικού κράτους- είναι 

πραγματική, διότι αυτό επιτάσσει, η γεωγραφία, η ιστορία και η οικονομική 
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πραγματικότητα, θα αρχίσει να ισχυροποιεί μια διαφορετική κατεύθυνση εθνικής και 

περιφερειακής ολοκλήρωσης έναντι του παγκοσμιοποιημένου φιλελευθερισμού. Η 

εμμονή των εθνικών θεμάτων και η ανάγκη διασφάλισης της εθνικής ανεξαρτησίας 

θα ενισχύει τη θέση των εργαζομένων δεδομένου ότι θα απαιτεί και ένα μίνιμουμ 

εσωτερικής κοινωνικής συναίνεσης και θα ενισχύει τομείς της οικονομίας 

συνδεδεμένους με την άμυνα της χώρας, όπως και με το βαλκανικό προσανατολισμό.   

Για την ώρα, όπως συμβαίνει και σε πλανητική κλίμακα, η παγκοσμιοποίηση και ο 

εκσυγχρονισμός επελαύνουν χωρίς σοβαρούς αντιπάλους. Αλλά η εποχή της 

απρόσκοπτης ηγεμονίας του μοιάζει μάλλον να εξαντλείται. 
 

 

 

5.4.6 Άρθρο-6: 

 

 

 

 

Στο λυκαυγές του 21ου αιώνα οικοδομείται μια νέα παγκόσμια κοινωνία η 

οποία αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και δημιουργεί νέες προκλήσεις. Η 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή δυναμική, και έχει 

μπει για τα καλά στο λεξιλόγιό μας – και σωστά. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν 

αρκετοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται την παγκοσμιοποίηση ως κάτι αρνητικό.  

Υποστηρίζουν ότι συρικνώνεται η εγχώρια παραγωγή εξαιτίας των εισαγωγών 

με χαμηλό κόστος απο τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυξάνεται η ανεργία. Ένα άλλο 

επιχείρημα τους είναι ότι εξαιτίας της παγκοσμιοποιήσης αυξάνονται οι μετανάστες 

οι οποίοι εκτός του ότι μας “τρώνε τις δουλειές” αυξάνουν και την εγκληματικότητα. 

Τέλος υποστηρίζουν ότι με την παγκοσμιοποιήση χάνουμε την εθνική μας ταυτότητα. 

Εκφράζεται συχνά η ανησυχία ότι μέσα στην ΕΕ θα μας επιβληθούν παραδόσεις από 

τη δυτική Ευρώπη.  

Αυτό είναι λίγο-πολύ το “τρίπτυχο του φόβου” που φαίνεται να συνοδεύει 

στην Ελλάδα κάθε συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση. Ας δούμε αναλυτικά κάθε 

μια απο τις “φοβίες”.  

 

 

Άρθρο στην Εφημερίδα “Η Βραδυνή” , 9 Μαϊου 2010 του Κωστή 

Χατζηδάκη* 

Θέμα: «Ελλάδα και Παγκοσμιοποίηση» 

ΠΗΓΗ: http://www.antibaro.gr 
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Πρώτος Φόβος: Η οικονομία μας είναι πράγματι ανταγωνιστική;  

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, το 1999 η Ελλάδα 

κατετάγη μόλις 41η ως προς την ανταγωνιστικότητα ανάμεσα σε 60 περίπου χώρες 

απ’όλο τον κόσμο. Το 1999 το εμπορικό μας έλλειμμα ξεπέρασε τα 6 τρισ. δρχ, 

δηλαδή 16% του Α.Ε.Π. της χώρας μας. Πρέπει να παραδεχθούμε πως η 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας είναι χαμηλή και αυτό το πρόβλημα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί με οικονομικές πολιτικές, όχι με ξόρκια. Με το να εγείρουμε τείχη 

γύρω μας δεν ξεπερνάμε τα προβλήματα μας. Αντίθετα το πιθανότερο είναι να 

υποστούμε αντίποινα από τις χώρες, τα προϊόντα των οποίων αποκλείουμε από την 

αγορά μας. Με τον προστατευτισμό διώχνουμε τις ξένες επενδύσεις που θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, 

παρά την ένταξή μας στο κοινό νόμισμα, το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών είναι 

εξαιρετικά περιορισμένο, εξαιτίας κύριως της ασάφειας που χαρακτηρίζει το νομικό 

μας πλαίσιο και του προστατευτισμού σε πολλούς τομείς της οικονομίας μας.  

Δεύτερος Φόβος: Έχει η χώρα μας μεταναστευτική πολιτική;  

Κανείς δεν αμφιβάλει ότι η μαζική είσοδος μεταναστών στη χώρα μας έχει 

προκαλέσει προβλήματα. Είναι όμως ανακριβές να αποδίδουμε όλη την 

εγκληματικότητα στους μετανάστες. Γιατί εγκλήματα δεν διαπράτονται μόνο 

απ’αυτούς. Και, τέλος, είναι άδικο να παραβλέπουμε το γεγονός ότι πάρα πολλές 

δραστηριότητες στη χώρα μας στηρίζονται στην εργασία των μεταναστών. Αντί, 

λοιπόν, να βλέπουμε τους αλλοδαπούς μόνο ως πηγή κινδύνων, υπάρχουν τρόποι 

ώστε η παρουσία τους να αποβεί ωφέλιμη για την Ελλάδα. Λ.χ., δεδομένης της 

άσχημης κατάστασης των περισσότερων ασφαλιστικών ταμείων, οι μετανάστες 

μπορούν να ενισχύσουν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, εφόσον βέβαια 

καταβάλλουν τις εισφορές τους. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα-πρώτα χρειάζεται να 

εξαρθρωθεί η ανασφάλιστη εργασία και να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή. Η 

συντεταγμένη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών μέσω της απασχόλησης και της 

ασφάλισής τους είναι η καλύτερη δυνατή απάντηση στο θέμα αυτό.  

Τέλος Τρίτος Φόβος: Ποιά εθνική ταυτότητα θέλουμε;  

Θα ήθελα να θυμίσω την ρήση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Τσάτσου ότι η 

Ευρώπη στηρίζεται στους τρεις λόφους της Ακρόπολης (της ελληνικής αρχαιότητας), 

του Γολγοθά (του χριστιανισμού) και του Καπιτωλίου (του ρωμαϊκού δικαίου). 

Συνεπώς στο θέμα της εθνικής μας ταυτότητας, δεν μπορώ να το συσχετίσω ευθέως 

με τις επιταγές της ΕΕ, η οποία είναι πολυεθνικός και πολυπολιτισμικός οργανισμός, 
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με ιδιαίτερη ευαισθησία για τις ιδιαιτερότητες των μελών που την συναπαρτίζουν. 

Επίσης είναι τουλάχιστον αντιφατικό να τονίζουμε το μοναδικό πολιτισμό μας και 

ταυτόχρονα να υιοθετούμε άκριτα ό,τι μας έρχεται από Δυσμάς. Δεν είναι δυνατόν να 

“σερφάρουμε” στο αμερικανικής εμπνεύσεως Διαδίκτυο (Internet) και συγχρόνως να 

φορτώνουμε στις Η.Π.Α. όλα τα κακά της μοίρας μας.  

Το θέμα, λοιπόν, δεν είναι αν μπορεί κανείς να αναστρέψει την 

παγκοσμιοποίηση. Το ζητούμενο είναι να βρούμε τις λύσεις κι όχι να αρκούμαστε 

στις διαπιστώσεις. Αντί για το “τρίπτυχο του φόβου” (διεθνής ανταγωνισμός, 

μετανάστευση, αφελληνισμός), να απαντήσουμε με το “τρίπτυχο της λύσης”: 

ανταγωνιστικότητα, μεταναστευτική πολιτική και κατοχύρωση της εθνικής μας 

ταυτότητας μέσα από μια σύγχρονη πολιτιστική ανάταση. 

 

*Ο Κωστής Χατζηδάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το 1965. Στις εθνικές 

εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 εκλέχθηκε βουλευτής στη Β’ περιφέρεια της 

Αθήνας. Στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 επανεξελέγη, δεύτερος σε σειρά 

κατάταξης στη Β' Αθηνών. Υπήρξε ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 

1994 έως το 2007.  

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης κυβέρνησης της ΝΔ διετέλεσε Υπουργός Μεταφορών 

και Επικοινωνιών (μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2009) και Υπουργός Ανάπτυξης (από τις 9 

Ιανουαρίου 2009 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2009). Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και 

Περιφερειακής Πολιτικής για δυόμισι χρόνια και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τα ίδια θέματα. Πριν από την εκλογή του στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν Γραμματέας της ΔΑΠ - ΝΔΦΚ και Πρόεδρος της 

ΟΝΝΕΔ. Παρακολούθησε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια 

έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κεντ της Αγγλίας (Πολιτική 

Επικοινωνία). Είναι δικηγόρος Αθηνών.  

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.  

 
 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: http://www.khatzidakis.gr/site/ 
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5.4.7 Άρθρο-7: 

 

 

 

 

Δεν υπήρχε, ίσως, καταλληλότερος αναλυτής των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία από τον Γκόρντον Μπράουν. Ως 

πρωθυπουργός της Βρετανίας και Πρόεδρος του G20, του οργανισμού των είκοσι 

ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, είχε κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια 

υπέρβασης της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης της μεταπολεμικής περιόδου. 

Το βιβλίο «Πέρα από το Κραχ: Ξεπερνώντας την Πρώτη Κρίση της 

Παγκοσμιοποίησης» περιγράφει τις δραματικές στιγμές κατάρρευσης του παγκόσμιου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις αντιδράσεις των πολιτικών ηγεσιών. 

Αναδεικνύει τις οδυνηρές κοινωνικές συνέπειες που θα είχε η αποτυχία των 

προσπαθειών διάσωσης σε μια παγκοσμιοποιημένη διεθνή οικονομία καθώς και τη 

σημασία αυξημένου συντονισμού για την επίτευξη αποτελεσματικών λύσεων. Τέλος, 

μέσα από την αυστηρή κριτική του νεοφιλελευθέρου οικονομικού μοντέλου και της 

απληστίας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, 

υπογραμμίζει μιαν αλήθεια που πρώτος διατύπωσε πριν από δυόμιση αιώνες ο Άνταμ 

Σμιθ: αν η οικονομία δεν υπηρετεί ηθικές αξίες, λειτουργεί σε βάρος του κοινωνικού 

συνόλου. 

Η βασική αιτία της παγκόσμιας κρίσης βρίσκεται στις τεράστιες ανισορροπίες 

των εμπορικών ισοζυγίων που επικράτησαν την τελευταία δεκαετία οδηγώντας σε 

αντίστοιχα τεράστιες μετακινήσεις κεφαλαίων. Φτωχές χώρες, και κυρίως η Κίνα, 

χρηματοδοτούσαν πλούσιες χώρες, όπως οι ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλούσε το 

γεγονός ότι οι αναδυόμενες οικονομίες είχαν μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα, ενώ οι 

αναπτυγμένες χώρες σώρευαν αυξανόμενα ελλείμματα. Οι ανισορροπίες οδήγησαν τα 

κεφάλαια να κινηθούν «σε λάθος κατεύθυνση», από τις φτωχές στις πλούσιες χώρες, 

αποσταθεροποιώντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα και προκαλώντας την 

οικονομική κρίση. 

Η πλεονάζουσα αποταμίευση οδήγησε σε μείωση των επιτοκίων και 

ενθάρρυνε την αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων για τις επενδύσεις. Η 

ανεξέλεγκτη απελευθέρωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος 

επέτρεψε στις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν επισφαλείς επενδύσεις, και να εφεύρουν 

Άρθρο στην Εφημερίδα “Βήμα της Κυριακής”, 17 Ιανουαρίου 2011 του 

Γιάννου Παπαντωνίου*   

Θέμα: «Η Παγκοσμιοποίηση σε Κρίση» 
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αμφισβητούμενα νέα προϊόντα, όπως τα παράγωγα, διαχέοντας την κρίση σε όλο τον 

κόσμο. Οι φτωχότερες χώρες χρηματοδότησαν μια υπερκατανάλωση στις προηγμένες 

χώρες, οδηγώντας σε «φούσκες», ιδιαίτερα στο στεγαστικό τομέα, και στον κίνδυνο 

κατάρρευσης των τραπεζών. 

Ο υπερδανεισμός και η υπερκατανάλωση διαμόρφωσαν ένα νέο οικονομικό 

μοντέλο, τον «καπιταλισμό χωρίς κεφάλαια». Επενδυτές και καταναλωτές στις 

προηγμένες χώρες πραγματοποιούσαν δαπάνες χωρίς επαρκείς πόρους, και οι 

τράπεζες δάνειζαν χωρίς επαρκή κεφάλαια. 

Η αποτροπή της κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος επέβαλλε 

την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών. Υπήρχαν δύο προσεγγίσεις: Η 

φιλελεύθερη, του Προέδρου Μπους, που περιοριζόταν στην αντικατάσταση των 

«τοξικών» προϊόντων που διέθεταν οι τράπεζες, και η άμεση κεφαλαιοποίηση με 

πρόσκαιρη κρατικοποίηση των υπερχρεωμένων τραπεζών, και παράλληλη καθιέρωση 

αυστηρότερων ρυθμίσεων και ελέγχων, όπως εισηγήθηκε ο Μπράουν. Η επικράτηση 

της δεύτερης προσέγγισης εξασφάλισε τη διάσωση της παγκόσμιας οικονομίας. Όπως 

φάνηκε με τη Λήμαν Μπράδερς, καταρρεύσεις τραπεζών μπορούν να 

αποσταθεροποιήσουν το σύστημα στο σύνολό του. 

Κρίσιμη σημασία είχε η στήριξη της παγκόσμιας ζήτησης, που είχε καμφθεί 

από το συνδυασμό χρεοκοπίας και υπερχρέωσης τραπεζών, επενδυτών και 

καταναλωτών. Ο Γκόρντον Μπράουν, ως Πρόεδρος του G20, συντόνισε την 

εφαρμογή επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, με αύξηση δαπανών και μείωση 

φόρων, ώστε να αποτραπεί η επιδείνωση της ύφεσης και η αύξηση της ανεργίας. 

Ο συντονισμός των πολιτικών απέδωσε. Η κρίση δεν έχει τελειώσει, αλλά είχε 

μικρότερη διάρκεια από ό,τι αναμενόταν και, ήδη, η παγκόσμια οικονομία έχει 

εισέλθει σε μια διαδικασία αργής, σταδιακής ανάκαμψης. 

Κεντρικό μήνυμα του βιβλίου είναι η ανάγκη συνέχισης της δημοσιονομικής 

στήριξης της ζήτησης από τις χώρες που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρέους, και η 

προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη 

μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. Προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο αυξημένος 

διεθνής συντονισμός και συνεργασία. Τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν 

παγκόσμιες λύσεις. 

Κυρίως, όμως, το μήνυμα είναι ηθικό. Μια καλή οικονομία είναι εκείνη όπου 

η ευημερία διαχέεται σε όλους, και όχι μόνο σε όσους ήδη ευημερούν, και μια καλή 

κοινωνία είναι εκείνη όπου η τύχη ευνοεί περισσότερους από τους λίγους τυχερούς. 
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Με τον Γκόρντον Μπράουν βρεθήκαμε στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΙΝ στις 

Βρυξέλλες στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90. Μας συνδέουν κοινές αντιλήψεις για 

την οικονομία και την πολιτική. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη σκέψη και τις ικανότητές του. 

Διετέλεσε πρωθυπουργός της Βρετανίας για τρία κρίσιμα χρόνια, με μεγάλη επιτυχία. 

Δεν κέρδισε, όμως, ως αρχηγός του Εργατικού κόμματος, εκλογές. Ενώ διαθέτει 

τεράστια πνευματικά προσόντα, υστερεί σε σύγκριση με τον προκάτοχό του Τόνυ 

Μπλερ, που επικράτησε σε τρεις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, σε ότι αφορά το 

πολιτικό αισθητήριο και την επικοινωνία με την κοινή γνώμη. Ο Μπράουν έχασε από 

τη σύγκριση. Δεν είναι βέβαιο ότι κέρδισε η πολιτική. 

 

*Ο Ιωάννης Π. Παπαντωνίου είναι έλληνας οικονομολόγος, πολιτικός, πρώην 

υπουργός, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και πρώην ανεξάρτητος βουλευτής Α΄ 

Αθηνών. 

Ο Γιάννος Παπαντωνίου γεννήθηκε στο Παρίσι στις 27 Ιουλίου 1949. Έχει 

σπουδάσει οικονομικά στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Ουισκόνσιν και ιστορία στη 

Σορβόννη, ενώ κατέχει και διδακτορικό δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών από το 

πανεπιστήμιο του Κέημπριτζ. Την περίοδο 1977 - 1978 δίδαξε ως ειδικός 

επιστήμονας στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

Το 1981 εκλέχθηκε ευρωβουλευτής με το ΠΑ.ΟΚ. Εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών με 

το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1989 (Ιουνίου), του 1990, του 1993, του 1996, του 2000 

και του 2004. Στις 15 Νοεμβρίου 1988 αντικατέστησε στη Βουλή τον παραιτηθέντα 

βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολο Λάζαρη. Διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 

από το 1994, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από το 1996 έως τον 

Οκτώβριο του 2001, και Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τον Οκτώβριο του 2001 έως 

το Μάρτιο του 2004. Θεωρείται ο εκφραστής της ελληνικής οικονομικής πολιτικής 

για την ένταξη στην ΟΝΕ. Ως Υπουργός Οικονομικών κατηγορήθηκε από τη Νέα 

Δημοκρατία για υπεραισιόδοξες δηλώσεις του σχετικά με την πορεία του 

Χρηματιστηρίου, που ερμηνεύτηκαν ως προσπάθεια επηρεασμού των επενδυτών. Ο 

ίδιος επισήμανε ότι, αντίθετα, την περίοδο ανόδου των τιμών του χρηματιστηρίου 

προειδοποίησε σαφώς, με δηλώσεις του στα Μ.Μ.Ε., για τους κινδύνους να χάσουν 

τα χρήματά τους οι επενδυτές σε μετοχές-φούσκες. Για τις δηλώσεις του σχετικά με 

την πώληση της Εμπορικής Τράπεζας, ο πρόεδρος του κόμματος Γιώργος 

Παπανδρέου τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα στις 8 Αυγούστου 2006, 
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παρά το γεγονός ότι οι θέσεις του ήταν συνεπείς με την πολιτική που είχε ασκήσει το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως κυβέρνηση. 

 

 

 

5.4.8 Άρθρο-8: 

 

 

 

 

 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης το ζήτημα της ανανέωσης του πολιτικού 

συστήματος του σύγχρονου εθνικού κράτους αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

αναλύονται με λεπτομέρεια παρακάτω. 

1] Βασική προϋπόθεση για την ανανέωση του πολιτικού συστήματος αποτελεί η 

ικανότητά του να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στα μηνύματα και στις δράσεις των 

διαφόρων εξωγενών και ενδογενών παραγόντων, με τρόπο ταχύ και αποτελεσματικό. 

Οφείλει να διαθέτει πολιτικές πρακτικές και λειτουργικούς πολιτικούς θεσμούς 

ικανούς να απαντούν ευέλικτα στις προκλήσεις της εποχής. Το πολιτικό σύστημα 

πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μηνύματα που του αποστέλλονται από τους πολίτες όχι 

μόνο λαμβάνονται αλλά και ότι γίνονται πλήρως κατανοητά και τους αποδίδεται η 

δέουσα σημασία. 

2] Από την πλευρά τους τα πολιτικά κόμματα τα οποία καταλαμβάνουν κεντρικό 

θεσμικό ρόλο στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος ενεργούν σαν «θυροφύλακες». 

Δέχονται δηλαδή αυξημένα αιτήματα από το ενδοκοινωνικό περιβάλλον και 

επιχειρούν συνήθως να επιδείξουν σημαντική επικοινωνιακή ικανότητα προκειμένου 

να προφυλάξουν το πολιτικό σύστημα από εντάσεις και φαινόμενα υπερφόρτωσης. 

Με τον τρόπο αυτό στην ουσία συντελούν στη νομιμοποίηση του συστήματος και 

στην παραπέρα αποδοχή του από τους πολίτες. Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι η 

ικανότητα ενός πολιτικού συστήματος να παράγει αρμονικές διευθετήσεις στις 

συνεχώς αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες εξαρτάται και από άλλες ομάδες που 

συμμετέχουν στην πολιτική κοινότητα, δηλαδή εν προκειμένω από τους κοινωνικούς 

εταίρους, τα δίκτυα πολιτών, αλλά και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.). 

Με τον τρόπο αυτό το φορτίο διαχείρισης του πολιτικού συστήματος διαχέεται σε 

Άρθρο στην Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 1 Φεβρουαρίου 2004 του 

Επαμεινώνδα Μαριά*                       

Θέμα: «Παγκοσμιοποίηση και Ανανέωση του πολιτικού συστήματος του 

σύγχρονου εθνικού κράτους στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» 

ΠΗΓΗ: http://www.yannos.gr/gr/press_archive.php 
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όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος ρόλος της κοινωνίας 

των πολιτών. Καθώς τα κόμματα δεν αποτελούν πλέον τους μοναδικούς πολιτικούς 

παίκτες, αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό των διαφόρων κινημάτων, των δικτύων 

πολιτών και των Μ.Κ.Ο. που προσπαθούν να αναλάβουν ανεξάρτητους ρόλους. 

3] Ο ρόλος όμως των πολιτικών κομμάτων περιπλέκεται ακόμη περισσότερο λόγω 

των αντιφάσεων που ανακύπτουν εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η αντίφαση συνίσταται στο 

γεγονός ότι το έθνος-κράτος προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στον διεθνή 

καταμερισμό εργασίας οδηγείται σε βίαιη απελευθέρωση της εσωτερικής του αγοράς, 

σε ιδιωτικοποιήσεις, περιορισμό των δημοσίων ελλειμμάτων και μείωση των 

κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι κοινωνικές 

ανισότητες στο εσωτερικό του και η ανασφάλεια των πολιτών του, οι οποίοι 

οδηγούνται με τη σειρά τους στην αύξηση της ζήτησης των κοινωνικών υπηρεσιών 

του εθνικού κράτους. Ομως αυτό αδυνατεί να ανταποκριθεί στη νέα ζήτηση, τόσο 

γιατί αυτή είναι πιο αυξημένη όσο και γιατί το ίδιο το εθνικό κράτος έχει πλέον 

λιγότερα μέσα στη διάθεσή του. 

4] Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα της «μετοχής» των εθνικών πολιτικών 

κομμάτων στο «πολιτικό χρηματιστήριο». Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η 

αντίφαση τα εθνικά πολιτικά κόμματα της Γηραιάς Ηπείρου συναίνεσαν στην 

παραπέρα εμβάθυνση της ολοκλήρωσης. Ετσι, η Ε.Ε. επί σειρά ετών αποτέλεσε ένα 

ασφαλές περιφερειακό περιβάλλον για την προσαρμογή της οικονομίας των κρατών-

μελών της στην οικονομική παγκοσμιοποίηση. 

5] Η εξέλιξη αυτή με τη σειρά της οδήγησε σε νέες αντιφάσεις, αφού η δημιουργία 

της Ο.Ν.Ε. επιβεβαίωσε τα περιορισμένα ιστορικά όρια του έθνους-κράτους και των 

εθνικών πολιτικών κομμάτων, ενώ μετατόπισε το κέντρο βάρους από το κράτος στην 

αγορά. Η οικονομία κυριάρχησε πλέον έναντι της πολιτικής. Οι επιχειρηματίες έναντι 

του πολιτικού προσωπικού. Οι τεχνοκράτες έναντι της παραδοσιακής 

γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα η ΟΝΕ συνέτεινε στην εμπέδωση της αντίληψης ότι οι 

βασικές επιλογές για την επίλυση των πιο σημαντικών πολιτικών ζητημάτων, όπως 

είναι αυτά της ανάπτυξης και της απασχόλησης, αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων 

που λαμβάνονται πέραν των στενών ορίων του εθνικού κράτους. 

6] Η νέα αυτή πραγματικότητα έχει ωθήσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης να 

αναζητήσουν νέες μορφές έκφρασης της πολιτικής τους βούλησης, που εστιάζονται 

πλέον σε υπερεθνικό επίπεδο. Επομένως, η εναλλακτική λύση της οικοδόμησης ενός 
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υπερεθνικού πολιτικού συστήματος γίνεται καθημερινά επιβεβλημένη και πιέζει τα 

πολιτικά συστήματα των κρατών-μελών της Ε.Ε. να προχωρήσουν όχι μόνο στην 

ανανέωσή τους αλλά στην αρμονική σύζευξή τους. 

 

* 1. Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Θεσμοί της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης 

2. Fellow, Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University 

3. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ειδικός σε θέματα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου. 

(μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από 22-3-1982 μέχρι σήμερα) 

4. Μέλος του Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου 

Κρήτης 

 

 

 

5.4.9 Άρθρο-9:  

 

 

 

Σε προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε σε γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν 

τα τελευταία χρόνια σε τεχνολογικό και οικονομικό επίπεδο και δημιούργησαν τις 

συνθήκες ανάδειξης της νέας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Παρουσιάσαμε ακόμη 

τις πλατφόρμες προόδου, που επίσης συνέδραμαν στη γένεση του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης της Οικονομίας.  

Όσα αναφέραμε τότε, ήταν οι κυριότερες οικονομικές / τεχνολογικές εξελίξεις 

που προσέδωσαν στην οικονομία του κόσμου τέσσερα διακριτικά και βαρύνουσας 

σημασίας χαρακτηριστικά.  

Η παγκόσμια Οικονομία δεν γνωρίζει σύνορα –πρώτο χαρακτηριστικό– 

καθώς η κατάργηση των συνόρων είναι πλέον εμφανής στους τέσσερεις βασικούς 

παράγοντες της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή στην Επικοινωνία, στα 

Κεφάλαια, στις Εταιρίες και στους Καταναλωτές.  

Μιλώντας με παραδείγματα, αναφέρουμε τη NOKIA, εταιρία που εμπορεύεται 

προϊόντα τεχνολογικής αιχμής. Στην περίπτωση της NOKIA οι πελάτες της δεν 

Άρθρο από την Διαδικτυακή Πολιτική Εφημερίδα “ Γνώμη της 

Χαλκιδικής” , 1 Οκτωβρίου 2009 της Κυριακής Μπαλλή* 

ΠΗΓΗ: http://www.soc.uoc.gr/econ/personal/marias/?cat=17 
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περιορίζονται στην εγχώρια αγορά –αντίθετα, αμέτρητο πλήθος πελατών προτιμά τα 

προϊόντα της ανά την υφήλιο.  

Επιπρόσθετα η Οικονομία σήμερα μπορεί να χαρακτηρισθεί αόρατη –δεύτερο 

χαρακτηριστικό– με άλλα λόγια, έχουν περιοριστεί οι πρόσωπο με πρόσωπο 

συναλλαγές. Στα τερματικά των υπολογιστών παίζεται το μεγαλύτερο μέρος του 

οικονομικού παιχνιδιού. Σκεφτείτε τις πιστωτικές σας κάρτες και πόσες αγορές έχετε 

αποπληρώσει με αυτές, το E-BANKING και το I.B.A.N. Αλήθεια, πόσοι από σας 

εξοφλούν τους λογαριασμούς σας, όπως η Δ.Ε.Η. ή το τηλέφωνο, ηλεκτρονικά;  

Τρίτο χαρακτηριστικό της οικονομίας συνιστά η δικτύωση. Τα πάντα 

δικτυώνονται σε εύκολα και ταχύτατα προσπελάσιμα δίκτυα σε οποιοδήποτε σημείο 

του πλανήτη, ο όγκος των δεδομένων –όσο μεγάλος και αν είναι– δεν αποτελεί 

περιοριστικό παράγοντα.  

Τέταρτο χαρακτηριστικό της οικονομίας συνιστά η δυνατότητα περιγραφής 

και εκτίμησής της με δείκτες. Σύμφωνοι: το χρήμα ως βραχυπρόθεσμη μονάδα 

μέτρησης της αξίας, συνεχίζει να αποτελεί μέγεθος υπολογίσιμο. Οι δείκτες, όμως, 

όσο πλασματικοί και αν είναι, αποτελούν πλέον αναπόσπαστο εργαλείο δουλειάς για 

τα διοικητικά στελέχη των εταιριών, όταν εξετάζουν τις προοπτικές μιας επένδυσης 

που φαντάζει ως επιχειρηματική ευκαιρία. Στο κυνήγι των ευκαιριών με τα multiples 

ή, αλλιώς, με το δείκτη Τιμής / Κέρδους των μετοχών θα εκτιμηθούν οι προοπτικές 

μιας ευκαιρίας και θα ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις.  

Με δεδομένο το νέο χαρακτήρα της Οικονομίας, αναρωτιέται κανείς αν τα 

κλασικά οικονομικά μοντέλα επαρκούν για τη χάραξη των οικονομικών στρατηγικών 

της νέας εποχής.  

Με αυτόν τον προβληματισμό, άλλωστε, κλείσαμε το προηγούμενο άρθρο 

μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η παγκοσμιοποιημένη οικονομία αναδύεται ως ένα 

νέο αυτονομημένο σύστημα μέσα από ένα παλιότερο και γι’ αυτό πρέπει να 

καταλάβουμε ότι αλλάζουν οι κανόνες και οι συνθήκες, οι απαιτήσεις και οι 

δυνατότητές του.  

Η οικονομική επιστήμη έχει αμέτρητα ερωτήματα να αντιμετωπίσει και να 

προσαρμόσει τα οικονομικά μοντέλα ή να δημιουργήσει καινούρια, προκειμένου να 

ανταπεξέλθει στα κελεύσματα των καιρών. Για παράδειγμα, οι οικονομολόγοι δεν 

μπορούν να μοντελοποιήσουν τον τρόπο διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών, χρημάτων 

και προσώπων, καθώς υπάρχουν πλέον άπειρες δυνατότητες διακίνησης και 

μεταφοράς. Οι συναλλαγές, άλλωστε, δε γίνονται πλέον μόνο με χρήματα: Ομόλογα 
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και έντοκα γραμμάτια Δημοσίου είναι κάποια από τα χρηματοοικονομικά μέσα, που 

χρησιμοποιούνται σήμερα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών.  

Θα έλεγε κανείς ότι οι νέοι τρόποι εξόφλησης δεν αντιπροσωπεύουν πλέον 

μετρητά αλλά υποχρεώσεις. Ακόμη και το μέγεθος της εγχώριας αγοράς δεν είναι 

τόσο σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη οικονομιών μεγέθους. Ας θυμηθούμε 

ξανά το παράδειγμα της NOKIA, μιάς φινλανδικής εταιρίας, που γνωρίζει μεγάλη 

επιτυχία παγκοσμίως.  

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι σύγχρονοι επιχειρηματίες ολοένα και 

πιο συχνά επιστρατεύουν τα παράγωγα και τους Δείκτες Τιμής / Κέρδους στις 

αναλύσεις τους κατά τη λήψη αποφάσεων, περιορίζοντας το ρόλο της κλασικής, 

ορθολογικής επιχειρηματικής σκέψης που στηρίζεται σε στατιστικά στοιχεία και 

επιδιώκει τις ασφαλέστερες δυνατές λύσεις. Επίσης, ποτέ άλλοτε η Οικονομία δεν 

ήταν τόσο “διεθνική”. Η κατάργηση των συνόρων, εκφρασμένη πια σε όλο της το 

μεγαλείο, φέρνει καινούργιες ανατροπές. Κυρίως ανατρέπεται η αντίληψη των 

οικονομολόγων, σύμφωνα με την οποία η Οικονομία περιορίζεται σε επίπεδο 

κράτους. Δεν είναι πολιτική αλλά γεωγραφική η υπόσταση της νέας οικονομικής 

δύναμης, που δεν είναι άλλο από την οικονομική ζώνη. Οι οικονομικές ζώνες είναι τα 

νέα κέντρα οικονομιών μεγάλης κλίμακας, όπου εντοπίζονται συγκεντρωμένες 

ανυπολόγιστης αξίας υποδομές και οικονομικές δραστηριότητες.  

Ως παραδείγματα αναφέρουμε τη Σιγκαπούρη, την ευρύτερη περιοχή του 

Τόκυο, αλλά και την Κίνα, όχι ως χώρα αλλά ως γεωγραφικό χώρο όπου εντοπίζονται 

αρκετές οικονομικές ζώνες. Ως οικονομικές ζώνες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και 

περιοχές με μικρότερης κλίμακας οικονομίες, όπως η Πάρμα, το Κάπρι και η 

Μοντένα στην Ιταλία για την εκτεταμένη αλλαντοποιία, πλεκτοϋφαντουργία και 

αυτοκινητοβιομηχανία, που βρίσκονται αντίστοιχα συγκεντρωμένες σ’ αυτές τις 

πόλεις.  

Κι όμως, ενώ όλες αυτές οι δραματικές αλλαγές γίνονται ολοένα και πιο 

αντιληπτές, το μήνυμα της εποχής δεν γίνεται άμεσα αναγνώσιμο. Οι οικονομολόγοι, 

για παράδειγμα, συνεχίζουν να διδάσκονται τις παραδοσιακές οικονομικές θεωρίες 

και τα κλασικά οικονομικά μοντέλα. Τα νέα οικονομικά μοντέλα θα πρέπει να 

αναδείξουν τις καινούργιες ευκαιρίες, που δημιουργούνται από την ανατροπή όσων 

ίσχυαν μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, υποστηρίζεται και ήδη διακρίνεται ως τάση η 

διάθεση σημαντικών κεφαλαίων σε επενδύσεις, καθώς αποτελεί πια πεποίθηση ότι τα 

χρήματα δεν αποτελούν προϋπόθεση ευημερίας. Στο νέο οικονομικό μοντέλο πρέπει 
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να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν μονόδρομο, όταν 

υπάρχουν μακροπρόθεσμα, φιλόδοξα οράματα. Τα πλεονάζοντα κεφάλαια, λοιπόν, 

θα πρέπει να διοχετεύονται σε επενδύσεις.  

Γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό ότι δεν είναι αποκλειστικά οι υλικοί πόροι, 

π.χ. οι φυσικοί πόροι, πλουτοπαραγωγικοί παράγοντες και δεν είναι πλέον 

απαραίτητο να είσαι πλούσιος, για να γίνεις πλουσιότερος. Φανταστείτε μιά φτωχή 

αγροτική χώρα, χωρίς καμιά βιομηχανική ανάπτυξη, χωρίς πόρους, εκτός ίσως από 

μιά ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, που μπορεί να προσελκύσει κάποιους τουρίστες.  

Επιπλέον, είναι απομονωμένη, γεωγραφικά. Σε μιά τέτοια χώρα εύλογο είναι 

να δημιουργηθεί μεταναστευτικό ρεύμα σε άλλες πλουσιότερες χώρες. Οι μετανάστες 

αποκτούν περιουσία, τεχνογνωσία και επαφές. Κάποιοι επιστρέφουν επιτυχημένοι 

στην πατρίδα τους, κάποιοι άλλοι διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με αυτήν. Στη μικρή 

φτωχή χώρα δημιουργείται ώσμωση κεφαλαίων, συναλλάγματος, ιδεών και πολιτών 

με τεχνογνωσία. Μπορεί ίσως κανείς να διακρίνει και ανάκαμψη του συλλογικού 

ηθικού. Η χώρα προβαίνει σε κάποια μέτρα για την προσέλκυση επενδυτών. 

Δημιουργεί υποδομές μέσω του υπουργείου της –ας το ονομάσουμε Υπουργείο 

Βιομηχανικής Ανάπτυξης– και θεσπίζει γενναιόδωρες φοροαπαλλαγές για τους 

ξένους επενδυτές. Τα μέτρα πετυχαίνουν το στόχο τους, αν και όχι απόλυτα. Στη 

χώρα για την οποία μιλάμε, διακρίνουν μιά ευκαιρία. Φιλοδοξούν να γίνουν ο 

“ηλεκτρονικός κόμβος της Ευρώπης”. Αξιοποιείται ένα ακόμη πλεονέκτημα –

χαρακτηρίζεται “οικονομική ζώνη”. Και η χώρα οδεύει στην πρόοδο. Κάποιοι από 

σας ίσως καταλάβατε ότι η χώρα αυτή δεν υπάρχει σ’ έναν φανταστικό κόσμο. 

Κάποιοι μαντέψατε λάθος: Η Ελλάδα, παρά τις πασιφανείς ομοιότητες, δεν αποτελεί 

σήμερα ηλεκτρονικό κόμβο. Κάποιοι άλλοι μαντέψατε σωστά, η χώρα που 

περιγράψαμε, είναι πραγματική: Η Ιρλανδία, αν και δεν εκβιομηχανίστηκε και 

παρέμενε για χρόνια μιά φτωχή χώρα, τώρα –χάρη σε καίριες στρατηγικές– 

αναπτύσσεται. Ειδικά το παράδειγμα της Ιρλανδίας πρέπει να μας προβληματίσει ως 

χώρα: Με ποιον τρόπο μπορούμε να αντλήσουμε ιδέες και στρατηγικές, για να 

μπούμε κι εμείς σε τροχιά μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης;  

Η συζήτηση, βέβαια, για την παγκοσμιοποιημένη Οικονομία είναι 

ανεξάντλητη και η στήλη μας περιορισμένη. Θα επανέλθουμε στο θέμα, αλλά προς το 

παρόν ας αποδεχτούμε τη νέα πραγματικότητα: Η παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας 

συνοδεύεται από κινδύνους που εγκυμονούν κρίσεις. Όμως, ταυτόχρονα 

δημιουργούνται και ευκαιρίες. Πόσοι και ποίοι θα αδράξουν τις νέες ευκαιρίες; Να 
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Άρθρο από το περιοδικό “Οικονομικό Ταχυδρόμο”, 14 Ιανουαρίου 2010.                    

Θέμα: «Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας»  

ένας ακόμη προβληματισμός που θέτει η εποχή μας και που πρέπει να μας 

απασχολήσει, αν θέλουμε να μείνουμε κοντά στις εξελίξεις και να διατηρήσουμε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο ζωής. 

 

*ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΑΛΛΗ, Σύμβουλος Επενδύσεων & Πιστοποιήσεων 
 

 

 

 

5.4.10 Άρθρο-10:  

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός, δηλαδή η παρακολούθηση και προσαρμογή προς τις 

εκάστοτε διεθνείς οικονομικές κυρίως συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται η 

σταθερότητα και η συνεχής πρόοδος και να προλαμβάνονται οι οπισθοδρομήσεις και 

τα αδιέξοδα, δε νοείται χωρίς να λαμβάνει υπόψη δύο κυρίως παράγοντες:  

• την τάση παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, που είναι κυρίως αναπόφευκτο 

αποτέλεσμα της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου 

• την ανάπτυξη της τεχνολογίας κυρίως στον τομέα της επικοινωνίας χάριν της 

πληροφορικής, η οποία αποφασιστικά επιβάλλει και καθοδηγεί την 

παγκοσμιοποίηση.  

Αυτά σημαίνουν ότι βαθμιαία ολόκληρος ο πλανήτης γίνεται ένας ενιαίος 

χώρος. Ό,τι κάνει κάθε άνθρωπος, όπου γης, μπορεί να επηρεάσει τη ζωή και το 

μέλλον των άλλων ανθρώπων στον υπόλοιπο πλανήτη. Λ.χ. η άφρων ληστρική 

εκμετάλλευση των δασών της Ινδονησίας και του Αμαζονίου στη Βραζιλία προκαλεί 

τεράστιες και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, που επηρεάζουν τις κλιματολογικές συνθήκες 

σ' ολόκληρη τη γη. Ή το ύψος των επιτοκίων στις Η.Π.Α. ή τη Γερμανία έχει άμεσο 

αντίκτυπο στις υπόλοιπες οικονομίες, όπου γης, και συνεπώς και στην Ελλάδα, όπως 

άλλωστε η άνοδος ή η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, από το οποίο είναι 

πλήρης η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας. Όπως η κρίση στο χρηματιστήριο του 

Χονγκ-Κονγκ προκάλεσε αναστάτωση σ' όλο τον κόσμο και στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών, έτσι προκαλεί ρίγη στην κυβέρνηση η άνοδος των επιτοκίων.Τα οικονομικά 

σύνορα ισοπεδώνονται από την κατάργηση προστατευτικών δασμών, ποσοστώσεων 

ΠΗΓΗ: 

http://www.gnomihalkidikis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=255:epiptosis 
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και απαγορεύσεων εισαγωγής, ενώ τα εθνικά σύνορα δεν μπορούν να παρεμποδίσουν 

την επικοινωνία, την πληροφόρηση, τον επηρεασμό μιας χώρας, ενός λαού από τους 

άλλους.  

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ξεκίνησε για να σταματήσουν οι 

πόλεμοι δια της οικονομικής συνεργασίας, αλλά, τα τελευταία χρόνια, προχωρεί με 

την οικονομική και νομισματική ενοποίηση, για να μπορέσουν οι χώρες-μέλη με το 

ενιαίο νόμισμα και τη μεγιστοποίηση των οικονομικών χώρων να επιβιώσουν σε 

συνθήκες συχνά ανελέητου διεθνούς ανταγωνισμού. Σήμερα τον έλεγχο της 

παγκόσμιας οικονομίας έχουν κυρίως η Βόρεια Αμερική, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Όμως, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Τράπεζας, μετά είκοσι 

έτη νέες οικονομικές δυνάμεις θα αμφισβητήσουν αυτή την οικονομική κυριαρχία. 

Πρόκειται για τις πυκνότερες σε πληθυσμό χώρες του κόσμου, που με τους 

αναπτυξιακούς ρυθμούς τους καλπάζουν προς εντυπωσιακές οικονομικές 

κατακτήσεις. Τα ονόματα τους: Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Βραζιλία και Ρωσία (αν η 

τελευταία ξεπεράσει τους κλυδωνισμούς κατά τη μετάβαση της από κεντρικά 

διευθυνόμενη σε ελεύθερη οικονομία).  

Η απάντηση στο εύλογο ερώτημα «κι εμείς οι Έλληνες τι πρέπει να κάνουμε;» 

είναι απλή, αλλά κι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί, θα πρέπει να γίνουμε 

ανταγωνιστικοί σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σημαίνει: α) να παράγουμε προϊόντα που 

ζητά η διεθνής, αλλά και η ελληνική αγορά, β) να παράγουμε σε κόστος που 

επιτρέπει τιμές ανάλογες προς τις διεθνείς και, ει δυνατόν, χαμηλότερες,                    

γ) τα προϊόντα μας να έχουν ποιότητα και ποικιλίες, που προτιμά η διεθνής 

κατανάλωση, δ) να συναλλασσόμαστε με προοπτική χρόνου, και όχι με τη λογική του 

ό,τι αρπάξουμε μια κι έξω. Δηλαδή με συνέπεια προς τις συμβατικές δεσμεύσεις μας, 

καλόπιστα και με σεβασμό στον πελάτη.Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε 

και να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και θα μπορούν τα ελληνικά προϊόντα να 

αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα ξένα και μέσα στην ελληνική αγορά.  

Η πρόκληση αυτή είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ζήτημα ζωής και θανάτου 

στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού είναι και ο εκσυγχρονισμός του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος και γενικότερα της σε συνεχή υποχώρηση παιδείας 

μας, αφού η ανταγωνιστικότητα προϋποθέτει ανθρώπους με γνώσεις και δεξιότητες 

και άσκηση στο σκέπτεσθαι και όχι απλώς πτυχιούχους.  
 

 
ΠΗΓΗ: http://x.3364649.n2.nabble.com/-td4394992.html 
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5.4.11 Άρθρο-11: 

 

 

 

Από χρόνια έχω καταγράψει την άποψή μου, ότι οι ιδεολογίες που καθόρισαν την 

πολιτική ζωή στη χώρα μας και στην Ευρώπη, επί ένα περίπου αιώνα, δεν υφίστανται 

πλέον. Και εκείνοι που επιμένουν σ’  αυτές, καλλιεργώντας παρωχημένες πρακτικές 

και ξεχασμένα πάθη, το μόνο που κάνουν, είναι να υπονομεύουν την προοπτική της 

χώρας και του λαού μας, αφού δεν του επιτρέπουν ή του αποκρύπτουν τις 

πραγματικές αιτίες που δημιουργούν την κρίση, που θολώνουν την ορατότητα στον 

δρόμο που μας καλούν να ακολουθήσουμε. 

      Σήμερα η παγκόσμια κοινότητα έχει χωρισθεί σε δύο τάσεις, που η μία θέλει την 

επέκταση της παγκοσμιοποίησης και η άλλη την συρρίκνωσή της και τον εθνικό 

έλεγχο. Δεν υπάρχει πλέον Δεξιά και Αριστερά!... 

     Όλα τα πολιτικά κόμματα εξακολουθούν να συμπεριφέρονται με την 

παλαιοκομματική λογική, ενώ τέμνονται οριζόντια από την λογική της 

παγκοσμιοποίησης…Αργά και σταθερά, έχουν αποσιωπήσει τα δομικά τους 

χαρακτηριστικά, διαβρωμένα από τους ιούς της παγκοσμιοποίησης που ενδημούν 

μέσα σʼ  αυτά και υποσκάπτουν συνειδητά ή ασυνείδητα όλο το εύρος, την δυναμική, 

την συνοχή και την προοπτική του εθνικού κράτους, υποθηκεύοντας σταδιακά την 

εθνική ανεξαρτησία και σήμερα την εθνική κυριαρχία! 

      Μέσα σε όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα τα πιο μικρά, επικρατεί η λογική του 

αρχοντοχωριάτη πολιτικού, που από τμήμα των πολιτικών διοχετεύεται και 

καθοδηγείται συστηματικά η εκχώρηση ακόμη και των ιδρυτικών συνταγματικών 

αρμοδιοτήτων του εθνικού κράτους στην παγκοσμιοποίηση (βλέπε πολυφυλετικότητα 

και πολυπολιτισμικότητα…) και το άλλο τμήμα, αμέτοχο, μέσα στην άγνοια και τη 

θαλπωρή της εξουσίας, είναι παθητικός αποδέκτης μιας δήθεν αναπόφευκτης 

ιστορικής εξέλιξης, λειτουργώντας στην πραγματικότητα ως Δούρειος ίππος της 

παγκοσμιοποίησης, την οποία συχνά και κατʼ  ιδίαν, μέμφεται και καταράται!... 

       Η οικονομική κρίση και η εξέλιξή της, εντάσσεται αναμφισβήτητα μέσα σε αυτό 

το ύπουλο παιχνίδι!... Η χώρα μας βρέθηκε ξαφνικά στις συμπληγάδες πέτρες της 

παγκοσμιοποίησης, αφού επί δύο τουλάχιστον δεκαετίες, είχε προηγηθεί η 

συστηματική μεθόδευση της πορείας της!... 

       Οι ταγοί του έθνους, πολιτικοί, οικονομικοί, πνευματικοί και πολιτισμικοί 

Άρθρο από την ανεξάρτητη ημερήσια εφημερίδα “Online Λακωνικός 

Τύπος”, 26 Οκτωβρίου 2011 του Τ.Ευόρα 
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φορείς, υποταγμένοι και εθελόδουλοι, ή απλώς εμφορούμενοι από τις έξωθεν 

διοχετευόμενες ιδέες και δόγματα της παγκοσμιοποίησης, έβλεπαν και δυστυχώς 

βλέπουν ακόμη, ως μονόδρομο την πολιτική του ενδοτισμού, που αφαιρεί από τη 

χώρα όλα τα στρατηγικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα! 

        Με την κατάργηση της Συνθήκης της Ρώμης, και την συνυπογραφή της 

Συνθήκης του Μάαστριχτ και όλων των άλλων που ακολούθησαν, εκχωρήθηκαν 

σταδιακά σημαντικά τμήματα της εθνικής μας ανεξαρτησίας, υποκαταστήθηκαν 

θεσμοί όπως αυτός του Κοινοβουλίου, σε απλούς χειροκροτητές της άνωθεν, έξωθεν 

και αδιευκρινίστου πηγής σύλληψης, ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μετεβλήθη η 

εκτελεστική εξουσία σε διεκπεραιωτή των αποφάσεων ευρωπαϊκών κέντρων 

εξουσίας, χωρίς ενδελεχή έλεγχο των επιπτώσεων που αυτές είχαν στην οικονομική, 

την κοινωνική, ακόμη και την εθνική υπόσταση του έθνους-κράτους μας!... 

         Σήμερα, η ίδια η Ευρώπη, που κατά την ίδια λογική του ενδοτισμού υποχώρησε 

στις επιταγές της παγκοσμιοποίησης, των τεράστιων εμπορικών πολυεθνικών τράστ, 

του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, βρίσκεται στο σημείο μιας φοβερής 

αντίφασης που ανακαλεί ακόμη και την ιδρυτική της διακήρυξη! 

Με απλά λόγια, οι πολιτικές ηγεσίες, δεν αντελήφθησαν ή δεν θέλησαν να 

αντιληφθούν ότι όταν δέχονται την ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση, δια της οποίας 

αναιρούνται και διαλύονται όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας της 

ευρωπαϊκής οικονομίας, του εμπορίου και της κοινωνικής συνοχής των λαών, όταν 

δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Ευρώπης και των κρατών που την 

απαρτίζουν, τι λόγο ύπαρξης έχει αυτή η ένωση; 

Τα πράγματα σήμερα είναι σαφή, περισσότερο από ποτέ! Και όσο πιο σύντομα 

αντιληφθεί ο πολιτικός κόσμος της χώρας, ότι πρέπει να απεμπλακεί ο τόπος από το 

«σύστημα» που του επεβλήθη, θα υπάρξει φως σωτηρίας!... 
 

 

 

5.4.12 Άρθρο-12: 

 

 

 

Σύμφωνα με σφυγμομέτρηση της εταιρείας Ifop σχεδόν οι τέσσερις στους 

πέντε Γάλλους, δηλαδή ποσοστό 82%, εκτιμούν πως η παγκοσμιοποίηση αποτελεί 

Άρθρο από την Γαλλική Εφημερίδα “Λα Κρουά” ,11 Απριλίου 2012 

Θέμα:«Το 82% των Γάλλων κατά της παγκοσμιοποίησης»  

ΠΗΓΗ: http://www.lakonikos.gr/article/10685 
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αρνητικό παράγοντα για την απασχόληση στη Γαλλία, με την ευκαιρία διαλόγου για 

τις ελεύθερες συναλλαγές, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Λα Κρουά. 

Το 75% των Γάλλων θεωρεί πως ο διεθνής ανταγωνισμός με χώρες όπως η 

Κίνα, ή η Ινδία, θα έχει στην επόμενη δεκαετία αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα της 

απασχόλησης στη Γαλλία. Σε ποσοστό 69% οι Γάλλοι εκτιμούν πως η 

παγκοσμιοποίηση αποδεικνύεται επιζήμια για το δημόσιο έλλειμμα της χώρας. Μόλις 

το 22% των Γάλλων πιστεύει πως η παγκοσμιοποίηση είναι «καλή» για τη Γαλλία. 

Σχεδόν οι τρεις στους τέσσερις Γάλλους υποστηρίζουν την ιδέα της ενίσχυσης 

του προστατευτισμού: για το 70% των ερωτηθέντων η λύση για τις συνέπειες της 

παγκοσμιοποίησης περνά από την αύξηση των φόρων στα εισαγόμενα προϊόντα από 

τις χώρες των αναδυομένων οικονομιών. 

Εάν δε, οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δεν επιθυμούν να θέσουν 

τελωνειακούς φραγμούς, το 62% δηλώνει διατεθειμένο να υποστηρίξει μονομερή 

απόφαση της Γαλλίας να το πράξει μόνη της, σε εθνικό επίπεδο. 

Η έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά, στο διάστημα μεταξύ 6 και 10 Απριλίου, με 

δείγμα 1.052 ατόμων άνω των 18 ετών. 

Volkswagen Bank. Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δύναμη στην αυτοκίνηση. 

 

 

5.4.13 Άρθρο-13: 

 

 

 

Ο όρος λέγεται τα τελευταία δέκα χρόνια χωρίς να είναι ευκρινές το 

περιεχόμενο του, και η σημασία του. Κυρίως αναφέρεται σε μια πρόσφατη μεταβολή 

στην παγκόσμια οικονομία, η οποία ερευνάται. Οι κύριοι στοχαστές, παρουσιάζουν 

αντιμαχόμενες απόψεις. 

Ερώτηση:  

Από πού πηγάζει ;  

 

Απάντηση 

Τις ρίζες της νεωτερικότητας (συνέπεια της οποίας είναι η παγκοσμιοποίηση) 

τις συναντάμε τους νεότερους χρόνους στις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας, όπου η 

ελευθερώνεται το άτομο, και εξελίσεται την εποχή του Διαφωτισμού. 

ΠΗΓΗ: http://www.protothema.gr/world/article/?aid=189805 

Θέμα: «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ» 23 Αυγούστου 2010 , της Ελένης Παπουτσή*  
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Η Παγκοσμιοποίηση σχετίζεται με ιστορικές διεργασίες κατά τον Γκίτενς 

(κοινωνιολόγο που εχει ασχοληθεί διεξοδικά) είναι κάτι περισσότερο από μια 

αλληλοσύνδεση κρατών. Κατ΄αυτόν οι τοπικές επιρροές ελαχιστοποιούνται πάνω στα 

άτομα, και αποκτούν παγκόσμιες διαστάσεις. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η 

παγκοσμιοποίηση επιφέρει μια αδυναμία των κρατών να ελεγξουν από μόνα τους 

εγχώρια ζητήματα Ετσι το έθνος-κράτος αναζητά λύσεις στα προβλήματά του με τη 

διεθνή συνεργασία.! Η παραχώρηση εθνικών δικαιωμάτων σε διακρατικούς και 

υπερεθνικούς θεσμούς, διεθνοποιεί όπως λέει ο Κοξ το κράτος. Μέσα σε αυτό το 

φαινόμενο η αυτονομία των κρατών είναι ανάλογη με την ισχύ τους. Για τον 

Περλμούτερ, η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στη σύνθεση ενός παγκόσμιου πολιτισμού, 

και μιας υπέρβασης του έθνους–κράτους. 

Για τους νεομαρξιστές η παγκοσμιοποίηση δεν αποτελεί την απαρχή ενός 

παγκόσμιου πολιτισμού, αλλά την επιβολή μιας παγκόσμιας καπιταλιστικής 

οικονομίας και κοινωνίας από την κυρίαρχη οικονομική ελίτ. 

Οσα από τα κράτη αποφασίζουν να αγνοήσουν τους κανόνες της παγκόσμιας 

καπιταλιστικής τάξης, περιθωριοποιούνται. Τα υπόλοιπα δικτυωμένα στο 

καπιταλιστικό δίκτυο, επιτρέπουν σε υπερεθνικές ρυθμιστικές δομές (G7, ΔΝΤ, ΕΕ 

κ.α) να καθορίσουν προς χάρη της ευημερίας του παγκόσμιου κεφαλαίου, τις 

πολιτικές τους καθιστώντας τα εθνικά σύνορα άσκοπα. 

Ο Ροζενάου βλέπει την παγκοσμιοποίηση ως απότοκη της τεχνολογικής 

προόδου. Κατ΄αυτόν η παγκοσμιοποίηση οδηγεί σε ένα διχασμό.Από τη μια έχουμε 

το έθνος κράτος, και από την άλλη ένα πολυσύνθετο πλέγμα υπερεθνικών οντοτήτων. 

Ο Γκίλπιν (ρεαλιστής των διεθνών σχέσεων) απορρίπτει ολες τις ανωτερω 

απόψεις , και ισχυρίζεται μέσα από τις μελέτες του, ότι η παγκοσμιοποίηση δεν 

αναδιαμορφώνει το μέλλον και τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Εξυπηρετούνται 

όμως συμφέροντα ισχυρών ηγεμονικών κρατών. Κατ΄αυτόν, οδηγεί σε εσωστρέφεια 

τα έθνη-κράτη τα οποία ενισχύουν την στρατιωτική τους ισχύ, απέναντι στη 

εντεινόμενη διεθνή ανασφάλεια. 

Οι ρεαλιστές δε βλέπουν τη παγκοσμιοποίηση ως το τέλος του έθνους 

κράτους, (όπως οι ιδεαλιστές) αντίθετα οι ενδείξεις τους συνηγορούν υπερ της 

ενίσχυσης των εθνών κρατών. 

Τέλος θεωρείται μύθος, ότι με την παγκοσμιοποίηση ο κόσμος 

αλληλοεξαρτιέται περισσότερο. Υπάρχει αλληλοεξάρτηση στις διακρατικές σχέσεις, 

αλλά αυτή είναι μικρότερη από την εποχή του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Αυτό 
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που υπάρχει είναι η αλληλοσύνδεση η οποία σημαίνει ευαισθησία, στα παγκόσμια 

γεγονότα. 

 

*Ελένη Παπουτσή, εκπαιδευτικός-πολιτισμικολόγος 

 

 

 

5.4.14 Άρθρο-14: 

 

 

 

Η ανθρώπινη γνώση σήμερα, η σύγχρονη επιστήμη, έχει εκρηκτικά μεγέθη. Ο 

άνθρωπος αρχίζει να εξουσιάζει και τα απειροελάχιστα στοιχεία της ύπαρξής του. 

Και, διά μέσου αυτών, και τον πιο απροσπέλαστο χώρο της προσωπικότητάς του. 

Ποτέ ο άνθρωπος δεν εξουσίαζε τον άνθρωπο τόσο βαθιά, τόσο κοντά στο απόλυτο, 

όσο σήμερα, με τη δύναμη της γνώσης. Και ως τώρα δεν έχει κριθεί ποιος ελέγχει, 

ποιος στο άμεσο μέλλον θα ελέγχει αυτή την εξουσία της γνώσης και της επιστήμης 

πάνω στον άνθρωπο. Θα υπάρξει συλλογικός έλεγχος μέσα από πολιτικούς 

δημοκρατικούς θεσμούς; ή θα υπακούει αυτή η φοβερή και φρικτή δύναμη σε άλλες 

απόκρυφες δυνάμεις της αγοράς, που η ταυτότητά τους θα είναι, σε κάθε περίπτωση, 

παραπλανητική και σκοτεινή; 

Η παγκοσμιοποίηση, τελικά, τι είναι; Απειλή ή όραμα; Ενδιάμεση φάση στην 

ανέλιξη του ανθρώπου ή απόρριψη κάθε ιστορικού κεκτημένου του ανθρώπου από 

ριψάσπιδες πνευματικούς και πολιτικούς ηγέτες;  

Η αλήθεια (η πρώτη!) είναι ότι η παγκοσμιοποίηση υπόσχεται πολλά και σε 

πολλούς. Και, κυρίως, στους κατέχοντες. Και σ' εκείνους που ελπίζουν να 

εισπηδήσουν στους κατέχοντες, περίπου σαν λαθρομετανάστες της Ιστορίας. Η 

παγκοσμιοποίηση υπόσχεται, κατ' εξοχήν, πολλά αγαθά. Υπόσχεται θεσμούς 

προστασίας, διακρατικούς και υπερκρατικούς, με δύναμη καταστολής. Και 

οικονομικούς θεσμούς, με συντριπτική παρουσία και δραστηριότητα. Η 

παγκοσμιοποίηση υπόσχεται ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία τους, την 

απονομή δικαιοσύνης με βάση αυτά. Η παγκοσμιοποίηση υπόσχεται ειρήνη και 

δημιουργία! 

ΠΗΓΗ: http://www.filologos.wordpress.com/2010/08/23/ 

Θέμα: «Που μας Οδηγεί η Παγκοσμιοποίηση» 10 Οκτωβρίου 1999 , του 

Απόστολου Κακλαμάνη*  
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Η παγκοσμιοποίηση, από την άλλη (φρικτή, δεύτερη αλήθεια!), συνιστά 

απειλή:  

1] Οταν η διεθνής  έννομη τάξη αγνοείται ή και ευτελίζεται. Οταν ο ΟΗΕ καλείται να 

επικυρώσει αποφάσεις που αυτός δεν έλαβε (Κόσοβο) ή αποφάσεις που έλαβε 

αγνοούνται προκλητικά (Κύπρος).  

2] Οταν οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί προτείνουν σκληρά μοντέλα άφθονης 

ανεργίας και ατέλειωτων κύκλων δαντικής δυστυχίας στον βωμό μιας ιστορικά 

ακατανόητης ανταγωνιστικότητας.  

3]  Οταν η υπόσχεση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετατρέπεται σε βία 

και κατευθύνεται επιλεκτικά σε συγκεκριμένους λαούς, με θύματα αθώους 

συνανθρώπους μας. 

Ο αντίλογος σ' όλα αυτά έχει ήδη διατυπωθεί. Τα εθνικά κράτη γεννήθηκαν κι αυτά 

με τις ίδιες υποσχέσεις και βαρύνονται με τις ίδιες αμαρτίες. Η δε παγκοσμιοποίηση, 

αυτή τη στιγμή, διευρύνει τις υποσχέσεις του εθνικού κράτους και, ταυτοχρόνως, 

προωθεί την άρση των «αμαρτιών» του. Απαιτείται, νομίζω, μια σταθμισμένη και 

συνετή απάντηση. Και μια πρόταση υπέρβασης.  

Και, πρώτα, η απάντηση:  

 Το εθνικό κράτος, στον δικό μας ορίζοντα, συνδέεται, κατά κανόνα, με την 

οικοδόμηση του κράτους-δικαίου.  

 Το εθνικό κράτος οικοδόμησε το κράτος πρόνοιας, με στέρεους θεσμούς 

κοινωνικής αλληλεγγύης.  

 Το εθνικό κράτος αποδείχθηκε, για πολλούς αιώνες, εργαλείο και μηχανή 

δυναμικής ανάπτυξης ακόμη και πέρα από τις επιθυμίες ή τα κίνητρα των 

κατεχόντων.  

Η παγκοσμιοποίηση γεννήθηκε μέσα από τις «αμαρτίες» και τις αδυναμίες του 

εθνικού κράτους. Τα εθνικά κράτη ενεπλάκησαν σε πολέμους. Το κράτος δικαίου δεν 

προστάτεψε, πάντοτε και αποτελεσματικά, τις μειονότητες. Οι εθνικοί, οικονομικοί 

ανταγωνισμοί, μέσα από τα πολλαπλά πλέγματα προστασίας, επιβράδυναν ή και 

ανέκοψαν την ανάπτυξη. 

Οι τρεις προτάσεις αναλύονται παρακάτω και είναι οι εξής: 

Η πρώτη πρόταση: Να αποκτήσουμε βαθιά γνώση αυτής της νέας μεγάλης πορείας 

του ανθρώπου. Να την κατανοήσουμε σωστά. Να την καταστήσουμε κτήμα των 

πολιτών. Αυτό προϋποθέτει την αποκατάσταση του ρόλου της Πολιτικής, που έχει 

υποκαταστήσει η Οικονομία, και της πολιτικής επικοινωνίας, την οποία έχουν 
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στρεβλώσει τα μεγάλα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στο πλαίσιο της λεγομένης «τηλεοπτικής 

δημοκρατίας». Αυτή η αποκατάσταση είναι το πρώτιστο χρέος των πολιτικών και των 

συνειδητών πολιτών.  

Η δεύτερη πρόταση: Το αίτημα της διαφάνειας της δημόσιας ζωής είναι, όσο ποτέ, 

επιτακτικό. Στο τρίγωνο «Δημόσιος βίος ¬ Οικονομία ¬ ΜΜΕ» όλα είναι θολά. 

Χρειάζεται άπλετο φως. Ο «βρώμικος» πλούτος δεν διακινείται πια με τα παλιά μέσα 

και οι αποφάσεις που τον αφορούν, της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της 

δικαστικής εξουσίας, είναι συχνά διαβλητές. Τα δημόσια πρόσωπα ¬ όχι μόνον οι 

πολιτικοί, αλλά και όλα τα δημόσια πράγματα ¬ πρέπει να έχουν «ταυτότητα» 

ολοκληρωμένη και να υπόκεινται σε πλήρη διαφάνεια. Αν η μεγαλύτερη 

αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Le Monde», δεν 

πληρώνει κανέναν φόρο και χρηματοδοτεί μηχανισμούς άμεσου ή έμμεσου 

επηρεασμού της κοινής γνώμης, αυτό πρέπει να γίνεται πλατιά γνωστό. Να το 

γνωρίζει κάθε πιθανός χρήστης ή αποδέκτης των «εξωραϊστικών υπηρεσιών» των 

μηχανισμών αυτών. Η θεσμοθέτηση, λοιπόν, του δικαιώματος γνώσης, του 

δικαιώματος στην πλήρη διαφάνεια της δημόσιας ζωής, στην πιο πλατιά της έννοια, 

αυτό είναι το θεσμικό σκέλος της δεύτερης πρότασης.  

Η τρίτη πρόταση: Δεν αμφισβητώ την αξία των διαφόρων θεσμών που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αλλά κανένας ή και όλοι μαζί δεν 

αρκούν. Η γέννησή τους και ο έλεγχος των νέων θεσμών ¬ και αν δεν οφείλεται ¬ 

ανήκει, πάντως, στις κυβερνήσεις. Και όχι σε όλες. Και όχι ισότιμα. Ισως εκεί 

βρίσκεται η αδυναμία των νέων θεσμών. Δεν έχουν την πλατιά δημοκρατική 

νομιμοποίηση, έστω κι αν οι κυβερνήσεις, που πήραν τις σχετικές πρωτοβουλίες ή 

κρατούν τη σκυτάλη στη διαχείριση και τον έλεγχο των νέων θεσμών, έχουν 

δημοκρατική νομιμοποίηση. Οι θεσμοί της παγκόσμιας κοινότητας ¬ και οι πιο νέοι ¬ 

δεν εκφράζουν, δυστυχώς, δεν αντιπροσωπεύουν και δεν ελέγχονται από την 

παγκόσμια κοινωνία. 

 

Παγκόσμιο συμβόλαιο  

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για το σύνολο της 

ανθρωπότητας. Ενα παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο, που θα ανταποκρίνεται στις 

θεμελιώδεις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Θα κινητοποιεί λαούς και 

πληθυσμούς. Θα αξιοποιεί τα μέσα ικανοποίησης των αναγκών τους, τα μέσα 

σώρευσης και αναδιανομής του πλούτου, τη γνώση, την παιδεία, την επικοινωνία. 
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Ενα τέτοιο κοινωνικό συμβόλαιο μπορεί να θεμελιώσει την αλληλεγγύη των λαών, να 

διασφαλίσει τη διεθνή ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ειλικρινή, όχι την υποκριτική, 

προστασία των μειονοτήτων, που ζούμε και στην πολύπαθη γειτονιά μας. Ενα τέτοιο 

συμβόλαιο θα εγγυάται την ανεξαρτησία και τη δίκαιη κυριαρχία του εθνικού 

κράτους.  

Οπως έχει αποδειχθεί, οι θεσμοί είναι στέρεοι όχι μόνο από την τεχνική αρτιότητά 

τους, αλλά και από τη διαδικασία μελέτης, ανοικοδόμησης και συναρμολόγησής 

τους. Μια τέτοια πρωτοβουλία για ένα παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο ανήκει στα 

δημοκρατικά κοινοβούλια. Ανήκει στις επείγουσες προτεραιότητές τους. Η 

παγκοσμιοποίηση, χωρίς συνολική δημοκρατική νομιμοποίηση, θα καταλήξει σε 

ιστορική αναρχία και πλήρη ανομία. Η ιστορική ευθύνη μας δεν αντέχει κανένα 

«άλλοθι», καμιά επιείκεια. Ολοι μας ξέρουμε. Αν δεν δράσουμε εγκαίρως, μας 

αναμένει το «καθαρτήριο» του 21ου αιώνα. 

 

* Ο Απόστολος Κακλαμάνης του Χρήστου (7 Σεπτεμβρίου 1936-) είναι Έλληνας 

πολιτικός και δικηγόρος. 

Γεννήθηκε στην Καρυά Λευκάδας τον Σεπτέμβριο του 1936 και αποφοίτησε από το 

Ζ΄ Εσπερινό Λύκειο. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και εργάστηκε 

ως δικηγόρος. Πήρε ενεργό μέρος στην πολιτική ζωή της χώρας. Ως φοιτητής είχε 

εκλεγεί πρόεδρος της ΔΕΣΠΑ, του συλλόγου των εργαζομένων φοιτητών κ.ά. 

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της τότε Νεολαίας της Ένωσης Κέντρου. Το 1964 

διετέλεσε γενικός γραμματέας του υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (Πρόνοιας) 

στην Κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου (1964-1965). Διώχθηκε επανειλημμένα 

στον πρώτο και δεύτερο "Ανένδοτο", αλλά αθωώθηκε από τα τακτικά δικαστήρια. Το 

1967 διώχθηκε και φυλακίστηκε για αντιστασιακή δράση με τον Νόμο 509, ως μέλος 

της Διοικούσας Επιτροπής του Δημοκρατικού Εθνικού Κινήματος Αντίστασης 

(ΔΕΚΑ), αλλά το 1968 αποφυλακίστηκε με την «αμνηστία» του Φεβρουαρίου και 

υπήρξε συνήγορος υπεράσπισης στις περισσότερες δίκες μέχρι την πτώση της 

δικτατορίας. Μεταξύ άλλων, υπερασπίστηκε τους Ξ. Πελοποννήσιο και Θ. Κόκκινο 

(κατηγορούμενους από έκτακτο στρατοδικείο για συμμετοχή στο ΠΑΚ). Συνέχισε, 

όμως, τη δράση του μέσα από τις γραμμές του ΠΑΚ, γι' αυτό και η δικτατορία του 

αφαίρεσε το διαβατήριο, απαγορεύοντάς του την έξοδο από τη χώρα. Επίσης, ήταν ο 

πρώτος πρόεδρος της ΕΔΗΝ, της νεολαίας της Ένωσης Κέντρου. 
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Μετά τη μεταπολίτευση υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και το 1974 

εξελέγη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β' περιφέρεια Αθηνών, καθώς και το 1977 

πρώτος βουλευτής (σε ψήφους) όλης της χώρας. Την περίοδο 1981-1982 χρημάτισε 

υπουργός Εργασίας, την περίοδο 1982-1986 υπουργός Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευμάτων, την περίοδο 1986-1987 υπουργός Δικαιοσύνης, την περίοδο 1987-

1988 υπουργός Προεδρίας, την περίοδο 1988-1989 υπουργός Υγείας, Πρόνοιας & 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το 1990 υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση Ζολώτα. 

Το 1993 εξελέγη πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από πρόταση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., και παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 2004. 

Είναι νυμφευμένος με την Αθηνά-Άννα Γκαβέρα και έχουν δύο παιδιά, ένα γιο και 

μια κόρη. Ομιλεί αγγλικά και γερμανικά και είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών 

(κέντρο). 

 

 

 

5.4.15 Άρθρο-15: 

 

 

 

 

Η Ελλάδα πρέπει επί τέλους να καταλάβει ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι 

μονόδρομος και ότι η τύχη της είναι στα χέρια της  και μόνο. 

Ενόψει των κρίσιμων εκλογών στις ΗΠΑ, όλες οι διαδικασίες, δηλαδή η 

έκθεση της Τρόικας, η τυχόν επιμήκυνση του μνημονίου, η εφαρμογή του ΕΜΣ, 

τρενάρονται σκοπίμως με πολιτικά κριτήρια και μόνο. Και αυτό εμφανέστατα, καθώς 

συνοδεύονται με κάποια μισό- γλυκόλογα προς την Πορτογαλία «χαλαρώστε λίγο την 

λιτότητα τώρα», όπως και προς την Ελλάδα ότι «είναι πιθανή η επιμήκυνση, όμως 

συνεχίστε τώρα, και θα δούμε αργότερα». 

Παράλληλα, η «μεγάλη έγχυση ρευστότητας για την σωτηρία της οικονομίας» 

όντως πραγματοποιείται, όπως είχα υπoθέσει και προβλέψει στο τελευταίο μου άρθρο 

«Η σιωπή των Ευρωαμνών ενόψει του Σεπτέμβρη 2012». Και όντως επήλθε αυτό που 

είχα προβλέψει - δυστυχώς. Αυτό με την πρόσφατη απόφαση του FED, και κατόπιν 

προσεκτικής προετοιμασίας για εξ΄ ίσου «μεγάλων εγχύσεων» δια μέσου της ΕΚΤ 

Θέμα: «Η Παγκοσμιοποίηση δεν είναι μονόδρομος» 18 Σεπτεμβρίου 2012 , 

του Μιχαήλ Λέων*  

ΠΗΓΗ: http://www.tovima.gr /relative articles/articles/?aid=115096 
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στην Ευρωζώνη. Πρωταγωνιστές γι΄ αυτό υπήρξαν οι αποσταλμένοι της ex deus 

machina: Παπαδήμος, Μόντι και Ντράγκι. 

Όμως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Φινλανδία παραμένουν 

κάπως αναποφάσιστες ως προς την «μεγάλη έγχυση» της Ευρωζώνης δια μέσου ΕΚΤ, 

και καλά κάνουν. Διότι οι χώρες που έχουν να χάσουν τα περισσότερα σε μια τυχόν 

αποχώρηση κάποιου μέλους από την Ευρωζώνη είναι η Γερμανία ως πιστώτρια, η 

Ελλάδα ως υπέρ-χρεωμένη, καθώς και η  Ισπανία που μάχεται να μην μπει και αυτή 

στον μηχανισμό του ΕΜΣ. Το πιθανότερο είναι η αποχώρηση της Φινλανδίας η / και 

της Ιταλίας. Και παρακαλώ τώρα τους νομικούς να αποστασιοποιηθούν από την 

άποψη ότι αυτό δεν γίνεται, βάση της σύμβασης Maastricht κλπ.                   

Ασφαλώς η Ελλάδα έπαιζε και παίζει έναν σημαντικό γεοστρατηγικό ρόλο, 

ιδιαιτέρως στην σημερινή πολιτική συγκυρία. Εάν όμως κάποιοι για τον λόγο αυτό 

πιστεύουν ότι είμαστε άθραυστοι, γελιούνται πολύ. Αυτό για δυο λόγους:         

Πρώτον: Ένα κούφιο κράτος δεν μπορεί να επωφεληθεί αυτής της ισχύος του και 

Δεύτερον: Η μη κατανόηση ότι δεν μπορείς επί αορίστου χρόνου να ξοδεύεις 

περισσότερα από ότι εισπράττεις, οδηγεί αυτομάτως στην υποδούλωση, πλην κάποιας 

επανάστασης, την ύστατη στιγμή. 

Η ιδέα της παγκοσμιοποίησης που ξεκίνησε την δεκαετία του 80, βασιζόμενη 

στην θεωρία του Friedman, θεωρητικά σαφώς και θα είχε πλεονεκτήματα για την 

παγκόσμια οικονομία (παραπέμπω τους οικονομολόγους στην Ricardo's theory) διότι 

θα διευκόλυνε την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, κεφαλαίου και ανθρώπινου 

δυναμικού, έτσι ώστε οι συγκριτικές δυνάμεις κάθε χώρας να μπορέσουν να 

αξιοποιήσουν την δυναμικότητα τους. 

Όμως στην πολιτική πράξη η θεωρία παρέμεινε θεωρία, παγκοσμίως. Αυτό 

διότι π.χ. η Nestle έμαθε τις μητέρες της Ουγκάντας και πολλών άλλων κρατών πως 

πρέπει να ταίσουν τα μωρά τους με γάλα Nestle και μόνο. Η για το ποιοτικά άφταστο 

και πιο φθηνό βαμβάκι της Ινδονησίας επιβλήθηκαν στις ΗΠΑ ξαφνικά ξέφρενοι 

φόροι εισαγωγής, ασχέτως των όρων της παγκοσμιοποίησης.  Ιδιαιτέρως όμως, η 

Ελλάδα ποτέ δεν αξιοποίησε τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Σύμπτωση; 

Σκοπιμότητα; Ανικανότητα ή μήπως απόλυτη βλακεία; Αυτό δύναται να το 

απαντήσουν άλλοι, πιο σοφοί από μένα. 

Αυτό που μπορώ εγώ να τεκμηριώσω βάσει στοιχείων είναι ότι παγκοσμίως 

υπάρχει πλέον μια τάση από-παγκοσμιοποίησης. Η αισθητή πτώση συναλλαγών 

μεταξύ Δύσης και AIPEC (αναδυόμενες χώρες) δεν δύναται πια να εξηγηθεί με το 
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πρώτο κύμα κρίσεως του 2008. Θεωρώ αυτό καλό στην σημερινή συγκυρία, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο απώτερος στόχος μιας «παγκόσμιας κυβέρνησης» (the 

new world order) βάση της παραποιημένης εκδοχής της Ricardo's theory. 

Ασφαλώς αυτό το γνωρίζουν και οι πρωταγωνιστές του δυτικού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα κάνουν τα πάντα για να μη χάσουν τον 

έλεγχο. Κατόπιν καρότου και μαστίγιου, εν ανάγκη ακόμη με κάποιο νέο πόλεμο «για 

την δημοκρατία». Έτσι και το γεγονός ότι π.χ. η μεγάλη Βρετανία με 480% χρέος επί 

του ΑΕΠ επιβραβεύεται από τους τρεις «μεγάλους οίκους αξιολόγησης» με ΑΑΑ, 

διότι προφανώς αυτό «οφείλεται μόνο στις τραπεζικές της συναλλαγές της», αλλά 

κατά τα άλλα τα πάει καλά κλπ., είναι κατανοητό, για να μην επεκταθώ και στον 

πραγματικό ισολογισμό των ΗΠΑ.                                 

 

* Ο Μιχαήλ Λέων είναι Ελληνοελβετός οικονομολόγος    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: http://www.eklogika.gr/articles/672 
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Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που δημιούργησε η τεχνολογία και δεν 

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

Πρέπει όμως να αγωνιστούμε υπέρ μιας δίκαιης παγκοσμιοποίησης που θα 

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

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει και 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. (Γι' αυτό και τελικά δεν νίκησαν ποτέ και 

χρειάστηκε η εμφάνιση των αστών για να γκρεμιστεί οριστικά η φεουδαρχία).  

Ίσως μερικοί να βρουν προσβλητικό αυτό το χαρακτηρισμό για τους 

"μαχητές" της Γένοβας και του Σιάτλ.  

Ωστόσο, επειδή κανένας τους δεν εμφανίστηκε ποτέ στη συνάντηση των 7 

φτωχότερων κρατών του κόσμου (που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο εδώ και μια 

πενταετία), αλλά όλοι έτρεξαν στο Porto Alegre μια και εκεί υπήρχαν κάμερες αρχίζω 

αν υποπτεύομαι ότι οι αντιδράσεις τους δεν οφείλονται στην αδικία της 

παγκοσμιοποίησης, αλλά στο γεγονός ότι τα κέρδη τα μοιράζονται άλλοι.  

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 


