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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η παγκοσμιοποίηση στη σύγχρονη εποχή δείχνει να αποτελεί μια 

αναπόφευκτη διαδικασία η οποία μεταβάλλει ραγδαία και εκ των θεμελίων 

του τον σημερινό κόσμο και θα συνεχιστεί έως την ολοκλήρωσή της, χωρίς 

κανένας ή τίποτα να μπορεί να την σταματήσει. Πάντως έχει τόσο φανατικούς 

υπέρμαχους, όσο και φανατικούς εχθρούς, καθένας από τους οποίους έχει τα 

επιχειρήματά του, για να υποστηρίξει τη γνώμη του. Αυτή η διαδικασία 

ξεκίνησε στην αρχή με αργούς ρυθμούς, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου και στη συνέχεια απέκτησε εκρηκτική επιτάχυνση μετά το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου το 1989 και συνεχίζεται αδιάλλειπτα έως σήμερα, όχι χωρίς 

να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν 

αποκλείει η παγκοσμιοποίηση σε κάποιο σημείο να καταρρεύσει, υπό το 

βάρος διαφόρων γεγονότων ποικίλης προελεύσεως. 

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα αναλυθεί σε πρώτη φάση η 

έννοια της παγκοσμιοποίησης καθώς και οι επιμέρους τομείς στους οποίους 

αυτή εξελίσσεται, ο πολιτικός, ο οικονομικός και ο πολιτιστικός. Στη συνέχεια 

θα εξεταστεί η ιστορική διαδρομή της παγκοσμιοποίησης, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά κυρίως αυτές της πρώτης περιόδου 

της παγκοσμιοποίησης, από το 1870 έως το 1914 και η οποία έληξε με την 

έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και αυτής της σύγχρονης 

παγκοσμιοποίησης, που ξεκίνησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 

βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Τέλος θα εξεταστεί ο ρόλος της τεχνολογίας στην 

επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης. 

Σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί η παγκοσμιοποίηση υπό το πρίσμα του 

διεθνούς πολιτικού συστήματος και της δομής του. Θα αναλυθούν οι βασικές 

θεωρήσεις των διεθνών σχέσεων που εξετάζουν το διεθνές σύστημα και τον 

τρόπο λειτουργίας του, όπως είναι ο ρεαλισμός και ο ιδεαλισμός, ενώ στη 

συνέχεια θα αναλυθεί το είδος και τα χαρακτηριστικά του διεθνούς 

συστήματος σε κάθε μία από τις περιόδους που ξεκινούν από την έναρξη της 

πρώτης περιόδου της παγκοσμιοποίησης το 1870 έως σήμερα και πως αυτό 

επηρέασε τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Στη συνέχεια θα εξεταστεί ο 
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ρόλος της εκάστοτε ηγεμονικής δύναμης που ρυθμίζει τόσο το σύστημα, όσο 

και την παγκοσμιοποίηση και πως αυτή αποτελεί τον εγγυητή της συνέχισης 

αυτής της διαδικασίας. 

Σε Τρίτη φάση, θα εξεταστεί η παγκοσμιοποίηση υπό το πρίσμα του 

διεθνούς οικονομικού συστήματος και της δομής του. Θα αναλυθούν τα 

διάφορα διεθνή οικονομικά συστήματα από το 1870 και τον «κανόνα του 

χρυσού» έως την σημερινή επικράτηση της οικονομίας της αγοράς, την 

κυριαρχία των Η.Π.Α. στο παρών διεθνές οικονομικό σύστημα και το ρόλο 

της ως εγγυητή του. Επίσης θα εξεταστεί ο ρυθμιστικός ρόλος των διεθνών 

οικονομικών οργανισμών σε αυτό, καθώς και ο ρόλος τους στην επιτάχυνση 

της παγκοσμιοποίησης υπό την καθοδήγηση των Η.Π.Α. Στη συνέχεια θα 

αναλυθούν τα αίτια και οι επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων που δοκίμασαν 

συστηματικά τις αντοχές της παγκοσμιοποίησης τα τελευταία 20 χρόνια, 

ειδικά η ασιατική κρίση του 1997 και η σημερινή τελευταία οικονομική κρίση 

του 2008, η οποία δεν έχει ακόμα τελειώσει. Τέλος θα γίνει ειδική αναφορά 

στη σημερινή διόγκωση του παγκοσμίου χρέους, ως απόρροια της τελευταίας 

οικονομικής κρίσης και το άγνωστο μέλλον που αυτή μας επιφυλάσσει. 

Στην τελευταία φάση, θα γίνει σύγκριση της πρώτης περιόδου της 

παγκοσμιοποίησης με την σημερινή παγκοσμιοποίηση. Θα αναζητηθούν και 

αναλυθούν οι λόγοι που κατάρρευσε η πρώτη περίοδος της 

παγκοσμιοποίησης υπό το βάρος των πολτικών διαφορών και του 

ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων της εποχής εκείνης οι 

οποίες κατέληξαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακολούθως θα εξεταστεί η 

σύγχρονη περίοδος της παγκοσμιοποίησης. Θα αναλυθούν τα υπέρ και τα 

κατά της και θα γίνει μιά προσπάθεια να γίνει αντιληπτή η φύση και τα 

χαρακτηριστικά της. Τέλος θα εξεταστεί εάν είναι δυνατόν και υπό ποιές 

προϋποθέσεις, να καταρρεύσει η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση όπως έγινε 

και κατά την πρώτη της περίοδο, για τους ίδιους ή άλλους λόγους. Με αυτό 

τον τρόπο θα καταλήξει σε ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα για το παρών 

και το μέλλον της παγκοσμιοποίησης, στα πλαίσια των ισορροπιών που 

υπάρχουν στο σημερινό διεθνές σύστημα, καθώς και για το πως θα 
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μπορούσε ο ταχύτατος σημερινός ρυθμός της παγκοσμιοποίησης να 

επιβραδυνθεί ή και να καταρρεύσει θεαματικά και για ποιούς λόγους. 

 Για να είναι δυνατή αυτή η σύγκριση θα πρέπει να γίνουν κάποιες 

παραδοχές. Πρώτον, θα θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι δεν πρόκειται να 

καταρρεύσει ολοκληρωτικά ο θεσμός του έθνους – κράτους, γεγονός που θα 

μπορούσε να οδηγήσει τον κόσμο σε διεθνή διακυβέρνηση και παγκόσμια 

ολοκλήρωση. Δεύτερον, ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση θα συνεχίσει να 

αποτελεί το πολίτευμα των κρατών της Δύσης και τον κορμό του διεθνούς 

πολιτικού συστήματος. Τρίτον, η ανάλυση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα 

δεδομένα από τη δημιουργία του έθνους – κράτους και μετά, δηλαδή μετά τη 

Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 

του. Τέταρτον, το διεθνές οικονομικό σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί με 

τα σημερινά δεδομένα, χωρίς να υποστεί κάποια σημαντική αλλαγή, που θα 

αλλάζει εκ βάθρων τη λειτουργία του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 

1.1 Η παγκοσμιοποίηση ως έννοια 
 

Ο όρος παγκοσμιοποίηση δεν είναι καινούργιος ούτε παρουσιάστηκε 

στη σύγχρονη εποχή. Χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια αλλά 

ποτέ δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό, διότι τον συναντούσαμε 

συνήθως σε εξειδικευμένα θέματα τα οποία αφορούσαν κυρίως την επιστήμη 

των οικονομικών. Ο όρος χρησιμοποιείται τουλάχιστον από το 1944 και ο 

πρώτος που τον χρησιμοποίησε σε οικονομικό πλαίσιο, ήταν ο Theodore 

Levitt, καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Harvard. Από τη 

δεκαετία του 1990 και μετά ο όρος σταδιακά άρχισε να επαναλαμβάνεται όλο 

και πιο συχνά, από τα εξειδικευμένα βιβλία πέρασε στις εφημερίδες, στα 

περιοδικά, στα μυθιστορήματα, άρχισε να συζητιέται όλο και περισσότερο 

στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση και με αυτό τον τρόπο έγινε γνωστός σε 

όλο τον κόσμο. Ο λόγος που σήμερα όλοι μας συζητάμε για την 

παγκοσμιοποίηση είναι ότι «δίνει μια ονομασία στην εποχή που ζούμε» 

(Osterhammel και Petersson 2013, σελ 8). 

1.1.1 Παγκοσμιοποίηση : ορισμός 

Τι είναι όμως η παγκοσμιοποίηση; Σίγουρα δεν υπάρχει ένας ορισμός 

της συγκεκριμένης λέξης, διότι δεν έχει υπάρξει ακόμα μια συναίνεση πάνω 

σε αυτό το θέμα, διότι είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύμπλεγμα φαινομένων 

και σχέσεων που είναι πολύ δύσκολο να περιγραφούν λεπτομερώς. Με το 

πέρασμα του χρόνου όλο και περισσότεροι τομείς της καθημερινής μας ζωής, 

αλλά και επιστημονικά πεδία σταδιακά περιλαμβάνονται σε αυτό τον όρο. Η 

πολιτική, η οικονομία, ο πολιτισμός, η τεχνολογία, το εμπόριο, το 

περιβάλλον, η ανάπτυξη, η κοινωνία, η ασφάλεια είναι μόνο μερικοί απο τους 

τομείς τους οποίους επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα η παγκοσμιοποίηση. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1944
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Παρ’ όλα αυτά εάν θέλαμε να δώσουμε οπωσδήποτε έναν ορισμό, 

έστω και απλοποιημένο, αυτός θα μπορούσε να ήταν : παγκοσμιοποίηση 

είναι μια αέναη διαδικασία, μέσα από την οποία αυξάνεται η πολιτική, 

οικονομική και πολιτισμική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των 

ανθρώπινων κοινωνιών σε όλο τον πλανήτη, με διαφορετικούς ρυθμούς κατά 

περιόδους και με τελικό στάδιο την παγκόσμια ολοκλήρωση. 

1.1.2 Τομείς της παγκοσμιοποίησης 

 Όπως διαπιστώσαμε και παραπάνω η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα 

πολυσύνθετο φαινόμενο, το οποίο αφορά ένα πολύ μεγάλο σύνολο των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, γεγονός το οποίο μετατρέπει την 

κατηγοριοποίησή αυτών των δραστηριοτήτων σε ένα αρκετά δύσκολο έργο. 

Η συντριπτική πλειοψηφεία όμως των αναλυτών οι οποίοι έχουν ασχοληθεί 

διεξοδικά με το θέμα, συμφωνούν ότι τρείς είναι οι κύριοι τομείς της 

παγκοσμιοποίησης : η πολιτική, η οικονομία και ο πολιτισμός. 

 Η πολιτική παγκοσμιοποίηση αφορά την όλο και μεγαλύτερη 

υποχώρηση της επιρροής του έθνους – κράτους τόσο στο εσωτερικό του, 

όσο και στη διαμόρφωση των εξελίξεων στο διεθνές γίγνεσθαι. Οι 

κυβερνήσεις δεν έχουν πια το ρόλο που είχαν παλιότερα, καθώς πολλές 

εξουσίες τους έχουν αναγκαστικά ατονήσει ή παραχωρηθεί στο βωμό της 

παγκοσμιοποίησης και της απρόσκοπτης λειτουργίας των διεθνών αγορών. 

Σημαντικές μέχρι πρότεινος κρατικές λειτουργίες, μεταπίπτουν στην 

αρμοδιότητα υπερεθνικών οργάνων, για λόγους ευελιξίας και οικονομίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία τα κράτη 

μέλη της έχουν παραχωρήσει σημαντικές αρμοδιότητες και τομείς της εθνικής 

τους κυριαρχίας σε ένα κεντρικό όργανο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 

σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και την διευκόλυνση τους σε διάφορους 

τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των ευρωπαίων πολιτών. Ένα άλλο παράδειγμα, είναι η 

δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ο οποίος 

ρυθμίζει παγκοσμίως τις εμπορικές συναλλαγές, ρόλος ο οποίος του δόθηκε 

εθελοντικά από τα έθνη – κράτη. Κάποιες άλλες πάλι από τις κρατικές 
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λειτουργίες, όπως είναι η εκπαίδευση, η κοινωνική ασφάλιση, η αστυνόμευση 

κ.α., μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα και αντικαθίστανται από μηχανισμούς 

της αγοράς, με απώτερο σκοπό τη σταδιακή συρρίκνωση του κρατικού 

τομέα.  

 Η οικονομική παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι και ο σημαντικότερος 

τομέας αλλά και η κύρια αιτία της παγκοσμιοποίησης, χαρακτηρίζεται από 

την απελευθέρωση των διεθνών αγορών από τον έλεγχο των κυβερνήσεων 

και τη δραστική μείωση των περιορισμών στις διεθνείς συναλλαγές, τόσο στο 

εμπόριο, όσο και στην διακίνηση κεφαλαίων. Αυτό, σε συνδυασμό με την 

αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και των σύγχρονων μέσων μεταφοράς, 

έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτατη διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων, αλλά και 

μεγάλης ποικιλίας αγαθών, από χώρα σε χώρα, αλλά και την αντίστοιχη 

μεταφορά κεφαλαίων οπουδήποτε, πατώντας ένα κουμπί στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Μετά την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, ήρθε η σειρά της 

άρσης των περιορισμών στη διακίνηση των κεφαλαίων από χώρα σε χώρα 

και της απελευθέρωσης των διεθνών επενδύσεων. Πολλές επιχειρήσεις, 

έχουν μετατραπεί σε πολυεθνικές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να 

επενδύσουν τεράστιες ποσότητες κεφαλαίων, σε όποια χώρα θεωρούν ότι θα 

έχουν μεγαλύτερα οφέλη. Οι διεθνείς χρηματοαγορές έχουν γίνει 

προσβάσιμες από όλους, χωρίς κανέναν περιορισμό τόσο στην ποσότητα και 

το είδος των επενδύσεων όσο και στο δανεισμό κεφαλαίων. Αλλά και στο 

επίπεδο του απλού καταναλωτή, σε οποιαδήποτε χώρα και εάν βρίσκεται, 

μπορεί να αγοράσει μέσω του διαδικτύου από οπουδήποτε θελήσει στον 

κόσμο, όλων των ειδών τα καταναλωτικά προϊόντα και να τα έχει στην πόρτα 

του σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η αγορά έχει γίνει παγκόσμια και 

βρίσκεται δίπλα στον καθένα, μέσα από την οθόνη του υπολογιστή του. Με 

ένα «κλίκ», μπορούμε να έχουμε άμεσα οτιδήποτε. 

 Η πολιτισμική παγκοσμιοποίηση είναι ο τελευταίος μεγάλος τομέας της 

παγκοσμιοποίησης, ο οποίος μέσω της τεχνολογίας και ειδικά του διαδικτύου 

και των επικοινωνιών γενικότερα, προσπαθεί να προωθήσει τον δυτικό και 

πιο ειδικά τον αμερικανικό τρόπο ζωής. Η διαφορετικότητα και η ποικιλία που 
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χαρακτήριζε τον ανθρώπινο πολιτισμό, έχει αρχίσει σιγά σιγά να εκλείπει και 

να παρατηρείται μια όλο και αυξανόμενη ομοιομορφία, ειδικά στις δυτικές 

χώρες. Αυτό έως ένα σημείο είναι φυσικό, διότι πάντοτε στην ιστορία της 

ανθρωπότητας τα κράτη που κυριαρχούσαν πολιτικά στο διεθνές σύστημα, 

συνήθως υπερείχαν και πολιτισμικά, ενώ παράλληλα, προωθούσαν 

αντίστοιχα σε παγκόσμιο επίπεδο και την κουλτούρα τους, καθιστώντας τη 

κυρίαρχη κουλτούρα, όπως χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν η Ελλάδα και 

η Ρώμη κατά την αρχαιότητα. Αλλά και από την άλλη πλευρά, πάλι με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας και ειδικά του διαδικτύου, έχει δοθεί η ευκαιρία στον 

κάθε άνθρωπο να γνωρίσει τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα άλλων λαών, 

ακόμα και εάν αυτοί βρίσκονται στην άλλη άκρη της γης. Το γεγονός αυτό 

έχει ενισχύσει την ανοχή στη διαφορετικότητα και την αποδοχή της 

πολυπολιτισμικότητας, την υπαναχώρηση του ρατσισμού και γενικά τη 

δημιουργία νέων πολιτισμικών σχημάτων. 

 Σε αυτή τη μελέτη το επίκεντρο θα είναι κυρίως η οικονομική 

παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι ο λόγος ύπαρξης αλλά και η ατμομηχανή 

του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης. Σε όλες τις περιόδους της 

παγκοσμιοποίησης κατά την ανθρώπινη ιστορία, η οικονομική ενοποίηση 

ήταν πάντα το πρώτο στάδιο της ολοκλήρωσης, αλλά και αυτή που στη 

συνέχεια αποτελούσε την κινητήριο δύναμη και έδινε τον ρυθμό της αλλαγής 

και στους υπόλοιπους τομείς. Το κέρδος αποτελούσε διαχρονικά επιδίωξη 

των ανθρώπων και τα οικονομικά κίνητρα αποτελούσαν έναν από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες για την εξέλιξη της ανθρωπότητας, Η διαδικασία 

της παγκοσμιοποίησης δεν αποτελεί εξαίρεση.  

1.1.3 Επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης 

 Παρόλο που η παγκοσμιοποίηση έχει πολύ μεγάλη ιστορία κατά το 

παρελθόν, είναι γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1990 και μετά έχει μπει σε 

μία κατάσταση ραγδαίας επιτάχυνσης. Με το πέρασμα του χρόνου, 

επεκτείνεται όλο και πιο γρήγορα σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, ως ένα αναπόδραστο μέλλον. Σε αυτή την επιτάχυνση της 

παγκοσμιοποίησης, σημαντική συμβολή είχε η κατάρρευση του Ανατολικού 
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Μπλόκ και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, τα οποία έδωσαν τέλος στο 

διαχωρισμό της ανθρωπότητας σε δύο διαφορετικούς κόσμους και είχαν 

πλέον ως αποτέλεσμα, την πρόσδεση σχεδόν όλων των χωρών στο άρμα 

της παγκοσμιοποίησης. 

Αλλά πέραν αυτού, τη μέγιστη συμβολή στην επιτάχυνση της 

παγκοσμιοποίησης είχε και έχει η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Εξαιτίας της, 

υπήρξε ραγδαία εξέλιξη των μέσων μεταφοράς και μέσω αυτών, αύξηση 

τόσο της ταχύτητας, όσο και της ποσότητας μεταφοράς εμπορευμάτων και 

αγαθών, γεγονός που ωφέλησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την διεξαγωγή του 

εμπορίου. Παράλληλα και εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, έγινε δυνατή η αύξηση 

των ταξιδιών των απλών ανθρώπων, οι οποίοι πλέον είχαν τη δυνατότητα, 

γρήγορα και φθηνά, να δουν οποιοδήποτε μέρος του κόσμου επιθυμούσαν 

και να γνωρίσουν από κοντά τα ήθη και τα έθιμα άλλων λαών που μέχρι 

πρότεινος ούτε καν είχαν ακούσει γι’ αυτούς. Αλλά ίσως η πιο σημαντική 

εφεύρεση της ανθρώπινης νόησης τις τελευταίες δεκαετίες ήταν το διαδίκτυο 

και η εξάπλωση του σε όλο σχεδόν τον πλανήτη, δημιουργώντας με αυτό τον 

τρόπο ευκολία πρόσβασης σε όλων των ειδών τις πληροφορίες. Η ταχύτητα 

της επικοινωνίας, επιτάχυνε με γεωμετρική πρόοδο και την 

παγκοσμιοποίηση. Αποτελέσματα της εξέλιξης της τεχνολογίας, ήταν η άμεση 

και απεριόριστη πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία, η εκμηδένιση 

των αποστάσεων και η δυνατότητα ενημέρωσης και παρακολούθησης όλων 

των γεγονότων που συμβαίνουν στον πλανήτη από τον καθένα. 

1.2 Ιστορική αναδρομή της παγκοσμιοποίησης 

 Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα πρωτόγνωρο 

φαινόμενο, το οποίο εμφανίστηκε στη σύγχρονη εποχή. Εάν μελετήσουμε την 

ιστορία θα ανακαλύψουμε ότι σε διάφορες ιστορικές περιόδους, άλλες φορές 

περισσότερο και άλλες φορές λιγότερο, έλαβαν χώρα αντίστοιχες διαδικασίες 

με τις σημερινές οι οποίες οδήγησαν σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Από 

την προϊστορική εποχή έως σήμερα οι μεγάλες αυτοκρατορίες κάθε εποχής, 

όπως η Κίνα και η Αίγυπτος, αντάλλασσαν εμπορεύματα, ιδέες, εφευρέσεις, 

ιδεολογίες και πολιτισμό, άλλοτε ειρηνικά και άλλοτε βίαια. Η βασική όμως 
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προϋπόθεση, σε όλες τις περιπτώσεις, ήταν η ύπαρξη μιας ηγεμονικής 

δύναμης που ρύθμιζε αυτή τη διαδικασία και ειδικά τον οικονομικό τομέα. Το 

παραπάνω δεδομένο φυσικά, αποτελεί αναγκαία, αλλά μη ικανή συνθήκη, 

όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, όπου οι Η.Π.Α. ήταν 

μεν ουσιαστικά ηγεμονική δύναμη, αλλά επέλεξε τον απομωνοτισμό για τους 

δικούς της εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Μάλιστα δημιουργήθηκε 

ολόκληρη θεωρία των διεθνών σχέσεων η οποία υποστήριζε αυτή την 

άποψη, η οποία ονομάστηκε «θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας» 

(Keohane, The theory of hegemonic stability and changes in international 

regimes 1980). 

1.2.1 Από την αρχαιότητα έως το 1870 

 Κατά την αρχαιότητα οι μεγάλες χρονικές περίοδοι παγκοσμιοποίησης, 

τις οποίες πάντα διέκριναν όλα τα επιμέρους στοιχεία της σύγχρονης 

παγκοσμιοποίησης, είχαν δύο κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον αφορούσαν 

κυρίως τον πολιτισμένο κόσμο της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, 

αφήνοντας απ’ έξω ένα σημαντικό κομμάτι του υπόλοιπου «απολίτιστου» 

κόσμου. Δεύτερον, η παγκοσμιοποίηση επιβλήθηκε βιαίως από κάποια 

μεγάλη αυτοκρατορία με αποτελεσματική κεντρική διοίκηση, η οποία 

επέβαλλε την ενοποίηση με εξαναγκασμό, μέσω ενός ισχυρού στρατού που 

μπορούσε να αναπτυχθεί σε μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις. Τρίτον, η 

διαδικασία διακόπηκε απότομα σε κάποιο σημείο, από διάφορα, συνήθως 

βίαια, ιστορικά γεγονότα. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν η Αυτοκρατορία του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ρωμαική Αυτοκρατορία με την pax romana της και η 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

 Αλλά ο βατήρας για την πραγματική έναρξη της παγκοσμιοποίησης 

υπήρξε η εποχή των ανακαλύψεων, η οποία ξεκίνησε περίπου το 1500 με 

την εμφάνιση και επέκταση των αποικιακών αυτοκρατοριών της Πορτογαλίας 

και της Ισπανίας, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μη αναστρέψιμης 

διαδικασίας ενοποίησης του κόσμου, θέτοντας τα θεμέλια για την ποιοτική 

παγκοσμιοποίηση της περιόδου μετά το 1870. Με τις εξερευνήσεις τους και 

την εξέλιξη της ναυτικής τέχνης και της ναυσιπλοίας, αυτές οι δύο 
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αυτοκρατορίες, κατάφεραν να ανακαλύψουν για πρώτη φορά στην ιστορία 

της ανθρωπότητας σχεδόν όλο τον κόσμο που γνωρίζουμε και σήμερα, 

φέρνοντας σε άμεση επαφή την Ευρώπη, με την Αφρική, την Ασία και την 

Αμερική και διεξάγοντας εμπόριο ανάμεσα σε όλες αυτές τις ηπείρους 

διασυνδέοντάς τες.  

Αυτή την περίοδο ιδρύθηκε η Βρετανική Εταιρεία των Ανατολικών 

Ινδιών, στην οποία το 1600, της δόθηκε από τον βασιλιά της Αγγλίας το 

αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής εμπορίου με τις Ανατολικές Ινδίες, οι 

οποίες την εποχή εκείνη αποτελούσαν μία τεράστια γεωγραφική περιοχή που 

εξαπλώνονταν από τις ακτές της Ανατολικής Αφρικής έως την Ιαπωνία. Η 

Βρετανική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών αποτέλεσε την πρώτη πολυεθνική 

εταιρεία στον κόσμο διέθετε τεράστιους υλικούς και οικονομικούς πόρους, 

έχοντας ακόμα και έναν πλήρως εξοπλισμένο ιδιωτικό στρατό, για την 

υπεράσπιση των συμφερόντων της (Gardner 1972). Ακολούθησε η 

Ολλανδική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών το 1602 με παρόμοιους σκοπούς 

και μέσα. Οι εταιρείες αυτές, αποτέλεσαν τον πρόδρομο του αμείλικτου 

αποικιοκρατικού ανταγωνισμού ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, 

που είχε ως σκοπό την εξεύρεση πρώτων υλών και την επέκταση του 

εμπορίου σε νέες αγορές, παράλληλα με την απόλυτη επικράτηση του 

μερκαντιλισμού στην οικονομία. 

Επιπλέον η εποχή αυτή είναι και εποχή μεγάλων εφευρέσεων όπως η 

εφεύρεση της τυπογραφίας, η οποία συνέβαλλε σημαντικά στη διάδοση των 

επιστημονικών γνώσεων σε συνδυασμό με την εξέλιξη της ναυτικής τέχνης, η 

οποία οδήγησε στη χαρτογράφηση των παλιών και νέων ηπείρων από τους 

τολμηρούς θαλασσοπόρους της εποχής. Η περίοδος της γεωγραφικής 

απομόνωσης του παραλθόντος είχε περάσει ανεπιστρεπτί. Από τα μέσα του 

18ου αιώνα και μετά, αυτή η σταθερή διασύνδεση, εξελίχθηκε σε μια σταθερή 

πολυμερή και πολυεπίπεδη αλληλεξάρτηση, διαθέτοντας ένα τεράστιο και 

ραγδαία αναπτυσσόμενο διηπειρωτικό εμπορικό δίκτυο συναλλαγών, που το 

χαρακτήριζε η οικονομική σταθερότητα και οι αισιόδοξες προοπτικές 

ανάπτυξης. 
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 Ακολούθησε η βιομηχανική επανάσταση η οποία αύξησε σημαντικά τις 

δυνατότητες παραγωγής, οι οποίες με τη συνδρομή της τεχνολογικής 

εξέλιξης και κυρίως των μεταφορών και των επικοινωνιών, έδωσαν 

σημαντική ώθηση στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, ειδικά στον 

οικονομικό τομέα. Η εφεύρεση της κίνησης με ατμό και η ανάπτυξη των 

μεταφορών με τρένα και ατμόπλοια, συντόμευσαν σημαντικά, τόσο τα 

διηπειρωτικά όσο και τα υπερατλαντικά ταξίδια, μικραίνοντας τις αποστάσεις 

και δημιουργώντας έναν παγκόσμιο συγκοινωνιακό ιστό. Παράλληλα άρχισαν 

να εξάγονται σε όλο τον κόσμο οι «δυτικοί θεσμοί», ενισχύοντας την 

περαιτέρω ανάπτυξη και θέτοντας τα θεμέλια μιας πραγματικής 

αλληλεξάρτησης. Η Γαλλική Επανάσταση του 1789, δημιούργησε μια 

παράλληλη επανάσταση στις πολιτικές υποθέσεις, δίνοντας για πρώτη φορά 

στην ιστορία την ευκαιρία στους λαούς της Ευρώπης να έχουν λόγο για την 

τύχη τους και παρόλο που η επιρροή της επεκτάθηκε με αργούς ρυθμούς, 

ειδικά εκτός Ευρώπης, έδωσε μια νέα πνοή στην αντίληψη ενός 

ενοποιημένου κόσμου. 

1.2.2 Πρώτη περίοδος της παγκοσμιοποίησης (1870 – 1914) 

 Η πρώτη ιστορική περίοδος που είχε τα ίδια, εάν όχι ακόμα 

ποιοτικότερα χαρακτηριστικά με τη σημερινή σύγχρονη παγκοσμιοποίηση και 

θα την χαρακτηρίζαμε παρόμοια με τη σημερινή, είναι η περίοδος από το 

1870 έως την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914. Βασικό 

χαρακτηριστικό και σε αυτή την περίπτωση, ήταν η ύπαρξη μιας ηγεμονικής 

δύναμης, που στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η οποία 

εκτός από το ότι ήταν η ισχυρότερη πολιτική και στρατιωτική δύναμη, ήταν 

επιπλέον και το κέντρο του διεθνούς χρηματοπιστωτικού και νομισματικού 

συστήματος. Η Μεγάλη Βρετανία αυτή την περίοδο, έχοντας το υψηλότερο 

βιοτικό επίπεδο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ήταν ο μεγαλύτερος 

επενδυτής κεφαλαίων στις αναπτυσσόμενες αγορές της εποχής, έχοντας 

συσσωρεύσει τεράστια κεφάλαια τα οποία αναζητούσαν επενδυτικές 

ευκαιρίες. Επίσης ήταν η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της εποχής και τα 

περισσότερα πλοία που κυκλοφορούσαν σους ωκεανούς και διεξήγαγαν το 
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παγκόσμιο εμπόριο κατασκευάζονταν στην Αγγλία. Ο ιμπεριαλισμός, σε 

συνδυασμό με την αποικιοκρατία και η πεποίθηση της βρετανικής 

πολιτιστικής ανωτερότητας, έγιναν σε αυτή τη χρονική περίοδο ο 

ακρογωνιαίος λίθος της παγκοσμιοποίησης. 

 Στην αρχή αυτής της περιόδου δόθηκε μεγαλύτερη σημασία στα πιο 

βασικά οικονομικά θέματα, όπως το εμπόριο και η μεταφορά κεφαλαίων, 

αλλά πολύ σύντομα το ενδιαφέρον επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς όπως οι 

αγορές εργασίας σε συνδυασμό με τη μετανάστευση, τη γεωργία και τέλος 

τους θεσμούς των διεθνών νομισματικών συστημάτων, οι οποίοι ελέγχονταν 

από τα κράτη και τέθηκαν σε ισχύ την ίδια περίπου εποχή ή λίγο νωρίτερα. Η 

περίοδος αυτή κυριαρχείται από τον «κανόνα του χρυσού», ως το παγκόσμιο 

σύστημα συναλλαγών. Σύμφωνα με αυτό τον κανόνα ο χρυσός 

χρησιμοποιείται ως νόμισμα και η συναλλαγματική ισοτιμία των διαφόρων 

νομισμάτων καθορίζεται από αυτόν. Κάθε νόμισμα έχει μια σταθερή ισοτιμία 

με τον χρυσό και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανταλλαχθεί από τις Κεντρικές 

Τράπεζες με την αντίστοιχη ποσότητα χρυσού η οποία τηρείται ως απόθεμα 

από αυτές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις 

στο εξωτερικό, να εκτίθενται ελάχιστα στους πληθωριστικούς κινδύνους και 

στις διακυμάνσεις των ισοτιμιών του συναλλάγματος, δημιουργώντας 

ιδιαίτερα ευνοικές συνθήκες για την παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Με αυτό 

τον τρόπο ο «κανόνας του χρυσού» δέσμευε την οικονομική πολιτική των 

κρατών, εξασφαλίζοντας νομισματική σταθερότητα, χαλιναγώγηση των 

κρατικών δαπανών και την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων με ελάχιστο 

ρίσκο. 

Με τη βοήθεια των τεχνολογικών εξελίξεων και εφευρέσεων της 

εποχής, όπως το ατμόπλοιο, ο τηλέγραφος, ο σιδηρόδρομος, η οργάνωση 

των ταχυδρομικών υπηρεσιών και αργότερα το τηλέφωνο και το αεροπλάνο, 

η αγορά  έγινε παγκόσμια και ο κόσμος έγινε πιο «μικρός». Το ελεύθερο 

εμπόριο πήρε σάρκα και οστά και η μεταφορά προϊόντων σε όλα τα μήκη και 

πλάτη του πλανήτη, άρχισε να γίνεται όλο και πιο εύκολη υπόθεση, ενώ 

πλέον μπορούσαν να διακινηθούν όχι μόνο ανθεκτικά και μη εύθραυστα είδη 



13 

 

αλλά και είδη ευρείας κατανάλωσης, όπως τρόφιμα και άλλα ευαίσθητα 

προιόντα. Αυτή την εποχή, ήταν που προιόντα όπως το μετάξι και οι κινέζικες 

πορσελάνες, μετατράπηκαν από είδη πολυτελείας για τον υπόλοιπο κόσμο 

σε παγκόσμιο κοινό αγαθό της καθημερινότητάς των ανθρώπων. 

Παράλληλα, η σημαντική ενίσχυση της απρόσκοπτης διακίνησης κεφαλαίων, 

κατάφερε να θέσει σε κίνηση μια γρήγορη και αποδοτική οικονομική 

ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ολοκληρώθηκε 

και η εξερεύνηση του υπόλοιπου πλανήτη καθώς και η συστηματική 

χαρτογράφησή του.  

Επιπλέον η τεχνολογική εξέλιξη των μεταφορικών μέσων, έκανε τα 

ταξίδια, ακόμα και τα διηπειρωτικά, πολύ εύκολη υπόθεση και πάνω από όλα 

με πολύ χαμηλό κόστος. Το 1879, ένα εκατομμύριο τουρίστες επισκέφτηκαν 

την Ελβετία, εκ των οποίων 200.000 ήταν αμερικανοί (Hobsbawm 2000). Οι 

ωκεανοί, δεν αποτελούσαν πλέον κανένα εμπόδιο στις μετακινήσεις. Ο 

αμερικανός Robert Peary κατέκτησε τον Βόρειο Πόλο το 1909, φτάνοντας 

πρώτος από τους βρετανούς και σκανδιναβούς ανταγωνιστές του. Με την 

ανακάλυψη του Νότιου Πόλου από τον νορβηγό Roald Amundsen το 1911 

(Britannica 2012), δεν υπήρχε πλέον κανένα μέρος της γης που να μην είχε 

κατακτηθεί από τον άνθρωπο, πλην των κορυφών των μεγαλύτερων βουνών 

του κόσμου.  

Μεταξύ του 1800 και 1913, ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου 

αυξήθηκε κατά 45 φορές, σημειώνοντας μία θεαματική αύξηση, η οποία αν 

δεν διακόπτονταν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πιθανότατα θα αυξανόταν 

με γεωμετρική πρόοδο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ρυθμός αύξησης του 

παγκόσμιου εμπορίου κατά την παραπάνω χρονική περίοδο, ξεπερνούσε τον 

ρυθμό αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής. Παρόλα αυτά το 75% αυτού 

του εμπορίου διεξαγόταν σε Ευρώπη, Βόρειο Αμερική και Αυστραλία 

(Kenwood and Lougheed 1999, σελ. 78), γεγονός το οποίο μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα, ότι επρόκειτο περισσότερο για μία παγκοσμιοποίηση του 

δυτικού κόσμου. Παρ’ όλα αυτά η ραγδαία ανάπτυξη και η συνεχής 

γεωγραφική επέκταση του διεθνούς εμπορίου και το άνοιγμα όλο και 
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περισσότερων αγορών, αναγκαστικά αύξανε συνεχώς τη ζήτηση για 

βιομηχανικά προιόντα, γεγονός που ανάγκασε τις ευρωπαικές βιομηχανίες 

να κατασκευάζουν περισσότερα αλλά και μεγαλύτερα εργοστάσια, για να 

μπορέσουν να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων τους 

από την συνεχώς επεκτεινόμενη παγκόσμια αγορά. Σταδιακά ένας όλο και 

αυξανόμενος αριθμός αυτών των εργοστασίων εγκαταστάθηκε στο 

εξωτερικό, τόσο για μείωση του κόστους παραγωγής, όσο και για να 

υποστηρίξουν την τοπική ζήτηση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση των πρώτων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, που μελλοντικά θα κυριαρχήσουν στη διεθνή 

οικονομική σκηνή. 

 Σημαντικός παράγοντας για την ταχεία επέκταση της 

παγκοσμιοποίησης την περίοδο αυτή ήταν ο διεθνής καταμερισμός εργασίας 

και οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Άλλωστε η ιστορία της ανθρωπότητας 

είναι ιστορία μετανάστευσης. Την εποχή εκείνη οι άνθρωποι μετανάστευαν 

όπως και σήμερα, αλλά δεν χρειάζονταν διαβατήρια για τη μετακίνησή τους, 

γεγονός που βοήθησε σημαντικά σε μια ευέλικτη κατανομή του παγκόσμιου 

ανθρώπινου δυναμικού. Μεταξύ του 1850 και του 1914, 60 – 70 εκατομμύρια 

άνθρωποι μετανάστευσαν από τις πατρίδες τους χωρίς να επιστρέψουν ποτέ 

πίσω, εκ των οποίων 40 – 45 εκατομμύρια ήταν ευρωπαίοι, που 

μετανάστευσαν κυρίως στη Βόρειο και Νότιο Αμερική (Osterhammel και 

Petersson 2013, σελ. 84). Αυτή η ελευθερία της μετανάστευσης, η οποία δεν 

ξανασυνέβη ποτέ σε αυτό το βαθμό στο μέλλον, βοήθησε σημαντικά στο 

σωστό και αυτορρυθμιζόμενο καταμερισμό της εργασίας, δίνοντας μεγάλη 

ώθηση στην ανάπτυξη. 

 Σύντομα όμως, η εμπλοκή της πολιτικής και του έθνους – κράτους 

στην διαδικασία της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και η προσπάθεια 

χαλιναγώγησής της προς όφελος των εθνικών συμφερόντων, θα οδηγήσει σε 

διαμάχες ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Κοινωνικές ομάδες σε 

διάφορες χώρες, άρχισαν να αισθάνονται ότι απειλούνται από την 

παγκοσμιοποίηση, όπως ήταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που ξαφνικά 

είδαν τα προϊόντα που παράγουν να εισάγονται σε πολύ χαμηλότερες τιμές 
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από τις δικές τους, με αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών τους. Ως 

αντίδραση στην παγκοσμιοποίηση άρχισε να επανεμφανίζεται ο κρατικός 

παρεμβατισμός για την προστασία αυτών των κοινωνικών ομάδων, 

επιβάλλοντας δασμούς στα εισαγόμενα προιόντα αλλά και ενισχύοντας την 

κοινωνική πολιτική με σκοπό μια πιο δίκαιη κατανομή του παραγόμενου 

πλούτου. Με κάθε κράτος να ακολουθεί αυτή την τακτική, δεν άργησαν να 

φουντώσουν οι διαμάχες. Αυτές αρχικά θα εξελιχθούν σε παγκόσμιες κρίσεις 

και τελικά, αναπόφευκτα, σε ανοιχτή σύγκρουση, την οποία επιδίωξαν οι 

χαμένοι της παγκοσμιοποίησης, όπως ήταν η Γερμανία, σηματοδοτώντας την 

έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

1.2.3 Ενδιάμεση περίοδος (1914 – 1989) 

Με την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατέρρευσε και η πρώτη 

περίοδος της παγκοσμιοποίησης. Οι διαδικασίες διάσπασης που είχαν 

ενεργοποιηθεί μερικά χρόνια νωρίτερα, αρχικά κυρίως ως αντίδραση στην 

παγκοσμιοποίηση, σιγά σιγά άρχισαν να μεγενθύνονται έως ότου κατέληξαν 

στην ανοιχτή σύγκρουση και τον πόλεμο. Ο πόλεμος κατέστρεψε τους 

περισσότερους δεσμούς ανάμεσα στα έθνη, τόσο πολιτικούς, όσο και 

οικονομικούς και πολιτισμικούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή του 

παγκόσμιου εμπορίου λόγω της ανακατεύθυνσης της βιομηχανικής 

παραγωγής στις πολεμικές ανάγκες, των εμπορικών αποκλεισμών και της 

στοχοποίησης των εμπορικών πλοίων, των διεθνών ναυτιλιακών διαδρομών 

και επικοινωνιών και της απαγόρευσης της ελεύθερης μετακίνησης των 

ανθρώπων και αγαθών. Τα έθνη – κράτη λόγω των αναγκών της πολεμικής 

διαδικασίας, εγκατέλειψαν τον «κανόνα του χρυσού» που ρύθμιζε το διεθνές 

οικονομικό σύστημα έως τότε και άρχισαν τα τυπώνουν νέο χρήμα για την 

χρηματοδότηση του πολέμου. Οι βιαιότητες, το μίσος και η εξαθλίωση του 

πολέμου, στην κυριολεξία αποτελείωσαν οποιαδήποτε άλλη πτυχή της 

παγκοσμιοποίησης, που πιθανόν να είχε μείνει άθικτη από την κήρυξη του 

πολέμου. 

Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε τεράστιες ανακατατάξεις στη διεθνή 

σκηνή. Το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα σχεδόν διαλύθηκε και η Ευρώπη 
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έπαψε να είναι το κέντρο του κόσμου. Νέες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις 

έκαναν την εμφάνισή τους, όπως οι Η.Π.Α. αλλά και οι χώρες της Ασίας. 

Επιπλέον η ρωσική επανάσταση και η επικράτηση του κομμουνισμού στη 

Ρωσία προκάλεσε ένα πρωτοφανές σοκ στον δυτικό κόσμο, μετατρέποντας 

τη Μόσχα στο κέντρο της διεθνούς επανάστασης. Με το τέλος του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου και λόγω της υπάρχουσας αστάθειας κυριάρχησε ένα 

έντονα κυμαινόμενο καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών. Κατά τη διάρκεια 

όμως του μεσοπολέμου και συγκεκριμένα μετά το 1925, έγινε μια νέα 

παγκόσμια προσπάθεια για την επαναλειτουργία του διεθνούς οικονομικού 

συστήματος σύμφωνα με τους κανόνες της προ του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 

περιόδου και επιστροφή στον «κανόνα του χρυσού». Σχεδόν όλα τα 

νομίσματα επανασυνδέθηκαν με τον χρυσό, αλλά για να διατηρηθούν οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες οι κεντρικές τράπεζες έπρεπε να περιορίσουν την 

προσφορά χρήματος και να διατηρήσουν υψηλά επιτόκια, γεγονός που είχε 

ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, αλλά και στην απασχόληση 

εκτοξεύοντας την ανεργία στα ύψη. Όμως η πολυεπίπεδη αλληλεξάρτηση, οι 

οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κρατών, ο παγκόσμιος καταμερισμός 

εργασίας καθώς και οι παγκόσμιες ροές κεφαλαίου είχαν πληγεί 

ανεπανόρθωτα από τον πόλεμο (Keynes 1919). Σημαντικό αρνητικό 

χαρακτηριστικό αυτής της εποχής, είναι ότι το παγκόσμιο εμπόριο αυξανόταν 

πολύ πιο αργά από την παραγωγή, ενώ το αντίθετο συνέβαινε πριν το 1914. 

Τελικά η προσπάθεια αυτή κατέρρευσε μετά το παγκόσμιο οικονομικό κράχ 

του 1929, το οποίο ξεκίνησε από τη Wall Street και μεταδώθηκε σαν 

πυρκαγιά σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας στην πράξη το πόσο 

συνδεδεμένες ήταν οι εθνικές οικονομίες μεταξύ τους. Τελικά ο «κανόνας του 

χρυσού» εγκαταλείφθηκε εντελώς το 1931. Το παγκόσμιο οικονομικό 

σύστημα επέστρεψε στο κυμαινόμενο καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών 

έως την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος διέλυσε, για άλλη μια 

φορά, όλες τις προηγούμενες διευθετήσεις, δίνοντας τη χαριστική βολή στη 

χλιαρή προσπάθεια επανεκκίνησης της παγκοσμιοποίησης κατά το διάστημα 

του Μεσοπολέμου. 
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Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε ολοφάνερη η βούληση των 

νικητών να επιβάλλουν μια νέα παγκόσμια τάξη. Οι Η.Π.Α. αναδύονται ως 

παγκόσμια ηγεμονική δύναμη, αλλά σε λανθάνουσα κατάσταση αφού αυτή η 

ηγεμονία αφορούσε μόνο τον μισό κόσμο, καθόσον υπήρχε η ιδιαιτερότητα 

του Ψυχρού Πολέμου με την Ε.Σ.Σ.Δ. και η ύπαρξη του «Σιδηρού 

Παραπετάσματος», που απέκλειε τον άλλο μισό κόσμο από την 

παγκοσμιοποίηση. Παρ’ όλα αυτά ο υπόλοιπος κόσμος προσπάθησε να 

ξαναβρεί την ισορροπία του, γεγονός που αποτυπώθηκε στη νομισματική και 

χρηματοοικονομική διάσκεψη του Bretton – Woods, που έγινε στο New 

Hamshire των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούλιο του 1944 και στην οποία 

συμμετείχαν όλες οι νικήτριες δυνάμεις του πολέμου, συνολικά 44 χώρες και  

στην οποία πάρθηκαν οι αποφάσεις που οδήγησαν στη διευθέτηση του 

παγκόσμιου οικονομικού συστήματος .  

Η διευθέτηση του «Bretton – Woods» κυριαρχεί στην παγκόσμια 

οικονομία, σε μία προσπάθεια επαναφοράς του «κανόνα του χρυσού», μέσω 

της σύνδεσης του δολαρίου με τον χρυσό και της καθιέρωσης του ως 

παγκοσμίου συναλλάγματος. Το σύστημα επέβαλλε σε κάθε χώρα να 

διατηρεί τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματός της σταθερή σε σχέση 

με το δολάριο και κατ’ επέκταση τον χρυσό. Έτσι οι Η.Π.Α., αφού το δολάριο 

παρέμεινε το μοναδικό νόμισμα που ήταν ανταλλάξιμο με χρυσό, ανέλαβαν 

το μεγαλύτερο βάρος των υποχρεώσεων, αλλά και την ηγεσία του 

παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μία 

σταθερότητα τις διεθνείς συναλλαγές, οδηγώντας στους υψηλούς ρυθμούς 

οικονομικής ανάπτυξης των μεταπολεμικών δεκαετιών και στην ευμάρεια του 

δυτικού κόσμου. Η διευθέτηση κατέρρευσε το 1971, επί κυβέρνησης Νίξον, η 

οποία κατήργησε την ανταλλαξιμότητα του δολαρίου σε χρυσό, εξαιτίας της 

αμφισβήτησης της δυνατότητας ανταλλαγής του από το μεγαλύτερο μέρος 

των κρατών του κόσμου. Οι παράμετροι που οδήγησαν την κυβέρνηση των 

Η.Π.Α. σε αυτή την ενέργεια, θα παρατεθούν αναλυτικά στην δομή του 

διεθνούς οικονομικού συστήματος στις διάφορες ιστορικές περιόδους σε 

επόμενο κεφάλαιο. 
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Αυτή ήταν η χρονική στιγμή που ξεκίνησε δειλά δειλά η προετοιμασία 

για τη δεύτερη περίοδο της παγκοσμιοποίησης, με την εγκατάλειψη για 

δεύτερη φορά του «κανόνα του χρυσού», ή θα μπορούσαμε να πούμε του 

δολαρίου, σε συνδυασμό με την πετρελαϊκή κρίση του 1971, η οποία 

οδήγησε σε αστάθεια όλες τις μεγάλες οικονομίες και διήρκεσε έως τις αρχές 

της δεκαετίας του 1980. Ήδη ο κόσμος ήταν χωρισμένος σε δύο στρατόπεδα, 

την Ανατολή ή το κομμουνιστικό στρατόπεδο, με επικεφαλής τη Σοβιετική 

Ένωση, στο οποίο καθιερώθηκε το κομμουνιστικό οικονομικό σύστημα και τη 

Δύση με επικεφαλής τις Η.Π.Α., όπου εφαρμόστηκε το φιλελεύθερο 

καπιταλιστικό σύστημα. Σύντομα αποδείχθηκε ότι η Σοβιετική Ένωση και οι 

σύμμαχοί της μπορούσαν να ανταγωνιστούν τη Δύση μόνο στο στρατιωτικό 

επίπεδο. Στο οικονομικό επίπεδο, σταδιακά αποκαλύφθηκαν τα διαρθρωτικά 

ελλείματα που την καθιστούσαν «ελλειπή υπερδύναμη» (Odd Arne Westad 

1994), καθώς και η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της κομμουνιστικής 

οικονομικής οργάνωσης σε σχέση με το καπιταλιστικό σύστημα, οδηγώντας 

σταδιακά στην οικονομική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του 

Ανατολικού Μπλόκ γενικότερα, η οποία επήλθε το 1989. 

1.2.4 Δεύτερη Περίοδος (1989 – σήμερα) 

Κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης είναι η 

αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών με αποτέλεσμα καμία 

εθνική οικονομία να μην είναι πλέον αποστειρωμένη ή αυτάρκης. Καμία χώρα 

δεν μπορεί να χαράξει, πόσο μάλλον να υλοποιήσει, δική της οικονομική 

πολιτική, αγνοώντας το διεθνές οικονομικό σύστημα και όπως είναι φυσικό, η 

οικονομική πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη εξωτερική πολιτική. Μία 

σημαντική συνέπεια του Ψυχρού Πολέμου ήταν ότι, ο φόβος της 

κομμουνιστικής επανάστασης αλλά και η στρατιωτική απειλή, ώθησε τα 

κράτη του δυτικού κόσμου προς περισσότερη αλληλεξάρτηση και στη 

δημιουργία πιο ισχυρών δεσμών μεταξύ τους, επισπεύδοντας κατά κάποιο 

τρόπο την παγκοσμιοποίηση. 

Ταυτόχρονα όμως, πέραν των όποιων διαφορών, υπήρχαν ανάμεσα 

στις υπερδυνάμεις τα παγκόσμια δίκτυα, που δημιουργήθηκαν κατά την 
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περίοδο αυτή, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ναυτιλία, η αεροπλοοία κ.α., 

συμπεριλάμβαναν, τόσο τις κομμουνιστικές χώρες και τη Σοβιετική Ένωση, 

όσο και τον Τρίτο Κόσμο, γεγονός που συντελεί στην άποψη ότι και αυτές 

συμμετείχαν στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, τουλάχιστον στους πιο 

ανώδυνους τεχνικούς τομείς της, αν και με μικρότερη ένταση από τις χώρες 

της Δύσης. Με την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλόκ, διαλύθηκαν τα 

σύνορα ανάμεσα στον καπιταλιστικό και κομμουνιστικό κόσμο και οι πρώην 

κομμουνιστικές χώρες, κάνοντας ένα πλήθος μεταρρυθμίσεων ειδικά στην 

οικονομία τους, εισήλθαν, αν και όχι με λίγα προβλήματα, στην παγκόσμια 

οικονομία της αγοράς. Σύντομα αυτές οι χώρες θα ανακάμψουν από το 

χτύπημα της διάλυσης και πολλές από αυτές θα παίξουν πρωταγωνιστικό 

ρόλο στη διεθνή σκηνή. 

Η πραγματική ενοποίηση του κόσμου που επήλθε μετά το 1989, 

έδωσε μια τεράστια ώθηση στην παγκοσμιοποίηση, με τους ρυθμούς της να 

αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Η κλασσική πολιτική έπαψε πλέον να 

αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο αντιμετώπισης των διεθνών 

προβλημάτων. Τη θέση της πήραν διεθνείς συμφωνίες και διεθνείς 

οργανισμοί, οι οποίοι αποδείχθηκαν πιο κατάλληλοι για να αντιμετωπίσουν 

πολύπλοκα παγκόσμια προβλήματα, τα οποία στη σύγχρονη εποχή 

διογκώθηκαν, μερικά μόνο απο τα οποία είναι, η διεθνής τρομοκρατία και το 

οργανωμένο διεθνές έγκλημα, το παγκόσμιο εμπόριο και η απελευθέρωση 

των κεφαλαιοαγορών, η κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Σταδιακά, τομείς στους οποίους πριν το κράτος διατηρούσε την 

πρωτοκαθεδρία και τον απόλυτο έλεγχο, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι 

ταχυδρομικές υπηρεσίες και η ηλεκτρική ενέργεια, άρχισαν να 

ιδιωτικοποιούνται. Σταδιακά, όλο και περισσότερο, το κράτος άρχισε να 

μεταμορφώνεται σε ουραγό τόσο της εθνικής όσο και της διεθνούς 

οικονομικής δραστηριότητας, δίνοντας τη σκυτάλη στον ιδιωτικό τομέα. Οι 

ανάγκες της αγοράς, άρχισαν πλέον να διαμορφώνουν την προσφορά και τη 

ζήτηση, σε όλο και περισσότερους τομείς της οικονομίας, ενώ παράλληλα 

υπήρξε δραστική μείωση του κρατικού μηχανισμού. 
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Η απελευθέρωση του εμπορίου και των διεθνών χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών προσέδωσαν στην οικονομική ανάπτυξη ταχύτατους ρυθμούς, 

δίνοντας την ευκαιρία και σε νέους παίκτες να κάνουν την εμφάνισή τους στη 

διεθνή οικονομική σκηνή. Τέτοιοι παίκτες είναι οι ανερχόμενες οικονομικές 

δυνάμεις της Ασίας, όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες ανάπτυξαν μια 

υπολογίσιμη βιομηχανία, αντέγραψαν τη δυτική τεχνολογία και έγιναν 

κομμάτια της παραγωγής των πολυεθνικών εταιρειών με την εγκατάσταση 

βιομηχανικών μονάδων τους στο έδαφός τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία εκρηκτικών ρυθμών ανάπτυξης για τις οικονομίες τους, οι οποίοι 

συνεχίζονται αδιάλλειπτοι. Ειδικά μετά την ένταξή τους στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Εμπορίου, χώρες όπως η Κίνα κατάφεραν να κατακτήσουν τις 

παγκόσμιες αγορές, στέλνοντας τα προϊόντα τους σε όλα τα μήκη και πλάτη 

του κόσμου. 

Επιπροσθέτως, οι πολυεθνικές εταιρείες πολλαπλασιάζονται με ταχύ 

ρυθμό, δημιουργώντας επιτυχημένους επιχειρηματικούς κολοσσούς με 

μεγάλη κερδοφορία. Μεταφέροντας μέρος της παραγωγής τους σε χώρες 

στις οποίες το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλό, λόγω της πενιχρής αμοιβής 

του εργατικού δυναμικού, αποκομίζουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Η 

ανάπτυξη και η ενοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στην ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία και σε αυτές τις επιχειρήσεις, 

οι οποίες έσφιξαν ακόμα περισσότερο τα δεσμά της αλληλεξάρτησης. 

Η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση όμως δεν λαμβάνει χώρα χωρίς 

εμπόδια ή χωρίς θύματα. Κατά καιρούς μεγάλες οικονομικές κρίσεις έχουν 

συνταράξει συθέμελα την παγκόσμια οικονομία, με θύματα αρχικά διάφορες 

χώρες και στη συνέχεια μετάδοση της κρίσης σε όλα τα μήκη και πλάτη της 

υφηλίου, δείχνοντας το αδυσώπητο πρόσωπο της παγκοσμιοποίησης. Τέτοια 

ήταν η μεγάλη ασιατική κρίση του 1997, όπου οι οικονομίες χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ασίας που αναπτύσσονταν δυναμικά για αρκετά χρόνια, 

όπως της Νότιας Κορέας, της Ταϋλάνδης και της Ινδονησίας, χωρίς κάποιο 

ιδιαίτερο λόγο, απότομα κατέρρευσαν. Οι τράπεζες και οι ξένοι επενδυτές, 

ξαφνικά αποφάσισαν ότι οι επενδύσεις τους στις συγκεκριμένες οικονομίες 
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δεν ήταν ασφαλείς και απέσυραν τα κεφάλαιά τους. Η μαζική φυγή των 

κεφαλαίων είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη υποτίμηση των εθνικών τους 

νομισμάτων και την πτώχευση των εγχώριων τραπεζών και επιχειρήσεων. Η 

κρίση αρχικά εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ασία και τη Ρωσία και στη 

συνέχεια στη Λατινική Αμερική, προκαλώντας ανείπωτο πόνο και εξαθλίωση 

σε δισεκατομμύρια ανθρώπων. Με ένα μικρό διάλλειμα, η επόμενη κρίση 

έκανε την εμφάνισή της, η κρίση του 2008, η οποία δεν έχει ακόμα τελειώσει, 

κύριο γεγονός της οποίας ήταν η κατάρρευση της Lehman and Brothers, μίας 

αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, η οποία λειτουργούσε αποτελεσματικά 

εδώ και σχεδόν 150 χρόνια. Το γεγονός ότι επέζησε όλα αυτά τα χρόνια, από 

τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, τους δύο παγκοσμίους πολέμους και το 

μεγάλο κραχ του 1929 και τελικά κατέρρευσε σε αυτή την κρίση, μας οδηγεί 

στο να αντιληφθούμε το πόσο μεγάλη και σημαντική είναι αυτή η κρίση, η 

οποία θα αναλυθεί εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. 

Παράλληλα το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και της μόλυνσης 

του περιβάλλοντος έγινε πλεόν ένα κοινό πρόβλημα. Από τη δεκαετία του 

1960 και συγκεκριμένα κατά τη διάσκεψη για τα αίτια της κλιματικής αλλαγής 

η οποία έγινε τη χρονιά εκείνη στο Boulder του Κολοράντο στις Η.Π.Α., η 

κλιματική αλλαγή άρχισε να αντιμετωπίζεται ως παγκόσμιο πρόβλημα, το 

οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί με κοινές πολιτικές αποφάσεις. Η 

παγκοσμιοποίηση, ειδικά μετά το 1989 επηρέασε και αυτόν τον τομέα. Τα 

τελευταία χρόνια επιταχύνθηκαν οι εξελίξεις, το φαινόμενο μετατράπηκε σε 

πρόβλημα όλων των κατοίκων του πλανήτη και του καθενός ξεχωριστά, και 

με την ανάπτυξη των περιβαλλοντολογικών κινημάτων διαδόθηκε ευρέως 

ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου. Το πιο σημαντικό 

όμως από όλα, ήταν ότι οι άνθρωποι επιτέλους συνειδητοποίησαν ότι η ζωή 

στον πλανήτη δεν απειλείται μόνο από τον πόλεμο και την πυρηνική 

καταστροφή, αλλά και από την άλογη και υπέρμετρη χρήση των φυσικών 

πόρων και την μόλυνση του περιβάλλοντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
 

2.1 Δομή του διεθνούς συστήματος 
 

Το διεθνές σύστημα πήρε τη μορφή που έχει σήμερα με τη Συνθήκη 

της Βεστφαλίας το 1648, η οποία δημιούργησε το έθνος – κράτος περίπου με 

τη μορφή και τις δομές που έχει έως και σήμερα. Τα χαρακτηριστικά του 

διεθνούς συστήματος είναι η αναρχία και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα έθνη 

– κράτη, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ανώτερη αρχή που να μπορεί να 

επιβληθεί σε αυτά και κάθε ένα από αυτά ενεργεί σύμφωνα με το συμφέρον 

του. Τα κράτη έχουν αποκλειστική εξουσία και το μονοπώλιο της χρήσης 

νόμιμης βίας εντός των εδαφικών τους ορίων. Το διεθνές δίκαιο που 

προέκυψε, βασίζεται στην νομική ισοτιμία των κρατών, στο σεβασμό της 

εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας και τέλος στις ισορροπίες 

ισχύος. 

2.2  Θεωρήσεις των διεθνών σχέσεων 

Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για τη δομή και τη λειτουργία του 

διεθνούς συστήματος. Αρχικά, οι πρώτες θεωρίες που αναπτύχθηκαν ήταν ο 

κλασσικός ρεαλισμός και ο ιδεαλισμός. Ο κλασσικός ρεαλισμός, του οποίου 

κύριος εκπρόσωπος ήταν ο Hans Morgenthau (Morgenthau 1978), σταδιακά 

εξελίχθηκε και πήρε νέες διαφορετικές μορφές, όπως ήταν ο δομικός 

ρεαλισμός του Kenneth Waltz (Waltz 2011) και ο επιθετικός ρεαλισμός του 

John Mearsheimer (Mearsheimer 2011). Ο ιδεαλισμός, κύριος εκφραστής του 

οποίου θεωρείται ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Wilson, εξελίχθηκε και αυτός σε 

διάφορες νέες θεωρίες, όπως ο πλουραλισμός, καταλήγοντας στις θεωρίες 

αλληλεξάρτησης των Ceohane & Nye (Keohane and Nye, Power and 

Interdependence 1977). Επίσης διατυπώθηκαν και νέες θεωρίες οι οποίες 

προσπάθησαν να συνδυάσουν τις παραπάνω θεωρήσεις, στην αέναη 
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προσπάθεια να εξηγηθούν οι συμπεριφορές των κρατών στο πλαίσιο του 

διεθνούς συστήματος. 

2.2.1 Ρεαλισμός 

Ο κλασσικός ή πολιτικός ρεαλισμός έχει ρίζες που ξεκινούν από τον 

Θουκυδίδη, συνεχίζουν με τον Macciavelli και τον Hobbes και καταλήγουν σε 

πιο σύγχρονους θεωρητικούς όπως ο Hans Morgenthau. Η θεώρησή του 

εξηγεί τη συμπεριφορά των κρατών ως συνέπεια της κακής ανθρώπινης 

φύσης. Σύμφωνα με τον κλασσικό ρεαλισμό, τα κράτη είναι οι πιο σημαντικοί 

δρώντες του διεθνούς συστήματος, διότι έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα 

της οργανωμένης χρήσης βίας. Επιπλέον το διεθνές σύστημα είναι άναρχο 

και ασταθές, καθόσον τα κράτη που είναι οι κύριοι δρώντες του, βρίσκονται 

συνεχώς σε κατάσταση ανταγωνισμού. Σε αυτό το περιβάλλον τα κράτη 

εκλαμβάνονται ως ορθολογικές οντότητες, που μέσα στην αβεβαιότητα του 

διεθνούς συστήματος λειτουργούν με βάση το εθνικό τους συμφέρον και 

υπολογίζουν το κόστος και το όφελος των επιλογών τους με υπέρτατο εθνικό 

συμφέρον την ασφάλεια και την επιβίωση. Η ασφάλεια αυτή επιτυγχάνεται 

μέσω της ισχύος, κυρίως της στρατιωτικής, και εξαιτίας αυτού τα κράτη 

επιδιώκουν συνεχώς την ισχύ. Αφού λοιπόν τα κράτη αποτελούν 

ορθολογικούς δρώντες, οι αποφάσεις τους είναι και αυτές ορθολογικές και 

καταφεύγουν στον πόλεμο μόνο όταν πρόκειται να εξυπηρετήσουν τα 

συμφέροντά τους. Στο διεθνές γίγνεσθαι, οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν 

παίζουν και τόσο σημαντικό ρόλο, παρά μόνο εξυπηρετούν τα συμφέροντα 

των ισχυρών και ο ρόλος τους είναι σημαντικός, μόνο όταν υπάρχει αρκετή 

ισχύς για την επιβολή τους (Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις 

2010). Οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι είναι δημιουργήματα και εργαλεία 

των ισχυρών αλλά και οι συμμαχίες, υφίστανται όσο υπάρχουν κοινά 

συμφέροντα αλλά και δεν αλλάζει η ισορροπία ισχύος (Morgenthau 1978). 

Σημαντικό μειονέκτημα του κλασσικού ρεαλισμού είναι ότι δεν μπορεί να 

εξηγήσει την πιθανή συμβολή άλλων παραγόντων του διεθνούς συστήματος, 

όπως  είναι οι διεθνείς οργανισμοί. 
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Η εξέλιξη του πολιτικού ρεαλισμού που διαμορφώθηκε μέσα από το 

βιβλίο του Waltz «Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής» (Waltz 2011), είναι ο δομικός 

ρεαλισμός ή νεορεαλισμός, μία συστημική θεωρία πολιτικής στην οποία η 

συμπεριφορά ή αλλαγές στη συμπεριφορά των κρατών δεν οφείλεται στην 

ανθρώπινη φύση, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ή στις εσωτερικές 

διεργασίες, αλλά στις πιέσεις της δομής του συστήματος μέσω της κατανομής 

ισχύος. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι οι μεγάλες αλλαγές στο διεθνές 

σύστημα έρχονται με ανατροπή του, ενώ οι μικρότερες με αλλαγή των δομών 

ισχύος. Μεταξύ των κρατών η φυσική κατάσταση είναι ο ανταγωνισμός, 

εφόσον λείπει η υπερκρατική εξουσία, ο οποίος οδηγεί σε ένα άναρχο 

διεθνές σύστημα στο πλαίσιο του οποίου και σε συνδυασμό με την 

ανασφάλεια και τον φόβο που παρουσιάζεται, τα κράτη μεριμνούν και 

βασίζονται στα μέσα τους, στηριζόμενα στην αρχή της αυτοβοήθειας. Σε ένα 

σύστημα αυτοβοήθειας, εκείνοι που δεν βοηθούν τους εαυτούς τους ή το 

κάνουν λιγότερο αποτελεσματικά, δεν καταφέρνουν να ευδοκιμήσουν. Τα 

μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη για βελτιώσουν την ασφάλεια με βάση την 

αρχή της αυτοβοήθειας, προκαλούν την αντίδραση των άλλων κρατών, 

κινούμενα σε ένα φαύλο κύκλο, με απότοκο το γνωστό «δίλλημα ασφαλείας». 

Επειδή οι κυριότεροι δρώντες του συστήματος είναι τα κράτη, ο μεταξύ τους 

συσχετισμός έχει σημαντική επίπτωση στη διεθνή πολιτική και παρόλο που 

αυτά δεν είναι οι μοναδικοί δρώντες, οι δομές του συστήματος ορίζονται 

αποκλειστικά με βάση τους κύριους δρώντες, που στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι τα κράτη. Κυρίαρχος στόχος τους είναι η ασφάλεια και η 

επιβίωση τους, η οποία εάν είναι εξασφαλισμένη μπορούν τα κράτη να 

επιδιώξουν άλλους σκοπούς, πάντα όμως με ορθολογικές επιλογές και 

λαμβάνοντας υπόψη το κόστος όφελος των αποφάσεων τους. Για να 

ικανοποιήσουν την ασφάλειά τους τα κράτη επιδιώκουν την ισχύ, η οποία 

είναι το κυρίαρχο νόμισμα άσκησης διεθνούς πολιτικής σε ένα άναρχο 

διεθνές περιβάλλον, η οποία όμως δεν είναι ο σκοπός αλλά το μέσο 

εκπλήρωσης των επιδιώξεων και γι’ αυτό το λόγο ονομάζεται και «αμυντικός 

ρεαλισμός». Η πρώτη έγνοια των κρατών δεν είναι μεγιστοποιήσουν την ισχύ 

τους αλλά να διατηρήσουν τη θέση τους στο σύστημα (Κουσκουβέλης, 

Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις 2010). Πολλές φορές για να αυξήσουν την 
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ασφάλεια τους, εφαρμόζουν την εξισορρόπηση, η οποία χωρίζεται σε 

εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική, που είναι η πιο ακριβής και αξιόπιστη, 

επιτυγχάνεται αυξάνοντας της ισχύ τους, ενώ η εξωτερική επιτυγχάνεται με τη 

σύναψη συμμαχιών. Τα κράτη διατάσσονται σε μία ιεραρχική «οργάνωση» με 

βάση την ισχύ τους και η θεωρία προβλέπει ότι πάντα θα προβούν σε 

εξισορροπητική συμπεριφορά, ογηγώντας στη διαπίστωση ότι το σύστημα 

έχει έντονη τάση προς ισορροπία (Waltz 2011). 

Ο επιθετικός ρεαλισμός ήρθε στη συνέχεια να κάνει τη σύνδεση 

πολιτικού και δομικού ρεαλισμού εισάγοντας ορισμένα νέα στοιχεία. Πήρε 

ουσιαστικά τις προθέσεις από τον κλασσικό ρεαλισμό και το διεθνές σύστημα 

από τον δομικό ρεαλισμό και δημιούργησε μία νέα θεωρία διεθνών σχέσεων. 

Ο επιθετικός ρεαλισμός, παρέχει μία θεωρία διεθνούς πολιτικής και 

αμφισβητεί την αισιοδοξία στις διεθνείς σχέσεις, θεωρώντας ότι είναι 

συγκρουσιακές και ανταγωνιστικές. Η θεωρία επικεντρώνεται στις μεγάλες 

δυνάμεις, καθόσον θεωρεί ότι είναι οι κύριοι δρώντες στο διεθνές σύστημα 

και επιζητούν την αύξηση της ισχύος τους σε σχέση με τους άλλους δρώντες. 

Μάλιστα, θεωρεί ότι το σύστημα από τη φύση του, τις εξαναγκάζει να 

επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της αύξησης αυτής της ισχύος χωρίς κανένα 

περιορισμό, ως το μοναδικό μέσο το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την επιβίωσή 

τους. Κατά συνέπεια, χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η εκδήλωση 

επιθετικής συμπεριφοράς, σε αντίθεση με το δομικό ρεαλισμό, ο οποίος 

θεωρεί ότι οι μεγάλες δυνάμεις για την ασφάλειά τους επιδιώκουν τη 

διατήρηση του status quo. Προσδιορίζει τις μεγάλες δυνάμεις κατά βάση με 

τη στρατιωτική τους δυνατότητα και συγκεκριμένα με τις επιθετικές τους 

δυνατότητες. Πάντοτε αναζητούν την ευκαιρία να αποκτήσουν ισχύ σε βάρος 

των ανταγωνιστών τους, έχοντας ως τελικό σκοπό την ηγεμονία και την 

αλλαγή του status quo υπέρ τους και ο μόνος που επιδιώκει τη διατήρηση 

του συστήματος είναι ο ηγεμόνας, αλλά μόνο αφού έχει καταφέρει να 

κυριαρχήσει στο σύστημα.  Τέλος, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα 

πολυπολικά συστήματα είναι πολύ πιο επιρρεπή σε πολέμους σε σχέση με 

τα διπολικά (Mearsheimer 2011). 
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2.2.2 Ιδεαλισμός 

Από την άλλη πλευρά ο ιδεαλισμός ή πλουραλιστική ή διακυβερνητική 

ή φιλελεύθερη θεώρηση, προέκυψε ως κριτική στις θεωρίες του ρεαλισμού 

ερχόμενος να διορθώσει τις αδυναμίες του, συμπεριλαμβάνοντας διάφορα 

ρεύματα που εξέφραζαν αυτή την διαφορετική άποψη. Επιπλέον εμπεριείχε 

και συμπεράσματα από διάφορα άλλα πεδία της επιστήμης των Διεθνών 

Σχέσεων (Κουσκουβέλης 2010). 

Ο ιδεαλισμός δεν έχει τα αξιώματα του ρεαλισμού. Αρχικά απορρίπτει 

την παραδοσιακή μορφή της πολιτικής που εκφράζεται με τη διεκδίκηση 

ισχύος, ισορροπίες δυνάμεων και χρήση βίας. Θεωρεί πιο σημαντικά, το 

δίκαιο, την επίτευξη της ειρήνης, καθώς και την ύπαρξη διεθνών οργανισμών 

και προτάσσει τη σημασία της ηθικής και του σεβασμού στα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Για τον ιδεαλισμό, το διεθνές σύστημα αποτελείται όχι μόνο από 

κράτη, αλλά και διεθνείς οργανισμούς, κυβερνητικούς ή μη, αλλά και μορφές 

περιφερειακής οργάνωσης και ολοκλήρωσης όπως η Ε.Ε., οι οποίοι έχουν 

σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος. Παρόλο που το διεθνές 

σύστημα παραμένει άναρχο και ανταγωνιστικό όπως και στον ρεαλισμό, δεν 

επικρατεί παντελής αταξία λόγω της ύπαρξης μορφών συνεργασίας, 

πολιτικών και οικονομικών, οι οποίες αυξάνουν την αλληλεξάρτηση, και 

μειώνουν τις πιθανότητες συγκρούσεων, δημιουργώντας μια παγκόσμια 

κοινωνία. Επιπλέον, ο ορθολογισμός που επικρατεί στις ενέργειες των 

κρατών σύμφωνα με τον ρεαλισμό τίθεται σε αμφισβήτηση και η 

συμπεριφορά τους θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα σύνθετων εσωτερικών 

διεργασιών. Τα οικονομικά συμφέροντα διεκδικούν το δικό τους μερίδιο από 

το εθνικό συμφέρον, παραμερίζοντας ενίοτε την εθνική ασφάλεια. Η σκληρή 

ισχύς δεν είναι πλέον ο μόνος τρόπος επιδίωξης των εθνικών συμφερόντων, 

αλλά μπαίνει στο κάδρο και η ήπια ισχύς και οι συνεργασία με άλλα κράτη. 

Αλλά και το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς οργανισμοί αποκτούν σημαντική 

θέση στην πρόβλεψη των κρατών, αφού γίνεται αποδεκτό ότι μπορούν να 

παίξουν σημαντικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, αποδίδοντάς τους το μερίδιο 

παραγωγής ισχύος που τους αναλογεί. Η πολυπλοκότητα με την οποία ο 
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πλουραλισμός εξετάζει το διεθνές σύστημα και το πλήθος των παραγόντων 

που λαμβάνει υπόψη, παρέχουν μία ποικιλία ευέλικτων θεωριών για την 

ερμηνεία των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα σε αυτό (Κουσκουβέλης, 

Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις 2010). 

Από αυτές τις θεωρίες προέκυψε και η θεωρία της αλληλεξάρτησης και 

των διεθνών καθεστώτων. Η «αλληλεξάρτηση» (Keohane και Nye, Power 

and Interdependence 1977) είναι μία θεωρία που εξηγεί τη διεθνή 

συνεργασία, ήταν αποτέλεσμα της καπιταλιστικής συνεργασίας και 

δημιουργήθηκε στη βάση της πλουραλιστικής θεωρίας και αποτελεί έναν από 

τους κύριους εκφραστές της παγκοσμιοποίησης. Είναι θεωρία πέρα από 

κατάσταση, σε αντίθεση με την παγκοσμιοποίηση. Από την αλληλεξάρτηση 

προκύπτει η ισχύς των αδυνάμων. «Αλληλεξάρτηση» δεν σημαίνει μόνο 

συναλλαγές αλλά είναι κάτι παραπάνω. Σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλες 

πηγές ισχύος πέρα από τη στρατιωτική. Έτσι παρουσιάζεται η διασύνδεση 

για πρώτη φορά της πολιτικής με την οικονομία. Σταδιακά η 

«αλληλεξάρτηση», περνώντας συνεχώς σε νέους τομείς, μετατράπηκε σε 

«σύνθετη αλληλεξάρτηση». Από την αλληλεξάρτηση προέκυψαν και τα 

«διεθνή καθεστώτα» ή διεθνείς θεσμοί (Keohane, The demand for 

international regimes όμος 36, τεύχος 2, Spring 1982) όπως είναι ευρύτερα 

γνωστά, οι οποίοι ουσιαστικά είναι διεθνείς θεσμοί που δημιουργήθηκαν ως 

αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη σε διάφορους τομείς και 

αποτελούν αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες. 

Όπως ορθά υποστήριξε και ο Hedley Bull , το διεθνές σύστημα δεν 

αποτελεί μόνο ένα σύστημα, αλλά μία διεθνής κοινωνία, και δεν μπορεί να 

ερμηνεύεται μόνο με όρους ισχύος όπως απαιτεί ο ρεαλισμός. Σε αυτή τη 

διεθνή κοινωνία, τα κράτη έχοντας επίγνωση ορισμένων κοινών 

συμφερόντων και αξιών, συνδέονται με ένα κοινό σύνολο κανόνων και 

συμμετέχουν εθελοντικά σε κοινούς θεσμούς. Αυτή η διεθνής κοινωνία 

επιδιώκει τη διατήρηση του ίδιου του συστήματος κρατών και της κοινωνίας 

τους, τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας τους, τη διατήρηση 

της ειρήνης καθώς και κοινούς στόχους της κοινωνικής ζωής, όπως ο 
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περιορισμός της βίας, η τήρηση υποσχέσεων και η σταθερότητα κατοχής με 

όρους ιδιοκτησίας (Bull 2001). 

Με αυτά τα δεδομένα το διεθνές σύστημα πέρασε διάφορες φάσεις και 

έχει κατά καιρούς μετατραπεί σε πολυπολικό, όπως κατά τη διάρκεια της 

πρώτης περιόδου της παγκοσμιοποίησης, σε διπολικό, όπως κατά τη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και με τάσεις για μονοπολικότητα και ηγεμονία 

μετά το τέλος του. Αλλά μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους στις 

σχέσεις ανάμεσα στα έθνη – κράτη και  τελικά στη διαμόρφωση του διεθνούς 

συστήματος, είναι η συνεχώς αυξανόμενη επιρροή της οικονομίας στις 

πολιτικές σχέσεις. 

2.3 Πολυπολικό διεθνές σύστημα (1870 – 1945) 

Ως πολυπολικό χαρακτηρίζεται το διεθνές σύστημα στο οποίο 

υπάρχουν πολλές μεγάλες δυνάμεις, ίσης περίπου ισχύος, καμία από τις 

οποίες δεν έχει τη δυνατότητα από μόνη της, να κυριαρχήσει στο σύστημα. 

Το γεγονός αυτό οδηγεί αυτές τις δυνάμεις σε δυνητικές συμμαχίες μεταξύ 

τους προκειμένου να εξισορροπήσουν την ισχύ μεταξύ τους και να 

καταλήξουν σε μια αποδεκτή ισορροπία. Απώτερος σκοπός αυτών των 

συμμαχιών είναι αφενός η αποτροπή της ηγεμονίας του συστήματος από ένα 

μόνο κράτος και αφετέρου η εξουδετέρωση των επαναστάσεων που 

απειλούν το σύστημα με κατάρρευση (συστημική αλλαγή). 

2.3.1 Σταθερό πολυπολικό (1870 – 1914) 

Σταθερό πολυπολικό μπορεί να χαρακτηριστεί το διεθνές σύστημα 

κατά την πρώτη περίοδο της παγκοσμιοποίησης από το 1870 έως το 1914, 

το οποίο είχε την απαρχή του στη λήξη των ναπολεόντειων πολέμων το 

1815. Μάλιστα χαρακτηρίζεται ως ομοιογενές πολυπολικό, διότι υπήρχε η 

αμοιβαία αναγνώριση ανάμεσα στα κράτη και κύριος στόχος τους ήταν η 

διατήρηση του συστήματος μέσω της εξισορρόπησης (Κουλουμπής 1995, 

σελ. 553). Αυτή η ισορροπία δεν διαταρασσόταν από το γεγονός ότι η 

Μεγάλη Βρετανία ήταν ισχυρότερη από τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, 

επειδή δεν είχε τάσεις πλήρους επικράτησης σε αυτό. Περισσότερο η 
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οικονομική της δύναμη και τα οικονομικά της συμφέροντα της επέβαλλαν 

αυτή την ηγεμονία και τη ρύθμιση του διεθνούς συστήματος παρά η θέλησή 

της. Η Μεγάλη Βρετανία κατά την περίοδο αυτή, λειτούργησε ως πολιτικός 

και οικονομικός ηγεμόνας και επιπλέον ως εγγυητής του συστήματος. Αλλά 

και οι διαφορές ανάμεσα στα δημοκρατικά κράτη και τις απολυταρχικές 

αυτοκρατορίες, ανακυκλώνονταν κυρίως εντός των ίδιων των κρατών, χωρίς 

να σταθούν ικανές να απειλήσουν την αρμονία του διεθνούς συστήματος. Σε 

αυτό το θετικό περιβάλλον, κατέστη δυνατό να ευδοκιμήσει η πρώτη 

περίοδος της παγκοσμιοποίησης, με εκπληκτικά αποτελέσματα.  

Σταδιακά όμως η Γερμανία, η οποία μετά την ενοποίησή της βρέθηκε 

με τεράστιους υλικούς και ανθρώπινους πόρους, άρχισε να αυξάνει τη 

βιομηχανική της παραγωγή παράλληλα με την αύξηση της ισχύος της, σε 

σημείο που να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Μεγάλης Βρετανίας. Η 

ενδυνάμωση της Γερμανίας την οδήγησε στην αμφισβήτηση του διεθνούς 

συστήματος, μετατρέποντάς τη σε αναθεωρητική δύναμη, με τον 

ανταγωνισμό να επεκτείνεται και εκτός Ευρώπης και ειδικά στις αποικίες. 

Έτσι το σύστημα από ομοιογενές πολυπολικό μετατράπηκε σε πολυπολικό 

με δυνητικό ηγεμόνα, κατάσταση που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε 

πόλεμο, όπως και έγινε. 

2.3.2 Ασταθές πολυπολικό (1914 – 1945) 

Το διεθνές σύστημα κατά την περίοδο που περιλαμβάνει τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Μεσοπόλεμο και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως ασταθές πολυπολικό. Πολυπολικό, διότι συνεχίζουν να 

υπάρχουν πολλές μεγάλες δυνάμεις, οργανωμένες σε συμμαχίες ίσης 

περίπου ισχύος, και ασταθές λόγω των διαρκών συγκρούσεων με σκοπό την 

ηγεμονία του συστήματος λόγω των αλλαγών στις ισορροπίες ισχύος του. Η 

περίοδος αυτή περιλαμβάνει πρωτόγνωρων διαστάσεων πολεμικές 

συγκρούσεις, τεράστιες υλικές καταστροφές και τις μεγαλύτερες ανθρώπινες 

απώλειες στην παγκόσμια ιστορία, με τον Μεσοπόλεμο να μπορεί να 

χαρακτηριστεί μόνο ως ένα διάλειμα για την προετοιμασία του επόμενου 

γύρου της αναμέτρησης. 



30 

 

Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος ήταν η πρώτη μεγάλη σύγκρουση 

με σκοπό την αναδιαμόρφωση του συστήματος, με την ήττα της Γερμανίας, 

διευθέτησε τη διένεξη υπέρ του υπάρχοντος συστήματος, όμως με δύο πολύ 

σημαντικές λεπτομέρειες : πρώτον την απαρχή της φθοράς της Μεγάλης 

Βρετανίας ως ρυθμιστή του διεθνούς συστήματος και δεύτερον, την ανάδειξη 

των Η.Π.Α. ως μεγάλη δύναμη με παγκόσμια επιρροή, παρόλο που μετά τον 

πόλεμο επέλεξε το δρόμο του απομονωτισμού, διαδραματίζοντας το ρόλο 

του «κοιμώμενου γίγαντα». Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου (1919 – 

1939), έγινε σημαντική προσπάθεια για επανεκκίνηση της διαδικασίας της 

παγκοσμιοποίησης. Το σύστημα παρέμεινε πολυπολικό, χωρίς δυνητικό 

ηγεμόνα, αλλά όπως τελικά αποδείχθηκε, εξαιρετικά ασταθές. Η επικράτηση 

του ιδεαλισμού έναντι του ρεαλισμού ως κυρίαρχο ιδεολογικό ρεύμα και ο 

ουτοπισμός των κυβερνήσεων των νικητών (Carr 2011), καθώς και η 

απουσία των Η.Π.Α. από το διεθνές σύστημα λόγω του απομονωτισμού, 

οδήγησε τις μεγάλες δυνάμεις σε συνεχείς διαφωνίες. Επιπλέον ο πόλεμος 

έφερε πρωτόγνωρες αλλαγές στο διεθνές σύστημα, με την εμφάνιση νέων 

μεγάλων δυνάμεων όπως οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία, την εξαφάνιση άλλων, 

όπως η Αυστροουγγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και την 

εξουδετέρωση της Ρωσίας με τη ρωσική επανάσταση και την απόσυρσή της 

από τα διεθνή δρώμενα, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τις ήδη 

περίπλοκες ισορροπίες ισχύος.  

Η γρήγορη ανάκαμψη της Γερμανίας και η εντυπωσιακή αύξηση της 

ισχύος της, που βασιζόταν κυρίως στη βιομηχανική παραγωγή της  

παράλληλα με την ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της, την κατέστησε για 

άλλη μια φορά δυνητικό ηγεμόνα του συστήματος, οδηγώντας ξανά σε μία 

παρόμοια κατάσταση με αυτή που υπήρχε προ του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Οι αναθεωρητικές δυνάμεις που δεν ήταν ευχαριστημένες με την παρούσα 

διευθέτηση, στις οποίες εκτός από τη Γερμανία συμπεριλαμβανόταν και η 

Ιταλία και η Ιαπωνία, σε συνδυασμό με την ανακολουθία της ισορροπίας 

ισχύος με την πραγματικότητα, τις οδήγησε στην απόφαση να την αλλάξουν. 

Προς επίτευξη αυτού του σκοπού, ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας 

τη συμμαχία των χωρών του Άξονα. Τα κράτη που το εθνικό τους συμφέρον 



31 

 

τους επέβαλλε τη διατήρηση του συστήματος, συσπειρώθηκαν με τη σειρά 

τους σε μία συμμαχία, που της αποδώθηκε το όνομα Συμμαχικές Δυνάμεις. 

Για άλλη μια φορά η φυσική κατάληξη ήταν η σύγκρουση και η έκρηξη του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος της 

ηγεμονίας του συστήματος, η οποία οδήγησε εκ νέου στην απότομη διακοπή 

της παγκοσμιοποίησης. 

2.4 Διπολικό διεθνές σύστημα (1945 – 1989) 

 Από την άλλη πλευρά διπολικό θεωρείται το διεθνές σύστημα, στο 

οποίο υπάρχουν δύο μεγάλες δυνάμεις τέτοιου επιπέδου ισχύος, ώστε όλες 

οι άλλες δυνάμεις να υπολείπονται σημαντικά σε ισχύ, με αποτέλεσμα να 

θεωρούνται ασήμαντες στη διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής. Τέτοιο είδος 

διεθνούς συστήματος, ήταν αυτό που προέκυψε μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, με την ανάδυση ως υπερδυνάμεων των Η.Π.Α. και της Ε.Σ.Σ.Δ., το 

οποίο διήρκεσε από το 1945 έως το 1989. Οι δύο πόλοι του συστήματος, 

ειδικά με την εφεύρεση των πυρηνικών όπλων, έχουν συντριπτικό 

πλεονέκτημα ισχύος σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κράτη, τα οποία επειδή 

δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να την εξισορροπήσουν, απλά συμμαχούν 

με μία από τις δύο υπερδυνάμεις για να προστατέψουν την ύπαρξή τους. 

 Τα πρώτα χρόνια του διπολικού κόσμου, χαρακτηρίζονται από την 

αγωνιώδη προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης να καλύψει τη διαφορά 

ισχύος που έχουν δημιουργήσει οι Η.Π.Α, ειδικά στον τομεά των πυρηνικών 

όπλων. Η έκρηξη των δύο πρώτων ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το 

Ναγκασάκι της Ιαπωνίας τρόμαξε τη Σοβιετική Ένωση, κάνοντάς να 

αντιληφθεί, ότι ο έλεγχος του μεταπολεμικού κόσμου και του μέλλοντος θα 

βασιζόταν στο αποτέλεσμα του αγώνα δρόμου των πυρηνικών εξοπλισμών 

και στην δημιουργία σκληρής ισχύος μέσω της αυτοβοήθειας. Επιπλέον ο 

αγώνας αυτός ήταν και ιδεολογικός, διότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η κοιτίδα 

του κομμουνισμού και σε περίπτωση που έχανε σε αυτόν τον αγώνα, το 

τίμημα θα ήταν η επικράτηση του καπιταλισμού. 
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Σε αντίθεση με το ομοιογενές πολυπολικό σύστημα της πρώτης 

περιόδου της παγκοσμιοποίησης, το μεταπολεμικό διπολικό σύστημα είναι 

ξεκάθαρα ετερογενές, με το ιδεολογικό χάσμα ανάμεσα στις υπερδυνάμεις 

αγεφύρωτο και καμία ευελιξία στη διαμόρφωση συμμαχιών (Κουσκουβέλης 

2010, σελ. 244). Ακόμα και στον οικονομικό τομέα υπάρχουν δύο 

διαφορετικοί κόσμοι με εντελώς διαφορετική οργάνωση, αυτός του 

καπιταλισμού και αυτός του κομμουνισμού, οι οποίοι αποτελούν επίσης 

μέρος της ιδεολογικής σύγκρουσης, προσπαθώντας καθένα να αποδείξει την 

αποτελεσματικότητά του. Όμως ακριβώς γι’ αυτό το λόγο το σύστημα είναι 

εξαιρετικά σταθερό και συμπαγές και οι ισορροπίες ισχύος δύσκολο έως 

αδύνατον να ανατραπούν. Η σταθερότητα αυτή ενισχύεται σημαντικά από το 

φόβο του πυρηνικού ολέθρου και την ολοκληρωτική καταστροφή της 

ανθρωπότητας. Ο Kenneth Waltz θεωρεί ότι, μεταξύ πολυπολικού και 

διπολικού συστήματος, είναι ξεκάθαρο το πλεονέκτημα ύπαρξης δύο 

μεγάλων δυνάμεων (Waltz 2011, σελ. 337). Παρά το ξέσπασμα αρκετών 

περιφερειακών και τοπικών συγκρούσεων, οι οποίες στην ουσία 

αποτελούσαν πόλεμους δια αντιπροσώπων, επαναστάσεων και εξεγέρσεων 

με σκοπό την αλλαγή καθεστώτος και κατ’ επέκταση στρατοπέδου, καθώς 

και αναρίθμητων κρίσεων, ποτέ οι δύο υπερδυνάμεις δεν συγκρούστηκαν απ’ 

ευθείας μεταξύ τους.  

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι δύο υπερδυνάμεις έχουν φτάσει 

σε μία πραγματικά ισοδύναμη πυρηνική ισορροπία ισχύος. Οι πυρηνικές 

κεφαλές που πλέον διαθέτουν, σε συνδυασμό με την εφεύρεση των 

διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων και την εξέλιξη της τεχνολογίας, 

εξασφαλίζουν την άμεση και απόλυτη καταστροφή του πλανήτη και κατ’ 

επέκταση της ανθρωπότητας πολλές φορές. Με τον πυρηνικό όλεθρο να 

κρέμεται πάνω από τα κεφάλια όλων, ένας πόλεμος ανάμεσα στις 

υπερδυνάμεις θεωρείται αδιανόητος και ασύμφορος για όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη. Πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται και από τις δύο πλευρές με σκοπό τον 

έλεγχο των εξοπλισμών, οι οποίες οδηγούν σε συνθήκες μείωσης του 

αριθμού των πυρηνικών όπλων, όπως είναι η συνθήκη SALT II το 1979 και η 
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Συνθήκη της Ουάσιγκτον το 1986. Αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο τη 

σταθερότητα και την ισορροπία του συστήματος μετά το 1970. 

 Με δεδομένη λοιπόν την ισορροπία σκληρής ισχύος, οι δύο 

υπερδυνάμεις ανταγωνίστηκαν σκληρά σε όλους σχεδόν τους τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, με αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνισμού την 

επίτευξη σημαντικών άθλων για την ανθρωπότητα, όπως η κατάκτηση του 

διαστήματος και τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στη σελήνη. Επιπλέον, στο 

πλαίσιο του στρατιωτικού ανταγωνισμού, εφευρέθηκαν πολλές νέες 

τεχνολογίες οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν και στον πολιτικό 

τομέα, βελτιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. 

Αλλά ίσως ο πιο σημαντικός τομέας ανταγωνισμού για τις δύο υπερδυνάμεις 

ήταν ο οικονομικός. Σε αυτόν τον τομέα κλήθηκαν να συναγωνιστούν ο 

καπιταλισμός, με έμφαση στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την ελεύθερη 

οικονομία, με το μαρξιστικό οικονομικό σύστημα, με έμφαση στην κεντρικά 

ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη οικονομία. Και οι δύο οικονομίες 

επικεντρώθηκαν στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και στην 

ανάπτυξη της τεχνολογίας. Όπως ήταν φυσικό, η οικονομική απόδοση, 

θεωρήθηκε ως ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας διότι είχε μεγάλο αντίκτυπο 

και στους εξοπλισμούς της κάθε πλευράς.  

Το 1983, ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Ronald Reagan, ανακοίνωσε τη 

«Στρατηγική Αμυντικής Πρωτοβουλίας» ή όπως είναι ευρύτερα γνωστός, τον 

«Πόλεμο των Άστρων», ενός προγράμματος έρευνας, με σκοπό την 

δημιουργία ενός συστήματος άμυνας στο διάστημα, ικανό να αναχαιτίσει τους 

σοβιετικούς διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους πριν χτυπήσουν το 

αμερικανικό έδαφος. Για την υλοποίηση του προγράμματος, διατέθηκαν από 

την αμερικανική κυβέρνηση τεράστιοι οικονομικοί πόροι, παρόλες τις 

αντιδράσεις τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, για το 

αδύνατο του όλου εγχειρήματος. Η Σοβιετική Ένωση, υπό την απειλή της 

ανατροπής της πυρηνικής ισορροπίας ισχύος, αναγκάστηκε, αν και 

απρόθυμα, να ακολουθήσει. Παρόλο που οι Η.Π.Α. δεν κατάφεραν ποτέ να 

αναπτύξουν το συγκεκριμένο αμυντικό σύστημα, η προσπάθεια της 
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Σοβιετικής Ένωσης να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό, συνέβαλε ως ένα 

βαθμό, στην οικονομική της κατάρρευση. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι 

έρευνες που διεξήγαγαν οι Η.Π.Α σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως η 

πληροφορική, οι δορυφορικές τεχνολογίες και η ναυσιπλοϊα στα πλαίσια του 

παραπάνω προγράμματος, αποτελούν τη βάση της σημερινής τους 

παγκόσμιας τεχνολογικής υπαροχής (Κουσκουβέλης, Αποτροπή και 

πυρηνική στρατηγική 2000, σελ. 23). 

2.5 Πολυπολικό διεθνές σύστημα (1989 – έως σήμερα) 

Το 1989 αποτέλεσε σημείο σταθμό στη σύγχρονη ιστορία της 

ανθρωπότητας. Χωρίς κανείς να το περιμένει ή να το έχει προβλέψει, ούτε 

θεωρητικός των διεθνών σχέσεων, ούτε οικονομολόγος, η κραταιά Σοβιετική 

Ένωση κατέρρευσε, συμπαρασύροντας μαζί της και όλες σχεδόν τις 

κομμουνιστικές χώρες που αποτελούσαν το Ανατολικό Μπλόκ, φέρνοντας 

προ εκπλήξεως όλο τον κόσμο. Μαζί τους κατέρρευσε και ο υπαρκτός 

σοσιαλισμός και η κομμουνιστική ιδεολογία έχασε την παλιά της αίγλη και τη 

γοητεία που ασκούσε σε μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας. Τελικά η 

ικανότητα του καπιταλισμού να παράγει πλούτο και οικονομική δύναμη μέσω 

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σε συνδυασμό με κάποια εγγενή προβλήματα 

του κομμουνιστικού συστήματος, τον κατέστησε ικανό να υπερισχύσει, 

προκαλώντας την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Το διπολικό 

διεθνές σύστημα κατέρρευσε, παίρνοντας μαζί του την σταθερότητα που 

παρείχε στις διεθνείς σχέσεις και φέρνοντας την ανθρωπότητα στο κατώφλι 

ενός καινούργιου και εξαιρετικά ασταθούς κόσμου. 

2.5.1 Οι Η.Π.Α. ως δυνητικός ηγεμόνας 

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δημιούργησε ένα κενό ισχύος 

και εξουσίας στο διεθνές σύστημα, που οδήγησε στην ανάδειξη των Η.Π.Α. 

ως τη μοναδική υπερδύναμη του πλανήτη (Πλατιάς 1995). Ξαφνικά, το 

σύστημα μετατράπηκε ξανά σε πολυπολικό, με τις Η.Π.Α. να διαθέτουν 

τεράστιο πλεόνασμα ισχύος σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, 

θέτοντάς τους το δίλημμα : να επιδιώξουν ή όχι την ηγεμονία του 
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συστήματος. Η ηγεμονία αυτή θα μετέτρεπε το διεθνές σύστημα σε 

μονοπολικό, μία κατάσταση πρωτόγνωρη για την ανθρωπότητα, η οποία θα 

αποτελούσε συστημική αλλαγή, μετατρέποντας το διεθνές σύστημα από 

άναρχο σε ιεραρχικό. Η μετατροπή του διεθνούς συστήματος σε μονοπολικό, 

είναι σύμφωνα με τον John Mearsheimer αδύνατη, λόγω της ανασχετικής 

δύναμης του νερού (Mearsheimer 2011) αλλά και της γεωγραφικής 

απομόνωσης των Η.Π.Α., οι οποίες βρίσκονται μακριά από την «Heartland». 

Ο Mackinder ήταν ο άνθρωπος  που στην σύγχρονη εποχή, κατασκεύασε 

την έννοια της Πλανητικής Νήσου (της Heartland) που ήταν κατά τον ίδιο η 

Ευρώπη μαζί με την Ασία και την Αφρική, οι οποίες δημιουργούν συνολικά 

έναν ενιαίο χώρο ο οποίος αποτελεί το κλειδί για την πλανητική κυριαρχία. Το 

χαρακτηριστικό απόσπασμα από το σχετικό βιβλίο του είναι «Who rules East 

Europe, commands the heartland, who rules the heartland commands the 

world-island, who rules the heart-island commands the world» (Mackinder 

1919). Έτσι οι Η.Π.Α., παρόλο που μετά την κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ. είναι η 

μοναδική ηγεμονική δύναμη στον πλανήτη, χωρίς εμφανή αντίπαλο, δεν 

μπορούν να επιβληθούν σε όλο τον πλανήτη για γεωγραφικούς λόγους. 

Μπορούσαν όμως να ελέγξουν και να διαμορφώσουν σημαντικά το 

διεθνές σύστημα τόσο λόγω της ήπιας, όσο και λόγω της σκληρής ισχύος 

που διέθεταν, όπως και τελικά το έπραξαν, προσπαθώντας να επιβάλλουν 

στον κόσμο το δικό τους σύστημα αξιών, στυλοβάτες του οποίου αποτελούν 

η δημοκρατία και η ελεύθερη οικονομία. Χωρίς αντίπαλο πλέον, ο πειρασμός 

να αναπλάσουν το διεθνές περιβάλλον, κατ’ εικόνα και ομοίωσή τους ήταν 

πολύ μεγάλος για τις Η.Π.Α. (Kissinger 1995, σελ. 897). Οι πόλεμοι της 

Γιουγκοσλαβίας όπως έχουν μείνει γνωστοί, αποτέλεσαν την έναρξη αυτής 

της προσπάθειας ακολουθούμενοι από τους πολέμους στο Αφγανιστάν και 

στο Ιράκ, καθώς και από τις επεμβάσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη 

όπως στη Λιβύη και στη Συρία, με αμφισβητούμενα αποτελέσματα έως τώρα. 

Παράλληλα εκδηλώθηκε μία μεγάλη προσπάθεια, στον διπλωματικό και 

οικονομικό τομέα, με σκοπό τον μεγαλύτερο έλεγχο των διεθνών 

οργανισμών, τόσο των πολιτικής φύσης όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων 
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Εθνών (Ο.Η.Ε), όσο και των οικονομικής φύσης όπως ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) κ.α. 

Η προσπάθεια αυτή όμως δεν έμεινε χωρίς αντιδράσεις. Πρώτα από 

όλους αντέδρασε ο διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσική Ομοσπονδία, 

η οποία παρέμενε ουσιαστικά μία υπερδύναμη, λόγω του μεγέθους της αλλά 

και του εφάμιλλου με τις Η.Π.Α. πυρηνικού οπλοστασίου της. Απόδειξη 

αποτελούν οι άμεσες αντιδράσεις της όταν οι Η.Π.Α. προσπάθησαν να την 

περιορίσουν και να την περικυκλώσουν γωπολιτικά, πρώτα στη Γεωργία και 

πιο πρόσφατα στην Ουκρανία, διεκδικώντας ξανά ένα μεγάλο κομμάτι της 

σφαίρας επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά και οι μεγάλες 

περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ινδία, που με την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης απελευθερώθηκαν από τα δεσμά του διπολισμού, 

αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν να ελεγθούν από τις Η.Π.Α., αλλά να 

διατηρήσουν όσο περισσότερη μπορούσαν από την ανεξαρτησία τους, 

συμπαρασύροντας και μικρότερες περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία 

και το Ιράν, ξεσηκώνοντας ένα κύμα ανυπακοής προς την μοναδική 

υπερδύναμη. Οι Η.Π.Α. σύντομα αντιλήφθηκαν αυτό που ο Henry Kissinger 

είχε διαπιστώσει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, «Η Αμερική θα 

είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο έθνος, αλλά σε ένα περιβάλλον ίσων, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα είναι ένα έθνος σαν τα άλλα» (Kissinger 

1995, σελ. 902). 

2.5.2 Οι ασύμμετρες απειλές 

Η προσπάθεια των Η.Π.Α. για ηγεμονία και έλεγχο του συστήματος, 

σε συνδυασμό με τους πολέμους που διεξήγαγαν γι’ αυτό το σκοπό, είχαν 

σημαντικές ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως η γιγάντωση των ασύμμετρων 

απειλών και της διεθνούς τρομοκρατίας. Αυτό προέκυψε ως αντίδραση στην 

προσπάθεια επιβολής του αμερικανικού συστήματος αξιών, μέσω της 

ενίσχυσης σε όλο τον κόσμο του πολιτικού και θρησκευτικού 

ριζοσπαστισμού, συνεπικουρούμενων από τον πόνο και την εξαθλίωση που 

προκάλεσαν οι συγκρούσεις που ξεκίνησαν οι Η.Π.Α. για την επίτευξη των 

σκοπών τους.  
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 Η πιο σημαντική από αυτές τις ασσύμετρες απειλές είναι η διεθνής 

τρομοκρατία. Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, και η πτώση των 

δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη, αποτέλεσαν μία έκπληξη για όλο τον 

κόσμο και έκαναν τις Η.Π.Α. να αντιληφθούν πόσο ευάλωτες ήταν μέσα στην 

παντοδυναμία τους. Αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης, ήταν ο 

επονομαζόμενος «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας», που κήρυξαν οι Η.Π.Α ο 

οποίος συνεχίζεται ακόμα και το πιο πιθανό είναι να συνεχιστεί επ’ άπειρον. 

Ταυτόχρονα οι Η.Π.Α., αναγκάστηκαν να αλλάξουν την Εθνική Στρατηγική 

Ασφαλείας τους, στρέφοντάς την προς την αντιμετώπιση των ασσύμετρων 

απειλών εκτός των συμβατικών. Η τρομοκρατία αποτέλεσε ένα νέο είδος 

πολέμου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως σύγκρουση χαμηλής εντάσεως στην 

οποία δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε εμπόλεμους και μη εμπόλεμους, σε 

στρατό και λαό (Creveld, Η μεταμόρφωση του πολέμου 1991), γεγονός που 

οδήγησε σε αλλαγή των προτεραιοτήτων της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής. Τρείς εβδομάδες μετά την 11η Σεπτεμβρίου ο Υπουργός 

Εξωτερικών των Η.Π.Α., Donald Rumsfeld, έδωσε στη δημοσιότητα την 

πρώτη Έκθεση Αμυντικής Επισκόπησης, η οποία κανονικά εκδίδεται κάθε 

τέσσερα χρόνια, επισημαίνοντας σε αυτή ότι «οι Η.Π.Α., δεν πρέπει να 

σχεδιάζουν μόνο για συμβατικό πόλεμο, αλλά πρέπει να αναπτύξουν 

επιπλέον στρατηγικές, που θα έχουν ως σκοπό να περιορίσουν και να 

νικήσουν αντιπάλους, οι οποίοι βασίζονται στον αιφνιδιασμό, την 

παραπλάνηση και τον ασσύμετρο πόλεμο για να επιτύχουν τους 

αντικειμενικούς τους σκοπούς» (U.S. Ministry of Defence 2001).  

Φυσικά παράλληλα άρχισαν να διογκώνονται και άλλες ασύμμτρες 

απειλές, όπως η λαθρομετανάστευση, το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, η 

πειρατεία και ο πολλαπλασιασμός των αδύνατων ή αποτυχημένων κρατών. 

Τα περισσότερα από αυτά πολύ συχνά διασυνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη 

διεθνή τρομοκρατία, είτε για τη χρηματοδότησή της , είτε παρέχοντάς της 

άσυλο, όπως στην περίπτωση των αποτυχημένων κρατών (failed states), 

όπως η Σομαλία και η Συρία, τα οποία έχουν γίνει πόλος έλξης για 

τρομοκράτες όλων των ειδών. Η τρομοκρατία δεν αναγνωρίζει σύνορα ούτε 

κρατική εξουσία και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
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δραστηριότητας. Κρύβεται μέσα στον άμαχο πληθυσμό χωρίς να είναι 

δυνατή η διάκριση των τρομοκρατών ανάμεσά του. Σύντομα οι Η.Π.Α. 

διαπίστωσαν, ότι για να φέρουν εις πέρας τον πόλεμο κατά της 

τρομοκρατίας, αλλά και εναντίον των όλων των υπόλοιπων ασσύμετρων 

απειλών, θα χρειαστούν την βοήθεια και τη συνεργασία πολλών άλλων 

κρατών, ακόμα και αυτών με εντελώς διαφορετικά γεωπολιτικά συμφέροντα. 

Αυτός είναι και ο λόγος που χώρες όπως οι Η.Π.Α., η Ρωσία και η Κίνα έχουν 

αναγκαστεί να συνεργαστούν σε μεγάλο βαθμό για την αντιμετώπιση των 

ασσύμετρων απειλών. 

2.5.3 Παγκοσμιοποίηση και δημοκρατία 

Παράλληλα, καθώς η παγκοσμιοποίηση εξελίσεται, γίνεται όλο και πιο 

φανερό το πόσο ασύμβατη αυτή μπορεί να αποδειχτεί με τη δημοκρατία. 

Όσο η οικονομία αναπτύσσεται και διογκώνεται, οι τεχνοκράτες παίρνουν το 

πάνω χέρι και η δημοκρατία περιορίζεται, με τα περιθώρια της εσωτερικής 

πολιτικής να στενεύουν. Η παγκοσμιοποίηση δεν επιτρέπει στα κράτη να 

αποκλίνουν από αυτούς τους κανόνες (Friedman 2001). Αυτό το γεγονός, 

μπορεί σταδιακά να οδηγήσει τα κράτη του αναπτυγμένου κόσμου, τα οποία 

είναι κατά κύριο λόγο κράτη δημοκρατικά, σε μία κατ’ επίφαση δημοκρατία. Η 

δημοκρατία, για να λειτουργεί σωστά, πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του 

λαού και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από πολλές συνιστώσες. 

Μία από αυτές είναι και οι εργασιακές συνθήκες και το εργατικό δίκαιο. 

Σε όλα τα σύγχρονα δυτικά κράτη μετά από χρόνια αγώνων της εργατικής 

τάξης, έχουν θεσπιστεί κανόνες που διέπουν την εργασία, όπως το ωράριο 

εργασίας, το καθεστώς της υπερωριακής απασχόλησης, η αργία του 

Σαββάτου, το δικαίωμα ίδρυσης εργατικών σωματείων, οι εργασιακές 

συνθήκες και ο ελάχιστος βασικός μισθός ο οποίος καθορίζεται μετά από 

συλλογικές διαπραγματεύσεις των εργατικών συνδικάτων με τους εργοδότες. 

Η νομοθεσία επίσης καθορίζει, το πότε κάποιος μπορεί να απολυθεί και το 

ύψος της αποζημίωσης που πρέπει να λάβει από τον εργοδότη. Η 

παγκοσμιοποίηση όμως προσπαθεί να κάμψει τους κανόνες, προκαλώντας 

έναν αθέμιτο αναταγωνισμό. Οι εργοδότες πλέον, αντί να ακολουθήσουν την 
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εργατική νομοθεσία μπορούν να μεταφέρουν τα εργοστάσιά τους σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όπου ισχύουν πιο ελαστικοί κανόνες, 

προκαλώντας αύξηση της ανεργίας στις αναπτυγμένες χώρες. Μπροστά σε 

αυτό τον κίνδυνο τα κράτη υποχωρούν, οι εργασιακές συνθήκες 

χειροτερεύουν και το κοινωνικό κράτος να συρρικνώνεται, ουσιαστικά μέσω 

ενός εκβιασμού. Με αυτόν τον τρόπο οι διεθνείς αγορές υπονομεύουν τους 

εγχώριους κανονισμούς εργασίας, μέσω της κερκόπορτας της 

παγκοσμιοποίησης. 

Αλλά η παγκοσμιοποίηση περιορίζει τη δημοκρατική διακυβέρνηση και 

σε άλλους τομείς όπως είναι το φορολογικό σύστημα των επιχειρήσεων. Τα 

κράτη δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το φορολογικό σύστημα που 

επιθυμούν διότι σε αυτή την περίπτωση θα δουν το διεθνές κεφάλαιο να 

φεύγει, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στις οικονομίες τους. Ένας 

από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για να επιλέξουν τις χώρες στις 

οποίες θα δραστηριοποιηθούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, είναι το επίπεδο 

της φορολογίας. Αυτό έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντική 

μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, μετατοπίζοντας 

το φορολογικό βάρος στους εργαζόμενους, εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο 

την δίκαιη ανακατανομή πλούτου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πυλώνες 

της δημοκρατίας. 

2.6 Παγκοσμιοποίηση και ηγεμονία 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, κάθε περίοδος παγκοσμιοποίησης 

προϋποθέτει μία ηγεμονική δύναμη, η οποία ελέγχει έστω και μερικώς το 

διεθνές σύστημα και την όλη διαδικασία αυτής, έχοντας τη δύναμη 

αναδιαμόρφωσής του. Σε περιόδους κατά τις οποίες δεν ίσχυε η παραπάνω 

προϋπόθεση, το διεθνές σύστημα γινόταν ιδιαίτερα ασταθές και 

κυριαρχούνταν από διαμάχες και συγκρούσεις, οι οποίες κάποιες φορές 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρατεταμένο πόλεμο και σημαντικές αλλαγές 

της δομής του συστήματος. Αυτή η ηγεμονική δύναμη κατά την πρώτη 

περίοδο της παγκοσμιοποίησης, από το 1870 έως το 1914, ήταν η Βρετανική 

Αυτοκρατορία. Το διεθνές σύστημα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, μπορεί να 
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χαρακτηριστεί ως πολυπολικό, το οποίο χαρακτηριζόταν από ιδιαίτερη 

σταθρότητα και συστηματική συνεργασία ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της 

εποχής, γεγονός που διακαιολογεί το επίπεδο στο οποίο έφτασε η 

παγκόσμια ενοποίηση εκείνη την εποχή. 

Σταδιακά, άρχισε για πρώτη φορά να γίνεται αντιληπτό από τις 

μεγάλες δυνάμεις, ότι το μέλλον θα καθορίσουν μεγάλα κράτη, τα οποία 

διαθέτουν κάποια θεμελιώδη στοιχεία τα οποία αποτελούν τους υλικούς 

συντελεστές ισχύος τους,  όπως είναι η μεγάλη γεωγραφική έκταση, ο 

μεγάλος πληθυσμός και οι άφθονες πρώτες ύλες,  που τους δίνουν τη 

δυνατότητα να προβάλλουν τη δύναμή τους σε παγκόσμιο επίπεδο και να 

εξελιχθούν σε δυνητικούς παγκόσμιους ηγεμόνες. Επιπλέον αντιλήφθηκαν 

ότι εάν δεν επιδιώξουν την αύξηση της ισχύος τους και την παγκόσμια 

ηγεμονία, είναι καταδικασμένες να οδηγηθούν στην παρακμή. Το ένστικτο της 

αυτοσυντήρησης της οδήγησε στην διαμόρφωση μιας πιο επιθετικής 

εξωτερικής πολιτικής παγκοσμίου εμβέλειας. Βασικός παράγοντας ο οποίος 

ενίσχυσε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, ήταν ο 

ιμπεριαλισμός σε συνδυασμό με την αποικιοκρατία. Μετά τη δημιουργία των 

πρώτων αποικιών και τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που αποκόμισαν τα κράτη 

που τις δημιούργησαν, έγινε κατανοητό ότι μελλοντικά η μοιρασιά του 

υπόλοιπου κόσμου με τη μορφή αποικιών, θα έκρινε σε μεγάλο βαθμό τις 

παγκόσμιες ισορροπίες ισχύος, πυροδοτώντας έναν αγώνα δρόμου για την 

κατάκτησή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ταχύτατος διαμοιρασμός 

της Αφρικής ανάμεσα στις ευρωπαικές δυνάμεις, χωρίς τη συγκατάθεση των 

κατοίκων της και αδιαφορώντας για οποιαδήποτε γεωγραφικά όρια που ήδη 

υπήρχαν ή την πληθυσμιακή κατανομή της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία της υπάρχουσας χάραξης συνόρων των σημερινών κρατών της 

Αφρικής, η οποία δημιουργούσε και δημιουργεί ακόμα τεράστια προβλήματα 

σε αυτά τα κράτη. 

Απότοκο των παραπάνω πολιτικών διεργασιών ήταν η δημιουργία 

επιθετικών πολιτικών θεωριών, οι οποίες θα ήταν ικανές να δικαιολογήσουν 

αυτή την επιθετικότητα και τους κατακτητικούς πολέμους, όπως η γερμανική 
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θεωρία του «ζωτικού χώρου» (lebensraum) η οποία βασίστηκε στην ραγδαία 

αύξηση του ευρωπαικού πληθυσμού. Τα παραπάνω οδήγησαν στην 

αμφισβήτηση της Μεγάλης Βρετανίας ως ρυθμιστή του διεθνούς συστήματος 

και στην απότομη διακοπή της πρώτης περιόδου της παγκοσμιοποίησης, 

καταλήγοντας  στη σύγκρουση και στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον 

πόλεμο, επικράτησε μεγάλη αισιοδοξία για τις προοπτικές της ειρήνης και με 

πρωτοβουλία του τότε προέδρου των Η.Π.Α. Woodrow Wilson, συστάθηκε η 

Κοινωνία των Εθνών, η οποία φολοδοξούσε να αποτελέσει τον πρώτο διεθνή 

οργανισμό συλλογικής ασφάλειας. Το διεθνές σύστημα κατά τη διάρκεια των 

δύο παγκοσμίων πολέμων και του Μεσοπολέμου είναι πολυπολικό, 

εξαιρετικά ασταθές και σχεδόν πάντα με την ύπαρξη ενός δυνητικού 

ηγεμόνα, ο οποίος συσπειρώνει γύρω του όλες τις αναθεωρητικές δυνάμεις 

του συστήματος. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι οι διαρκείς 

συγκρούσεις, οι συχνές αλλαγές στην ισορροπία ισχύος και η οικονομική 

αστάθεια, με άμεση συνέπεια τη διακοπή της διαδικασίας της 

παγκοσμιοποίησης. Όπως είναι φανερό η μη ύπαρξη ενός ηγεμόνα και 

ρυθμιστή του συστήματος, προκάλεσε την κατάρρευση της 

παγκοσμιοποίησης της προηγούμενης περιόδου. 

 Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το παγκόσμιο διεθνές σύστημα 

μετατράπηκε σε διπολικό, με τις Η.Π.Α. και την Ε.Σ.Σ.Δ. να αποτελούν τους 

δύο πόλους ισχύος του. Αυτές συσπείρωσαν γύρω τους μικρότερες δυνάμεις 

με τον ίδιο ιδεολογικό προσανατολισμό, δημιουργώντας τους δύο εχθρικούς 

συνασπισμούς του Ψυχρού Πολέμου. Το παραπάνω διπολικό σύστημα είναι 

ετερογενές, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σύγκρουση, αλλά 

λόγω της καταστροφικότητας των πυρηνικών όπλων, διακρίνεται από 

ιδιαίτερη σταθερότητα. Η παγκοσμιοποίηση κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, περιορίζεται μόνο εντός της μίας από τις δύο συμμαχίες, στο 

δυτικό κόσμο, με το Ανατολικό Μπλόκ να παραμένει απομωνομένο πίσω 

απο το «σιδηρούν παραπέτασμα». Όπως και στις προηγούμενες περιόδους 

της παγκοσμιοποίησης, έτσι και τώρα υπάρχει η βασική προϋπόθεσή της, 

τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο δηλαδή η ύπαρξη μιας ηγεμονικής δύναμης. 

Η δύναμη αυτή που προωθεί και ρυθμίζει την παγκοσμιοποίηση, στην 
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προκειμένη περίπτωση, είναι οι Η.Π.Α., οι οποίες ενισχύονται σε αυτό τους 

τον ρόλο, από την ενισχυμένη θέση που κατέχουν για τους συμμάχους τους, 

ως ο ένας πόλος του συστήματος στο πλαίσιο του διπολισμού. Στην ουσία 

πρόκειται για μία παγκοσμιοποίηση του αμερικανικού καπιταλισμού και 

εξαμερικανισμού της παγκόσμιας κουλτούρας. 

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου προκάλεσε τεράστιες αλλαγές στη 

διεθνή σκηνή. Το διπολικό διεθνές σύστημα, ένα από τα πιο σταθερά 

συστήματα που υπήρξαν έως τότε, κατέρρευσε, δημιουργώντας ένα 

δυσαναπλήρωτο κενό εξουσίας, το οποίο έσπευσαν να καλύψουν οι Η.Π.Α., 

ως νικήτριες αυτού του πολέμου και μοναδική πλέον υπερδύναμη του 

πλανήτη. Σκοπός τους είναι η παγκόσμια ηγεμονία, γεγονός που 

αποδεικνύεται από τους μεγάλους πολέμους που προκάλεσαν, στο 

Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία και σε άλλα δευτερεύοντα μέρη, αλλά και ο 

πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, για να μπορέσουν να το ελέγξουν, με 

αναμφίβολα ακόμα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά η κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης, οδήγησε σε σημαντική μείωση των στρατιωτικών 

εξοπλισμών και κατ’ επέκταση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων στην 

μεταψυχροπολεμική εποχή, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Οι ένοπλες 

δυνάμεις δεν θα πάψουν να υπάρχουν, αλλά η σημασία τους θα μετριάζεται 

όλο και περισσότερο ως μέσο πίεσης και λήψης πολιτικών αποφάσεων 

(Creveld 1991). Οι Η.Π.Α., παρόλο που και αυτές έχουν μειώσει τις ένοπλες 

δυνάμεις τους, έχουν διατηρήσει ικανό αριθμό για μπορούν να ελέγχουν το 

παγκόσμιο διεθνές σύστημα. 

Για πολλούς η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πρόσχημα των Η.Π.Α. για 

να επικρατήσουν πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά σε όλη την υφήλιο και 

μέσω αυτών να επικρατήσουν οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και τα 

συμφέροντά τους. Για άλλους είναι μία αναπόφευκτη διαδικασία, της οποίας 

το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το εύρος του ελέγχου της 

πολιτικής πάνω της. Όμως το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα 

για να λειτουργήσει, χρειάζεται έναν ηγεμόνα με την ανάλογη στρατιωτική 

δύναμη για να το εγγυηθεί και αυτή τη δύναμη, την έχουν μόνο οι μεγάλες και 
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αναπτυγμένες χώρες και στην εποχή μας περισσότερο από όλους οι Η.Π.Α., 

οι οποίες και έχουν επιπλέον την πολιτική βούληση να τη χρησιμοποιήσουν 

για την επίτευξη αυτού του σκοπού. (Hirst, Military intervention in European 

conflicts 1994).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

3.1  Δομή του διεθνούς οικονομικού συστήματος 

Το διεθνές οικονομικό σύστημα έχει περάσει διάφορες φάσεις από τη 

δημιουργία του έθνους κράτους και έπειτα. Διάφοροι τύποι οικονομικών 

συστημάτων έχουν κατά καιρούς κυριαρχήσει στο διεθνές οικονομικό 

γίγνεσθαι, καθένα με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του, 

προσπαθώντας να ικανοποιήσει τις οικονομικές ανάγκες των κοινωνιών αλλά 

και των κρατών που τα χρησιμοποίησαν. Τέτοια συστήματα ήταν η 

ανταλλακτική οικονομία στην πρωτόγονη εποχή και στη συνέχεια πιο 

σύγχρονα συστήματα όπως ο μερκαντιλισμός με έμφαση στην κυριαρχία του 

κράτους επί της οικονομίας, ο σοσιαλισμός, με κύριο χαρακτηριστικό του την 

κεντρικά σχεδιαζόμενη οικονομία, ο καπιταλισμός με κυρίαρχο στοιχείο την 

οικονομία της ελεύθερης αγοράς, αλλά και τη μικτή οικονομία, η οποία 

αποτελεί έναν συνδυασμό του σοσιαλισμού με τον καπιταλισμό.  

Εξετάζοντας τις διάφορες παραλλαγές των καπιταλιστικών 

οικονομικών συστημάτων που εφαρμόστηκαν στον δυτικό κόσμο, θα 

διαπιστώσουμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό τους, ήταν ότι κανένα από αυτά 

δεν διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα και πάντα στο τέλος οδηγούνταν 

αναπόφευκτα στην κατάρρευσή του, είτε για πολιτικούς, είτε για καθαρά 

οικονομικούς λόγους. Στη νεώτερη εποχή και ειδικότερα στην εποχή από το 

1870 και μετά, συνηθίζουμε να διακρίνουμε δύο μόνο σχετικά μεγάλες 

περίοδους σταθερότητας στην παγκόσμια οικονομία, την εποχή του «κανόνα 

του χρυσού», η οποία έιναι και η μακροβιέστερη από όλες και την εποχή του 

«Bretton – Woods». Παρόλα αυτά, από τότε έως σήμερα, έχει υπάρξει μια 

μεγάλη ποικιλία νομισματικών καθεστώτων και καθεστώτων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, των οποίων ένας πολύ καλός χρονικός 

διαχωρισμός γίνεται από τους Paul Hirst και Grahame Thompson (Hirst και 

Thompson 2011, σελ. 74) στον παρακάτω πίνακα : 
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Πίνακας 1 : Ιστορικό των νομισματικών καθεστώτων και των καθεστώτων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 Καθεστώς Περίοδος 

1 Διεθνής χρυσός κανόνας 1879-1914 

2 

Αστάθεια στην περίοδο του Μεσοπολέμου 

 

1918-1939 

(α) Κυμαινόμενο 1918-1925 

(β) Επιστροφή στο χρυσό κανόνα 1925-1931 

(γ) Επιστροφή στο κυμαινόμενο 1931-1939 

3 
Κανόνας δολαρίου με ημισταθερές τιμές συναλλάγματος 1945-1971 

(α) Καθιέρωση της μετατρεψιμότητας 1945-1958 

(β) Κατάλληλο σύστημα του Bretton-Woods 1958-1971 

4 
Κανόνας δολαρίου με κυμαινόμενες τιμές συναλλάγματος 1971-1984 

(α) Αδυναμία συμφωνίας 1971-1974 

(β) Επιστροφή στο κυμαινόμενο 1974-1984 

5 ΕΝΣ και μεγαλύτερη ζώνη του γερμανικού μάρκου 1979-1993 

6 Συμφωνίες παρέμβασης Πλάζας-Λούβρου 1985-1993 

7 Μετατόπιση προς ανανεωμένο παγκόσμιο καθεστώς 

συναλλαγματικών ισοτιμών 

1993-τώρα 

 

Πηγές : Συγκεντρώθηκαν από τους Eichengreen 1990, Mc Kinnon 1993 και από 

τους Paul Hirst και Grahame Thompson. 

3.2 «Κανόνας του χρυσού» 

Ο «κανόνας του χρυσού», ως ιδέα υπήρχε πολύ πρίν καθιερωθεί ως 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, από τις απαρχές ακόμα του καπιταλιστικού 

συστήματος. Από το 1500 που ξεκίνησαν οι ανακαλύψεις και ο αγώνας για 

την ανακάλυψη νέων αγορών, η επικρατούσα έκφανση του καπιταλισμού 

ονομάστηκε μερκαντιλισμός, οικονομικό σύστημα που ευνοούσε το διεθνές 

εμπόριο (Wilson 1958). Επιπλέον ο βασικός στόχος των μεγάλων 

αυτοκρατοριών της εποχής, ήταν η συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων 

πολύτιμων μετάλλων, απαγορεύοντας μάλιστα οποιαδήποτε εξαγωγή τους 

εκτός των συνόρων τους με την ποινή του θανάτου. Παράλληλα, με την 

εξέλιξη των λογιστικών συστημάτων έγινε δυνατή η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος του εμπορικού ισοζυγίου. Αυτό είχε ως συνέπεια την επιβολή ενός 

πλήθους δασμών στην εισαγωγή ξένων προιόντων, πολλές φορές αρκετά 

υψηλών, για να προστατευτεί η εγχώρια παραγωγή. Σκοπός της 

κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής των σύγχρονων βιομηχανικών κρατών 

και της επιβολής αυτών των δασμών, ήταν η ενθάρρυνση της εισαγωγής 

πρώτων υλών και της εξαγωγής βιομηχανικών προιόντων, με άλλα λόγια, 
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αποκλειστικά η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Ο αχανής και 

αμείλικτος κρατικός μηχανισμός, τον οποίο ο Tomas Hobbes περιγράφει ως 

Λεβιάθαν στο αντίστοιχο βιβλίο του (Hobbes 1989), σε συνδυασμό με το 

«κακό» που ταυτόχρονα διέκρινε στην ανθρώπινη φύση, είναι η επικρατούσα 

μορφή του κράτους της εποχής εκείνης. 

Όμως η αρχή της υιοθέτησης ενός πιο σύγχρονου οικονομικού 

συστήματος και η εγκατάλειψη του μερκαντιλισμού, ξεκινάει με τις νέες ιδέες 

του Adam Smith οι οποίες περιγράφονται στο βιβλίο του «Ο πλούτος των 

εθνών» το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1776 (Smith 1999). Σε αυτό, ο 

Adam Smith, προκρίνει ως βάση της οικονομίας το ιδιωτικό συμφέρον, το 

οποίο μπορεί να δημιουργήσει τα απαραίτητα κίνητρα για αύξηση της 

παραγωγής, καινοτομίες στην εμπορική δραστηριότητα, παραγωγή 

μεγαλύτερης πικοιλίας αγαθών και γενικότερα ως του καλύτερου τρόπου 

ρύθμισης της αγοράς. Επιπλέον προτείνει την ελαχιστοποίηση της κρατικής 

παρέμβασης, την κατάργηση των δασμών και τον περιορισμό του ρόλου του 

κράτους στην δημιουργία νόμων, που θα προστατεύουν την ιδιοκτησία, θα 

επιβραβεύουν την ιδιωτική πρωτοβουλία και γενικώς θα δημιουργούν ένα 

περιβάλλον ασφάλειας για την οικονομική δραστηριότητα. Σταδιακά, ήρθαν 

να προστεθούν στις ιδέες του Adam Smith για την ελεύθερη οικονομία και οι 

ιδέες άλλων στοχαστών, κοινωνιολόγων αλλά και φιλοσόφων, όπως ο 

Jeremy Bentham (Bentham 1907), ο Thomas Malthus (Malthus 1989), o 

John Locke (Locke 2013), o David Hume (Hume 2005) και αργότερα του 

David Ricardo (Ricardo 2000), ιδέες οι οποίες τελικά οδήγησαν στην 

επικράτηση της ελεύθερης οικονομίας και στην «χρυσή εποχή» της πρώτης 

περιόδου της παγκοσμιοποίησης. 

Η εποχή αυτή, που ξεκινάει το 1870 και τελειώνει το 1914, 

κυριαρχείται στον οικονομικό τομέα από τον «κανόνα του χρυσού». Ο 

«κανόνας του χρυσού αποτέλεσε ουσιαστικά τον πρώτο μηχανισμό 

παγκόσμιας οικονομικής ενοποίησης, ο οποίος εισήχθη στο διεθνές 

οικονομικό σύστημα χωρίς να υπάρξει κάποια συμφωνία ή συνθήκη ανάμεσα 

στα ενδιαφερόμενα κράτη, αλλά περισσότερο λειτούργησε αυτόματα ως μια 
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σιωπηρή συμφωνία. Το βασικό στοιχείο της λειτουργίας του ήταν ο 

καθορισμός της ισοτιμίας κάθε νομίσματος με μια ποσότητα χρυσού και στη 

συνέχεια η ελεύθερη εισαγωγή και εξαγωγή χρυσού από κάθε κράτος, με 

σκοπό τη διαμόρφωση της εγχώριας προσφοράς χρήματος και τη διατήρηση 

αυτής της ισοτιμίας. Επομένως η εκτύπωση χρήματος και διάθεσή του στην 

αγορά από την κεντρική τράπεζα κάθε χώρας, εξαρτώνταν από τα 

αποθέματα που διέθετε σε χρυσό. Εάν υπήρχε κάποια βραχυπρόθεσμη 

κρίση ρευστότητας, δηλαδή εξάντληση των αποθεμάτων χρυσού, έπρεπε η 

μετατρεψιμότητα του νομίσματος να αποκατασταθεί σύντομα συνήθως μέσω 

εγχώριων αποπληθωριστικών πολιτικών. Για να γίνουν εφικτά όλα αυτά, 

χρειάστηκε να υπάρξει ένας σημαντικός βαθμός συνεργασίας ανάμεσα στις 

κεντρικές τράπεζες των κρατών. Συχνά υπήρξαν δυσκολίες στην εφαρμογή 

αυτών των αποπληθωριστικών πολιτικών, οπότε χρειάστηκε να γίνουν 

διάφορες επινοήσεις που παρέκαμπταν έστω και για λίγο τους κανόνες, 

όπως οι καλυμμένες μεταβολές στις τιμές συναλλαγής του χρυσού με το 

εγχώριο νόμισμα, με σκοπό την προστασία του εθνικού οικονομικού 

συστήματος. Παρόλα αυτά, σε γενικές γραμμές, κατά την περίοδο αυτή οι 

τιμές συναλλάγματος είχαν πολύ μικρή διακύμανση, απόδειξη ενός εξαιρετικά 

σταθερού παγκόσμιου συστήματος. 

Στον «κανόνα του χρυσού», δεν υπήρχε κάποιο νόμισμα που να 

αποτελεί τη σταθερή αναφορά του συστήματος όπως ήταν αργότερα και είναι 

έως σήμερα το δολάριο. Το σύστημα αυτορρυθμιζόταν σύμφωνα με την 

προσφορά και τη ζήτηση του χρυσού, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να 

παρακολουθεί το σύστημα, ούτε καν η χώρα που ουσιαστικά αποτελούσε τον 

ηγεμόνα του συστήματος, στην προκειμένη περίπτωση η Μεγάλη Βρετανία. 

Όμως το σύστημα παρέμεινε σταθερό διότι είχε ως εγγύηση, την προσήλωση 

της Μεγάλης Βρετανίας στο ελεύθερο εμπόριο, την ικανότητά της να το 

ελέγχει μέσω της κυριαρχίας της στις θάλασσες, το μέγεθος των 

χρηματαγορών του Λονδίνου. Τέλος, το πιο σημαντικό από όλα ήταν η 

πολιτική βούληση της ίδιας για την εγγύηση της λειτουργίας του. 
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Λίγο νωρίτερα από την εποχή του «κανόνα του χρυσού», είχε κάνει 

την εμφάνισή του ένα νέο είδος χρήματος, τα ομόλογα με την εγγύηση του 

κράτους, πρακτική η οποία επικράτησε και άκμασε κατά την πρώτη περίοδο 

της παγκοσμιοποίησης. Με αυτό τον τρόπο μπορούσαν να εξασφαλιστούν 

μεγάλες ποσότητες χρήματος επί πιστώσει, πρακτική που ακολουθείται έως 

και τις μέρες μας στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Έτσι χρηματοδοτήθηκε ο 

αμερικανικός «Πόλεμος της Ανεξαρτησίας», καθώς και η δημιουργία της 

Μεγάλης Στρατιάς του Ναπολέοντα (Κατσούλης, Ανανιάδη και Ιωαννίδης 

2003). Πολύ συχνά όμως, είτε λόγω στρατιωτικής ήττας, είτε λόγω 

χρεοκοπίας, τα κράτη αθετούσαν τις υποχρεώσεις τους και τα ομόλογα 

μετατρέπονταν σε απλά χαρτιά χωρίς καμία αξία, δημιουργώντας παράλληλα 

και μικρές ή μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Παρόλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος 

της οικονομικής ανάπτυξης αυτής της περιόδου, βασίστηκε στη δημιουργία 

πίστης από τις κυβερνήσεις των κρατών και τις τράπεζες (Triffin 1964). 

Προς το τέλος αυτής της περιόδου, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα 

μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα. Οι Η.Π.Α. και η Γερμανία εκβιομηχανίστηκαν 

ταχύτατα, εκμεταλλευόμενες πλήρως το καπιταλιστικό σύστημα σε 

συνδυασμό με τους τεράστιους πόρους που διέθεταν, τόσο σε πρώτες ύλες 

όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, απειλώντας να προσπεράσουν τον έως 

τότε ηγεμόνα του συστήματος, τη Μεγάλη Βρετανία. Σταδιακά, έγινε 

αντιληπτό, ότι άρχισε να απειλείται η Βρετανική οικονομική και πολιτική 

υπεροχή από αυτές τις νέες αναδυόμενες παγκόσμιες δυνάμεις, γεγονός το 

οποίο δεν μπορούσε να αφήσει αδιάφορη τη Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά, σε 

συνδυασμό με την αποικιακή επέκταση και τον αποικιακό ανταγωνισμό, 

οδήγησε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην κατάρρευση του «κανόνα του 

χρυσού». 

3.3 Μικτό διεθνές οικονομικό σύστημα 

Το διεθνές οικονομικό σύστημα μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως μικτό και αυτό διότι χαρακτηρίζεται από εναλλαγές 

ανάμεσα στον «κανόνα του χρυσού» και στο καθεστώς των ελεύθερων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Κατά την περίοδο αυτή, έγιναν σημαντικές 
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προσπάθειες για σταθεροπόιηση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, 

επιζητώντας τη σταθερότητα της προπολεμικής εποχής, αλλά οι 

προσπάθειες αυτές τελικά δεν ευοδώθηκαν. 

3.3.1 Μεσοπόλεμος (1918 – 1939) 

Αμέσως μετά το τέλος του πολέμου, έγινε προσπάθεια για επαναφορά 

του «κανόνα του χρυσού» στη διεθνή οικονομική σκηνή, αλλά τα δεδομένα 

δεν ήταν πλέον τα ίδια. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου οι ανεξέλεγκτες 

ροές κεφαλαίων από χώρα σε χώρα έπαιξαν αποσταθεροποιητικό ρόλο στο 

διεθνές οικονομικό σύστημα. Οι χώρες που δεν είχαν υιοθετήσει ξανά τον 

«κανόνα του χρυσού», διαπίστωσαν ότι οι ισοτιμίες των νομισμάτων τους 

παρουσίαζαν έντονες διακυμάνσεις, που δεν ήταν πάντοτε ανάλογες με τα 

αντικειμενικά οικονομικά τους δεδομένα. Αλλά και οι χώρες που τον είχαν 

υιοθετήσει, διαπίστωσαν ότι η παραμικρή αναταραχή στις διεθνείς αγορές 

συνοδευόταν από μαζικές εκροές κεφαλαίων που αποσταθεροποιούσαν τις 

οικονομίες τους.  

Ακολούθησε μία περίοδος οικονομικού μαρασμού και συρρίκνωσης, η 

οποία έφτασε στο αποκορύφωμά της το 1929 με το μεγάλο οικονομικό κραχ 

και την κατάρρευση των αγορών σε όλο τον κόσμο, η οποία οδήγησε στον 

οικονομικό μαρασμό, ο οποίος είναι γνωστός ως Μεγάλη Ύφεση του 

Μεσοπολέμου. Η ύφεση αυτή, προκάλεσε ένα ανταγωνιστικό μπαράζ 

υποτιμήσεων των εθνικών νομισμάτων και έφερε όλες τις εθνικές 

κυβερνήσεις σε πολύ δύσκολη θέση, οι οποίες σε μια προσπάθεια να 

αντιδράσουν στα γεγονότα, άρχισαν να προκρίνουν πολιτικές που 

προσανατολίζονταν στην εθνική οικονομική αυτάρκεια. Οι φασιστικές χώρες, 

όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία, ακολούθησαν το δρόμο της εθνικής 

ανοικοδόμησης, απορρίπτοντας ρητά κάθε ιδέα ελεύθερου εμπορίου και 

ελεύθερης διακρατικής επικοινωνίας, που ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των 

δημοκρατικών καθεστώτων, επεκτείνοντας τον κρατικό έλεγχο σε όλους τους 

τομείς της κοινωνικής ζωής και ερχόμενες σε άμεση ιδεολογική σύγκρουση 

με τις δυτικές δημοκρατίες. Ακολουθώντας αυτό τον δρόμο, κατεύθυναν την 

οικονομία τους σε καθαρά εθνικούς στόχους, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο, 
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παράλληλα με τον πολιτικό και τον οικονομικό εθνικισμό τόσο στην Ευρώπη, 

όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Από την άλλη, η νεοσυσταθείσα 

Σοβιετική Ένωση αντιλαμβανόμενη ότι η πρόκληση μιας παγκόσμιας 

επανάστασης, τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν αδύνατη, αποφάσισε να 

ακολουθήσει μια εθνική στρατηγική δημιουργίας ενός σοσιαλιστικού – 

κομμουνιστικού κράτους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, επικεντρώθηκε 

στην πολιτική και κοινωνική μεταρρύθμιση που επέβαλλε ο μαρξισμός, 

εστιάζοντας τις προσπάθειές της στην οικοδόμηση ενός συστήματος 

κεντρικού οικονομικού σχεδιασμού με κύριο στόχο τον εκβιομηχανισμό του 

κράτους και την αύξηση της παραγωγής. Γι’ αυτό το λόγο, η Σοβιετική 

Ένωση, αμέσως μετά την επικράτηση της επανάστασης των μπολσεβίκων, 

αποσύρθηκε εντελώς από τις διεθνείς αγορές (Frieden 2006), σε μία 

προσπάθεια να σταθεροποιηθεί πρωτίστως εσωτερικά και να οργανώσει 

αποτελεσματικά το νέο της σύστημα. 

Τελικά ο «κανόνας του χρυσού» εγκαταλείφθηκε, πρώτα από τη 

Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία και αργότερα από τα υπόλοιπα κράτη, με 

τελευταία από όλους τη Γαλλία. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωστή για το 

μέλλον του τότε διεθνούς οικονομικού συστήματος, διότι με εξαιρετικά 

γρήγορο ρυθμό οδήγησε σε έξοδο από την ύφεση. Όπως έδειξε και η 

εμπεριστατωμένη ανάλυση του Kindleberger, στο σχετικό διάγραμμα του 

πίνακα 2 (σελ. 51), το οποίο δείχνει την αύξηση της βιομηχανικής 

παραγωγής σε σχέση με το χρόνο εγκατάλειψης του «κανόνα του χρυσού», 

για πέντε χώρες, τις Η.Π.Α., τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και 

την Ιαπωνία, η αρχή της εξόδου από την ύφεση για κάθε μία από αυτές, ήταν 

η στιγμή που εγκατέλειψαν τον «κανόνα του χρυσού» (Kindleberger 1986). 

Στο διάγραμμα, η βιομηχανική παραγωγή αρχίζει να αυξάνεται, λίγο μετά την 

έξοδο από τον κανόνα, η οποία σημειώνεται σε αυτό με μία κουκκίδα. Η 

χώρα στην οποία άργησε σε σχέση με τους υπόλοιπους να έρθει η 

ανάκαμψη, είναι η Γαλλία, η οποία όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, ήταν η 

τελευταία που εγκατέλειψε τον «κανόνα του χρυσού» το 1936 (Rodrik 2012), 

με δυσμενείς αρχικά συνέπειες γι’ αυτήν.  
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Πίνακας 2 : Διάγραμμα, δείκτες βιομηχανικής παραγωγής σε 5 χώρες 1929-

1937 και έξοδος από τον κανόνα του χρυσού. 

 

Πηγή : C.P. Kindleberger, The world in depression, σελ. 170 

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος διέκοψε αυτή τη διαδικασία ανάκαμψης, 

αφού τελικά επήλθε η ρήξη ανάμεσα στα δημοκρατικά και φασιστικά κράτη, 

οδηγώντας τελικά στην ανοιχτή σύγκρουση. Με την έναρξη του πολέμου, η 

μακρά περίοδος του κοσμοπολιτισμού και του ελεύθερου εμπορίου έλαβε 

τέλος, βάζοντας παράλληλα τέλος και στην πρώτη και πιο σημαντική περίοδο 

της παγκοσμιοποίησης. Σε αυτό τον πόλεμο τελικά, οι χώρες που έχασαν τον 

πόλεμο καταστράφηκαν οικονομικά, αλλά και οι νικήτριες χώρες 

βγήκανεντελώ εξαντλημένες από τον πόλεμο, με μοναδικό ωφελημένο τις 

Η.Π.Α., οι οποίες εξήλθαν του πολέμου με άθικτες τις υποδομές τους και την 

οικονομία τους, δίνοντάς τους ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον αγώνα για τη 

διαμόρφωση του μεταπολεμικού κόσμου. 

3.3.2 Σύστημα του Bretton - Woods 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα 

έχει μία σημαντική ιδιαιτερότητα. Με βάση τη διαίρεση του κόσμου σε δύο 

σφαίρες επιρροής από τις μεγάλες δυνάμεις, τις Η.Π.Α. και τη Σοβιετική 
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Ένωση και τη δημιουργία του μεταπολεμικού διπολικού κόσμου, 

αναπτύχθηκαν παράλληλα δύο οικονομικά συστήματα, τα οποία ήταν κατά 

κύριο λόγο απομονωμένα, στα οποία οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους 

περιορίζονταν μόνο στις αναγκαίες. 

Ο δυτικός κόσμος υπό την ηγεσία των Η.Π.Α., υιοθέτησε την οικονομία 

της αγοράς που αποτελεί και τη βάση του καπιταλισμού. Φυσικά ο 

καπιταλισμός και η οικονομία της αγοράς είχαν ήδη εμφανιστεί από το 1500 

μ.Χ., αλλά πάντα ήταν υπερβολικά ελεγχόμενος από την κρατική εξουσία 

(π.χ. μερκαντιλισμός) και μόνο μετά το 1945 μπορούμε να μιλάμε για 

πραγματικά ελεύθερη αγορά. Αυτό το οικονομικό σύστημα βασίζεται στο 

νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Η παραγωγή, η διανομή των 

παραγόμενων αγαθών καθώς και οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, 

καθορίζονται από αυτό το νόμο και διαμορφώνονται ελεύθερα, με ελάχιστη 

έως ανύπαρκτη κρατική παρέμβαση. Τα μέσα παραγωγής ανήκουν σε 

ιδιώτες, που ο κύριος σκοπός τους είναι η δημιουργία υπεραξίας και 

συσσώρευσης κεφαλαίου και η όλη διαδικασία κατευθύνεται από τις δυνάμεις 

της αγοράς. 

Με τη διάσκεψη του Bretton – Woods, την οποία προαναφέραμε, 

καθορίστηκε το οικονομικό σύστημα που θα κυριαρχούσε στον μεταπολεμικό 

δυτικό κόσμο. Το σύστημα του Bretton – Woods, βασίστηκε στην υιοθέτηση 

ενός συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών παράλληλα με την 

ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας και 

της GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), διεθνείς οικονομικοί 

οργανισμοί που θα είχαν ρόλο υποστηρικτικό στο σύστημα. Σύμφωνα με 

αυτό, κάθε χώρα ανέλαβε τη δέσμευση να ασκεί τη νομισματική της πολιτική 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρεί τη συναλλαγματική ισοτιμία του 

νομίσματός της σταθερή σε μία καθορισμένη τιμή, με μέγιστη απόκλιση ένα 

τοις εκατό, σε σχέση με τον χρυσό. Σημαντικό χαρακτηριστικό του 

συστήματος ήταν το «ρητό δικαίωμα των κυβερνήσεων να ελέγχουν όλες τις 

ροές κεφαλαίων» (J. M. Keynes 1980) στις εθνικές τους οικονομίες και με 

όποιο τρόπο θεωρούσαν αποτελεσματικότερο. Οι όποιες ανισορροπίες 
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παρουσιαζόντουσαν στο σύστημα, διορθώνονταν με τη συναίνεση του ΔΝΤ, 

το οποίο με την ανάληψη των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων και 

των πιστώσεων που διέθετε, είχε αναλάβει ρυθμιστικό ρόλο, λειτουργώντας 

ως εξισορροπητικός μηχανισμός ανάμεσα στο εγχώριο και το διεθνές 

σύστημα, δίνοντας στα κράτη αρκετά μεγάλη εγχώρια αυτονομία (Hirst και 

Thompson 2011, σελ. 101). 

Η δημιουργία αυτού του συστήματος αποσκοπούσε στην ύπαρξη ενός 

ομαλού και προβλέψιμου διεθνούς κλίματος συναλλαγών, που θα διέπονταν 

από συγκεκριμένους κανόνες, με περιορισμό των ελέγχων, και την επίτευξη 

της μετατρεψιμότητας των νομισμάτων όλων των χωρών που συμμετείχαν 

στο σύστημα, μέσω των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επιπλέον, 

σε περίπτωση κρίσεων θα απέτρεπε έναν πόλεμο νομισμάτων ανάμεσα στα 

κράτη. Παρόλο που στο σύστημα υπήρχε η πρόβλεψη για σύνδεση των 

νομισμάτων με τον χρυσό, δεν ήταν όλα τα νομίσματα ανταλλάξιμα με χρυσό 

όπως στον «κανόνα του χρυσού», αλλά μόνο το δολάριο. Έτσι το δολάριο 

έγινε ο ενδιάμεσος κρίκος των νομισμάτων με τον χρυσό και οι υπόλοιπες 

χώρες έπρεπε να αγοράζουν και να πωλούν δολάρια για να διατηρούν τη 

συναλλαγματική τους ισοτιμία και όχι απαραίτητα χρυσό. Οι Η.Π.Α., για να 

εξασφαλίσουν περισσότερο το σύστημα, επικεντρώθηκαν στην στήριξη δύο 

ακόμα ισχυρών διεθνών νομισμάτων, του γερμανικού μάρκου και του 

ιαπωνικού γιέν, προς υποστήριξη του δολαρίου. «Για να κάνουμε μια 

μεταφορά, αυτό θα ήταν κάτι σαν αμορτισέρ που, σε περίπτωση κρίσης στις 

Η.Π.Α., θα μείωνε τον αντίκτυπο στην Ευρώπη και την Ασία. Επιπλέον, 

επιδόθηκαν σε κάποιες άλλες υποστηρικτικές δράσεις, οι οποίες θα παρείχαν 

περισσότερη ασφάλεια στο σύστημα. Τέτοιες δράσεις ήταν το σχέδιο 

Marshall στην Ευρώπη, που στόχο είχε την ενίσχυση της γερμανικής και 

γαλλικής βιομηχανίας καθώς και την επιδότηση ευρωπαικών εισαγωγών από 

τις Η.Π.Α. και η ενθάρρυνση της δημιουργίας της Ε.Ο.Κ. που αργότερα 

μετατράπηκε σε Ε.Ε. Αντίστοιχο σχέδιο στην Ασία, ήταν το σχέδιο στήριξης 

της Ιαπωνίας. Τα σχέδια αυτά προέβλεπαν περιοδικές μεταφορές πλούτου 

από την Ουάσιγκντον στο Τόκιο και στη Βόνη, με στόχο τη σταθεροποίηση 

αυτών των χωρών σε περιόδους μίνι κρίσεων (Βαρουφάκης, και συν. 2011, 
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σελ. 21). Με αυτόν τον τρόπο οι Η.Π.Α., ανέλαβαν το μεγαλύτερο βάρος των 

υποχρεώσεων, αλλά και την ηγεσία του παγκόσμιου οικονομικού 

συστήματος. 

Μεγάλη συνεισφορά στη σταθερότητα του συστήματος, είχαν οι 

παγκόσμιοι οργανισμοί που δημιουργήθηκαν στην διάσκεψη του Bretton – 

Woods με αυτό τον σκοπό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ιδρύθηκε με 

σκοπό να προάγει τη διεθνή νομισματική συνεργασία, να διευκολύνει τη 

διεύρυνση και την ισόρροπη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, να προάγει τη 

συναλλαγματική σταθερότητα και να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση ενός 

πολυμερούς  συστήματος πληρωμών. Προς αυτό το σκοπό διέθετε δικούς 

του πόρους, οι οποίοι αποτελούσαν συνεισφορά των κρατών – μελών του και 

κυρίως των Η.Π.Α., τους οποίους είχε τη δυνατότητα να διαθέτει προσωρινά 

και με επαρκείς διασφαλίσεις στα μέλη του που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

ισοζυγίου πληρωμών. Σκοπός του Δ.Ν.Τ. μέσω αυτών των δράσεων ήταν να 

συντμήσει τη διάρκεια και να μειώσει το βαθμό έλλειψης ισορροπίας στο 

διεθνές ισοζύγιο πληρωμών των μελών του (Ζαχαριάδης και Σούρας 2004). 

Μερικές από τις λειτουργίες του ακόμα και σήμερα, είναι να επιτηρεί το 

παγκόσμιο και περιφερειακό οικονομικό σύστημα, να παρακολουθεί τα 

δεδομένα και να διεξαγάγει οικονομική έρευνα. Σε γενικές γραμμές αυτοί ήταν 

οι πρώτοι σκοποί του Ταμείου, ειδικά της περιόδου 1944 – 1945, αλλά 

σήμερα είναι ελαφρώς βελτιωμένοι και έχουν επεκταθεί σε και σε άλλους 

τομείς. Οι σκοποί του Δ.Ν.Τ. έχουν περάσει από διάφορες φάσεις και έχουν 

προκαλέσει αμφισβήτηση και κριτική για το ρόλο του ταμείου στο διεθνές 

οικονομικό σύστημα. Η πρώτη φάση, από το 1944 έως το 1971, ήταν της 

συνεργασίας και της ανασυγκρότησης και βοήθησε τις συναλλαγές που ήταν 

συνδεδεμένες με εμπορικές συναλλαγές, όπως η απελευθέρωση κίνησης 

κεφαλαίων για το εμπόριο. Η δεύτερη φάση, από το 1972 έως το 1981,  ήταν 

η περίοδος της εγκατάλειψης του «κανόνα του χρυσού» και των σταθερών 

ισοτιμιών, όπου βοήθησε σημαντικά στην ομαλή μετάβαση του παγκόσμιου 

συναλλαγματικού συστήματος από τη μία φάση στην άλλη. Στην τρίτη φάση, 

από το 1982 έως το 1989, έπαιξε σημαντικό μεταρρυθμιστικό ρόλο στην 

εποχή μετά την πετρελαϊκή κρίση. Στην τέταρτη φάση, από το 1990 έως το 
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2008 έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην ανατολική Ευρώπη και τις ασιατικές αγορές. 

Η πέμπτη και τελευταία φάση είναι από το 2008 έως σήμερα και είναι η 

περίοδος της τωρινής οικονομικής κρίσης, στην οποία πάλι καλείται να παίξει 

σημαντικό ρόλο στην κρίση χρέους που μαστίζει πολλά κράτη του κόσμου, 

έχοντας αποκτήσει επιπλέον δυνατότητες. Κατόπιν πρόσκλησης από κάποιο 

κράτος – μέλος, έχει τη δυνατότητα να του προσφέρει κεφάλαια, τεχνική 

βοήθεια και κατάρτιση αλλά και αποτελεσματική επιτήρηση, εφόσον μπει σε 

κάποιο από τα προγράμματα δανειοδότησης του. Δηλαδή ο ρόλος του ήταν 

διαφορετικός σε κάθε φάση, ανάλογα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 

διεθνούς οικονομικού συστήματος και των κρατών – μελών του.  

Η Παγκόσμια Τράπεζα, είναι ένας ακόμα διεθνής οργανισμός που 

προέκυψε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Bretton – Woods και αποτελεί ενα 

διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να 

παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες, για την 

εκτέλεση αναπτυξιακών έργων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή 

έργων υποδομής όπως δρόμοι, γέφυρες, νοσοκομεία, σχολεία κ.τ.λ. Σκοπός 

της σύμφωνα με το καταστατικό της ίδρυσής της, είναι η καταπολέμηση της 

φτώχειας παγκοσμίως. Έως τη δεκαετία του 1970 δάνειζε μικρά σχετικά 

ποσά κυρίως σε αναπτυγμένες χώρες (Goldman 2005, σελ. 56-60), όπως το 

δάνειο που πήρε η Γαλλία εκείνη την εποχή. Όταν το σχέδιο Marshall τέθηκε 

σε ισχύ το 1947, οι χώρες της Ευρώπης άρχισαν να λαμβάνουν 

χρηματοδότηση και από άλλες πηγές, με αποτέλεσμα η Παγκόσμια Τράπεζα 

σταδιακά να στραφεί στη χορήγηση δανείων προς τις μη ευρωπαικές χώρες, 

εξυπηρετώντας τις διανειακές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Η ίδρυση της GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) στη 

διάσκεψη του Bretton – Woods είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας δημιουργίας 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ο οποίος τελικά δημιουργήθηκε 

πολύ αργότερα, το 1995. Η συμφωνία για τον Π.Ο.Ε.  περιλαμβανόταν στη 

Χάρτα της Αβάνας η οποία υπογράφτηκε από 53 χώρες, υπό την αιγίδα του 

ΟΗΕ και με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, αλλά δεν πέρασε ποτέ από το Κογκρέσο 

και δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Στη συνέχεια 23 από τις συμμετέχουσες 

χώρες υπογράφουν την GATT. Η GATT ήταν μία διεθνής συμφωνία που είχε 
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σκοπό να λειτουργήσει προσωρινά, αλλά λειτούργησε μέχρι το 1994 οπότε 

και την διαδέχθηκε ο Π.Ο.Ε. Στο μεταπολεμικό κλίμα των υψηλών δασμών 

και περιορισμών στόχοι της GATT ήταν, η κατάργηση των φραγμών στο 

εμπόριο και η άρση της διακριτικής μεταχείρισης, δηλαδή της διαφορετικής 

αντιμετώπισης από τα κράτη, των προϊόντων άλλων κρατών. Αυτό θα 

επιτυγχανόταν μέσω της μείωσης των δασμών και της εξάλειψης των 

ποσοτικών περιορισμών, προκειμένου να ανοίξει η παγκόσμια οικονομία 

μέσω του διεθνούς εμπορίου. Οι χώρες που συμμετείχαν στη GATT, 

καθόσον ήταν μία διεθνής συμφωνία, προσπάθησαν μέσω της διπλωματίας 

να πετύχουν τους στόχους τους και αυτό έγινε μέσω πολλών γύρων 

διαπραγματεύσεων. Δηλαδή όλες οι χώρες που συμμετείχαν, 

διαπραγματεύονταν την αμοιβαία μείωση δασμών και περιορισμών του 

εμπορίου. 

Αυτοί οι γύροι διαπραγματεύσεων ξεκίνησαν το 1947 στη Γενεύη και 

ιστορικά εξελίχθηκαν ως εξής : 

 Γενεύη (1947) 

 Annecy (1949) 

 Torquay (1950-51) 

 Γενεύη (1955-56) 

 Γύρος του Dillon (1960-61) 

 Γύρος του Kennedy (1964-67) 

 Γύρος του Τόκυο (1973-79) 

 Γύρος της Ουρουγουάης (1986-1994) 

Υπάρχει ένας γύρος σε εξέλιξη που ξεκίνησε το 2000 με πρωτοβουλία του 

τότε προέδρου των Η.Π.Α. Bill Clinton, με πολύ φιλόδοξη ατζέντα, αλλά είναι 

αμφίβολο αν ποτέ θα ολοκληρωθεί. 

Η καθιέρωση του συστήματος του Bretton – Woods, σε συνδυασμό με 

την ταυτόχρονη λειτουργία των παραπάνω διεθνών οργανισμών που 

δημιουργήθηκαν προς υποστήριξη του συστήματος, κατά τη δεκαετία του 

1950, άρχισε να φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με την μορφή της 

μεγάλης ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, της οικονομικής ανάπτυξης και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1950
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1950
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των επενδύσεων. Αποτέλεσμα ήταν η αλματώδης παγκόσμια οικονομική 

άνθιση των δεκαετιών του 1950 και 1960. Από το 1948 έως το 1958 η 

παγκόσμια οικονομία αναπτυσσόταν με ρυθμούς της τάξης του 5,1% ετησίως 

και μεταξύ 1958 και 1970 έφθασε το 6,1% ετησίως (Lewis 1978). 

Ταυτόχρονα το παγκόσμιο εμπόριο, για πρώτη φορά από το 1914, αυξήθηκε 

με ταχύτερους ρυθμούς από την παραγωγή. Σταδιακά όμως οι ΗΠΑ άρχισαν 

να εμφανίζουν σοβαρά ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών τους, 

δημιουργώντας ένα αίσθημα ανησυχίας για τη λειτουργία του διεθνούς 

νομισματικού συστήματος. Το συνεχές ελλειμματικό ισοζύγιο πληρωμών 

σήμαινε, ότι όλο και μεγαλύτερη ποσότητα συναλλαγματικών αποθεμάτων 

των Η.Π.Α. καθώς και χρυσού έφευγαν προς το εξωτερικό. Τα ελλείμματα 

αυτά, καθώς συντηρούνταν επί σειρά ετών, άρχισαν να δημιουργούν 

αμφιβολίες στις διεθνείς χρηματαγορές για την δυνατότητα που είχαν 

οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να μετατρέπουν το δολάριο σε χρυσό. 

3.3.3 Κατάρρευση του Bretton - Woods 

Στις αρχές του 1971 πολλές χώρες άρχισαν δειλά να ανταλλάσσουν 

μεγάλες ποσότητες δολαρίων με χρυσό, ενέργεια η οποία με γρήγορους 

ρυθμούς επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Οι Η.Π.Α., βλέποντας τα αποθέματά 

τους σε χρυσό να μειώνονται ραγδαία, αντέδρασαν άμεσα. Στις 15 

Αυγούστου του 1971, ο πρόεδρος Νίξον μονομερώς ανέστειλε τη 

μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό. Με την κατάργηση των σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και των κεφαλαιακών ελέγχων, το σύστημα του 

Bretton - Woods δεν υπήρχε πλέον. Το δολάριο είχε πλέον γίνει  ένα απλό 

κομμάτι χαρτί.  Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αφέθηκαν τελείως ελεύθερες. 

Αυτή η κίνηση έμεινε αργότερα γνωστή ως Nixon shock. Αρχικά, το 

καθεστώς των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, παρουσίασε 

αρκετά προβλήματα, τα οποία σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών του 

πετρελαίου από τις χώρες του Ο.ΠΕ.Κ. (Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών 

Κρατών), η οποία υπήρξε μια συντονισμένη εθνική πολιτική πράξη των 

αραβικών πετρελαιοπαραγωγών χωρών, οδήγησαν σε μία κρίση χρέους και 

σε μεγάλη οικονομική ύφεση. Τελικά, η κίνηση αυτή αποδείχτηκε ιδιαίτερα 

ευνοική για το δολάριο, διότι όλα τα διεθνή κεφάλαια στράφηκαν για 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
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ασφάλεια προς το μοναδικό παγκόσμιο νόμισμα, το δολάριο, το οποίο βγήκε 

φανερά ενισχυμένο από την κρίση, η οποία δεν διήρκεσε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, ειδικά για τις αναπτυγμένες οικονομίες.  

 Μέχρι τη δεκαετία του 1980, το διεθνές εμπόριο αποτελούσε την 

ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 

1980 όμως, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.), άρχισαν σταδιακά να 

αυξάνονται και να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές οικονομικό 

σύστημα. Οι Α.Ξ.Ε. αποτελούν συνέπεια της οικονομικής δραστηριότητας 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων και η προσέλκυσή τους μπορεί να βοηθήσει 

σημαντικά τις εθνικές οικονομίες. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν 

ραγδαία και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 υπήρχαν σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Ο.Η.Ε., 37.000 πολυεθνικές επιχειρήσεις με 170.000 θυγατρικές 

εταιρείες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες είχαν υπό τον έλεγχό τους ένα 

χρηματικό απόθεμα 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και πωλήσεις ύψους 5,5 

τρισεκατομμυρίων δολαρίων (United Nations 1993). Α.Ξ.Ε. είναι η επένδυση 

από το εξωτερικό, η οποία μπορεί να είναι είτε σε χρήμα είτε σε περιουσιακά 

στοιχεία, απαιτεί έγκριση υλοποίησής της από τις αρχές της χώρας 

υποδοχής, δέσμευση παραμονής της για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη 

χώρα, υπόκειται στο εθνικό της δίκαιο αλλά τον έλεγχο της επένδυσης 

καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής της διατηρεί ο ξένος επενδυτής (Γκλαβίνος 

2009). Σκοπός αυτού του ξένου επενδυτή είναι, όπως είναι φυσικό, το 

κέρδος, το οποίο προκύπτει από την οικονομική δραστηριότητα της 

επένδυσης και όχι από τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί και το οποίο για να 

παραχθεί, απαιτείται η λειτουργία της επένδυσης για κάποιο χρονικό 

διάστημα, ώστε να εξασφαλιστούν οι επιζητούμενες αποδόσεις. Μία Α.Ξ.Ε. 

μεταφέρει στην χώρα υποδοχής κεφάλαια, τεχνολογία, διοικητική οργάνωση 

και μάρκετινγκ. Αυτό έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη της οικονομίας στην 

χώρα υποδοχής και την αύξηση του ΑΕΠ, παρόλο που υπάρχει πάντα η 

πιθανότητα, μέρος του κεφαλαίου για τις επενδύσεις των θυγατρικών 

εταιριών, να προέρχεται όχι από μεταφορά κεφαλαίου από το εξωτερικό, 

αλλά από μέρος των κερδών που δημιουργήθηκαν στην εγχώρια οικονομία ή 

στην εγχώρια κεφαλαιαγορά (Κυρκιλής 2010). Αυτό οδήγησε τα κράτη, σε μια 



59 

 

προσπάθεια για αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας τους, με 

απώτερο σκοπό την προσέλκυση Α.Ξ.Ε., οι οποίες θα δημιουργούσαν νέες 

θέσεις εργασίας και επιτάχυνση της ανάπτυξης.  

 Παρόλα αυτά, κανένας δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να προβλέψει 

τους κινδύνους που εγκυμονούσε η νέα δυνατότητα του παγκόσμιου 

κεφαλαίου να κινείται ελεύθερα, πέρα από εθνικά σύνορα και απαλλαγμένο 

από την κρατική δικαιοδοσία και κάθε μορφή εποπτείας. Σύντομα η 

απελευθέρωση των αγορών θα προκαλούσε μεγάλες απογοητεύσεις και 

ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Πρώτη ξέσπασε η κρίση χρέους στις χώρες 

της Λατινικής Αμερικής τη δεκαετία του 1980, η οποία σε συνδυασμό με την 

προβληματική οικονομική διαχείριση των χωρών αυτών, οδήγησε σε μεγάλη 

οικονομική ύφεση, ανεργία, και υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, η οποία 

χρειάστηκε σχεδόν μια δεκαετία για να ξεπεραστεί. Ακολούθησε η Ευρώπη  

τη δεκαετία του 1990, όταν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια αποφάσισαν να 

κερδοσκοπήσουν με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, αποκομίζοντας τεράστια 

κέρδη σε βάρος των κεντρικών τραπεζών ευρωπαικών χωρών όπως η 

Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία και η Σουηδία, οι οποίες αναγκάστηκαν τελικά 

στην υποτίμηση των νομισμάτων τους. 

Παράλληλα με το δυτικό κόσμο, ο κομμουνιστικός – σοσιαλιστικός 

κόσμος, υπό την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης, υιοθέτησε το σοσιαλιστικό 

οικονομικό σύστημα. Σε αυτό, το κράτος σχεδιάζει και ελέγχει απόλυτα την 

οικονομία, με τα μέσα παραγωγής είτε να είναι κρατικά, είτε να ανήκουν 

στους ίδιους τους εργάτες και κυριαρχούν οι κρατικές επιχειρήσεις (O'Hara 

2003). Η παραγωγή προσαρμόζεται πρωτίστως στις ανάγκες της κοινωνίας, 

αποκλειστικά προς ικανοποίηση της ζήτησης και όχι με σκοπό τη δημιουργία 

υπεραξίας, δημιουργώντας μία δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, χωρίς 

μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στους εργαζόμενους. Το παραπάνω σύστημα, 

αν και είναι πιο δίκαιο από το καπιταλιστικό, στη σύγκρουσή του με αυτό, 

αποδείχθηκε ότι είχε μια βασική και τελικά μοιραία αδυναμία, η οποία ήταν η 

στέρηση από τον εργαζόμενο του οικονομικού κινήτρου, με σοβαρές 

επιπτώσεις στην παραγωγή και τελικά στους ρυθμούς ανάπτυξης. Το 
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Ανατολικό Μπλόκ κατέρρευσε, κυρίως λόγω της αδυναμίας του να 

ανταγωνιστεί τα καπιταλιστικά κράτη στον οικονομικό τομέα. 

3.4 Επικράτηση της οικονομίας της αγοράς 

Το 1989, ήρθε το αιφνίδιο τέλος του Ψυχρού Πολέμου, προκαλώντας 

ένα άνευ προηγουμένου πολιτικό και οικονομικό σοκ στη διεθνή σκηνή. Με 

την κατάρρευση του Σοβιετικού Συνασπισμού, άρχισε η σταδιακή 

ενσωμάτωση των πρώην κομμουνιστικών κρατών στο παγκόσμιο 

καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα. Παρόλα τα δομικά προβλήματα που 

αντιμετώπισαν αρχικά αυτές οι χώρες, τελικά κατάφεραν να προσαρμόσουν 

τις οικονομίες τους στη νέα παραγματικότητα και πολλές από αυτές 

πρωταγωνίστησαν τις επόμενες δεκαετίες στην παγκόσμια οικονομία. Η 

οικονομία της αγοράς επικράτησε σχεδόν σε όλο τον κόσμο με ελάχιστες 

εξαιρέσεις.  

3.4.1 Αμερικανική κυριαρχία 

Οι Η.Π.Α., όντας πλέον η μοναδική υπερδύναμη του πλανήτη, 

βρέθηκαν να ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, 

τόσο λόγω της οικονομικής ευρωστίας τους αλλά και μέσω του ελέγχου των 

διεθνών οργανισμών που το ρυθμίζουν, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι 

πλέον η περίοδος που οι Η.Π.Α. θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν και τελικά 

θα πετύχουν, την αμερικανική πολιτική και οικονομική κυριαρχία σε όλο τον 

πλανήτη. 

 Σημαντικό ρόλο στην οικονομική κυριαρχία των Η.Π.Α. παίζει η 

κυριαρχία του δολαρίου, ως το κύριο και πιο ασφαλές νόμισμα των 

παγκόσμιων συναλλαγών. Οι Η.Π.Α. είχαν πλημμυρίσει τον κόσμο με 

δολάρια, την εποχή που η παγκόσμια κυριαρχία τους βασιζόταν στην 

πλεονασματική οικονομία τους και όταν κάποια στιγμή αυτή η πλεονασματική 

οικονομία υποσκελίστηκε από τους ανταγωνιστές της, χρησιμοποίησαν τα 

τεράστια αποθέματα δολαρίων που κατείχαν ξένες χώρες προς όφελος τους. 
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Το χρέος της οικονομίας των Η.Π.Α., δημόσιο και ιδιωτικό, είναι τεράστιο. 

Κανένας όμως δεν τολμά έστω και να υπονοήσει ότι αυτό το χρέος δεν 

μπορεί να εξυπηρετηθεί. Αν ποτέ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κήρυττε στάση 

πληρωμών, οι απώλειες ανά την υφήλιο θα ήταν καταστροφικές. Το δολάριο 

και τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου, είναι το ασφαλές καταφύγιο των 

πιο συντηρητικών, αλλά και πιο ριψοκίνδυνων επενδυτών. Οι κυβερνήσεις 

των ισχυρότερων κρατών του κόσμου έχουν συμφέρον να συμβάλουν στη 

διατήρηση της αξίας του δολαρίου. Αν το δολάριο καταρρεύσει, θα 

κατακρημνιστούν και τα αποθεματικά τους. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος 

που μέχρι και σήμερα οι Η.Π.Α., είναι το μοναδικό κράτος που μπορεί να 

αυξάνει την ποσότητα του χρήματος που εκδίδει, με πολύ μικρές συνέπειες 

στην αξία του. 

3.4.2 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

Η δημιουργία του Π.Ο.Ε., του διαδόχου της G.A.T.T., και η έναρξη 

λειτουργίας του το 1995, μετά από 8 χρόνια διαπραγματεύσεων, του 

επονομαζόμενου «Γύρου της Ουρουγουάης», σηματοδότησε την απαρχή 

μιας νέας εποχής για την παγκοσμιοποίηση. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις 

υπογράφηκαν πολυμερείς συμφωνίες για το εμπόριο προϊόντων, που 

αποδέχθηκαν τα κράτη για απελευθέρωση από τους φραγμούς, όπως ήταν 

οι τελωνειακοί έλεγχοι. Σημαντική ήταν και η συμφωνία για τα γεωργικά 

προϊόντα, που μέχρι τότε θεωρούνταν θέμα ταμπού, καταργώντας τις 

επιδοτήσεις στα προηγμένα κράτη και κάνοντας ουσιαστικά 

ανταγωνιστικότερα τα γεωργικά προϊόντα των μικρότερων χωρών. Επίσης 

υπογράφηκε η Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (General 

Agreement on Trade in Services), στην οποία  συμφωνήθηκαν κανόνες για 

την απελευθέρωση των υπηρεσιών. Ουσιαστικά, με αυτή τη συμφωνία 

βγήκαν κερδισμένα τα ανεπτυγμένα κράτη, τα οποία είχαν σε μεγάλο βαθμό 

αναπτυγμένο τον τομέα των υπηρεσιών. Μία άλλη σημαντική συμφωνία που 

υπογράφηκε, ήταν η Γενική Συμφωνία για τα δικαιώματα της πνευματικής 

ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (Trade Related Aspects on Intellectual 
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Property Rights ή TRIPs), με την οποία όλες οι χώρες που δεν είχαν κανόνες 

για την πνευματική ιδιοκτησία αναγκάστηκαν να θεσπίσουν. Επιπλέον 

υλοποιήθηκαν συμφωνίες που αφορούσαν την επίλυση των διαφορών 

ανάμεσα στα κράτη, όπως το μνημόνιο κανόνων και δαδικασιών επίλυσης 

των διαφορών, αλλά και ένας μηχανισμός ελέγχου των εμπορικών πολιτικών 

κάθε κράτους. Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της σημασίας 

του Π.Ο.Ε., αρκεί να πούμε ότι έχει 160 κράτη μέλη, δηλαδή σε αυτόν 

συμμετέχουν η πλειοψηφία των κρατών του πλανήτη. Τα μικρά κράτη 

αναγκάστηκαν να συμμετέχουν κυρίως για να προστατευτούν από τα ισχυρά, 

με τη λογική ότι είναι καλύτερα να υπάρχουν κανόνες, σύμφωνα με τους 

οποίους να παίζουν και οι ισχυροί, παρά να μην υπάρχουν. Η Κίνα δεν 

συμμετείχε αρχικά στον Π.Ο.Ε. και τα προϊόντα της είχαν αποκλειστεί. Επί 10 

χρόνια οι Η.Π.Α . είχαν τον απόλυτο έλεγχο. Το 2000 όμως εντάχθηκε και 

αυτή στον Π.Ο.Ε. με αποτέλεσμα να κατακλύσει τις διεθνείς αγορές με τα 

προϊόντα της. Τελευταία ακολούθησε και η Ρωσία, το 2008, διαπιστώνοντας 

ότι τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής της, είναι πολύ μεγαλύτερα από τα 

μειονεκτήματα. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι στον Π.Ο.Ε. δεν 

συμπεριλαμβάνονται τα ενεργειακά προιόντα, όπως το πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο. 

Ο Π.Ο.Ε., σε συνδυασμό με την έναρξη της χρηματοπιστωτικής 

παγκοσμιοποίησης που άρχισε το 1990 και βρισκόταν σε εξέλιξη, φέρνει στο 

προσκήνιο έναν νέο τύπο παγκοσμιοποίησης : την υπερπαγκοσμιοποίηση. 

Αυτή αντιστρέφει τις προτεραιότητες της διευθέτησης του Bretton – Woods, 

υποβαθμίζοντας την εσωτερική οικονομική διαχείριση έναντι του διεθνούς 

εμπορίου και του διεθνούς κεφαλαίου. Η οικονομική παγκοσμιοποίηση και η 

υποστήριξη των διεθνών αγορών και της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων 

και κεφαλαίων, μετατράπηκε σε προτεραιότητα των εθνικών κυβερνήσεων 

(Rodrik 2012) επισκιάζοντας κάθε άλλη παράμετρο λειτουργίας τους. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κλίμα, το οποίο διακατέχονταν από 

εμπιστοσύνη στην δυνατότητα των αγορών να αυτορρυθμίζονται και από μία 
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εχθρικότητα προς την κρατική παρέμβαση στη λειτουργία της οικονομίας, 

καθιστώντας το κράτος, από απαραίτητο θεσμό για τη ρύθμιση των 

υπερβολών της, εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη.  

3.4.3 Οι μεγάλες οικονομικές κρίσεις 

 Όμως η σταθερότητα του συστήματος άρχισε να κλονίζεται από τις 

μεγάλες οικονομικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, θέτοντας σε 

αμφισβήτηση την παγκοσμιοποίηση. Όπως είναι γνωστό, τα εθνικά 

χρηματοπιστωτικά συστήματα βασίζονται σε κάποιους σταθερούς κανόνες 

για να λειτουργήσουν, όπως είναι η εγγύηση των καταθέσεων, η ελεγχόμενη 

χρεωκοπία επιχειρήσεων, νομικοί κανόνες για τη σύναψη και τήρηση των 

συμβολαίων, ύπαρξη δικαστικού συστήματος για την εκδίκαση των διαφορών 

και εφαρμογής των αποφάσεών του, ύπαρξη πιστωτή εσχάτου προσφυγής, 

δμοσιονομικούς φραγμούς και μια ποικιλία από ρυθμιστικούς και εποπτικούς 

φορείς για την εύρρυθμη λειτουργία του συστήματος. Στο παγκόσμιο διεθνές 

οικονομικό σύστημα τίποτα από αυτά δεν υπάρχει, γεγονός το οποίο, όπως 

αποδείχτηκε εκ των υστέρων, οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια τον κόσμο σε 

μεγάλες χρηματοοικονομικές κρίσεις. Σε αυτές, χωρίς να υπάρχει κανένας 

προηγούμενος σχεδιασμός, έπρεπε από το μηδέν να εφευρεθούν 

κατάλληλες συνταγές για να τις αντιμετωπίσουν, οι οποίες συχνά 

αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές, λόγω της ταχύτητας με την οποία έπρεπε 

να ληφθούν και να εφαρμοστούν οι αποφάσεις. 

Η πρώτη μεγάλη οικονομική κρίση που χτύπησε τις περισσότερες 

οικονομίες του κόσμου, ήταν η μεγάλη ασιατική κρίση του 1997, μία κρίση 

των αναδυόμενων αγορών της Ασίας, η οποία ξεκίνησε από την Ταϋλάνδη, 

επεκτάθηκε στην Ινδονησία, στη Νότια Κορέα, στη συνέχεια σε όλη την 

νοτιοανατολική Ασία και τελικά σε όλο τον κόσμο. Ήταν η πρώτη μεγάλη 

κρίση της σύγχρονης περιόδου της παγκοσμιοποίησης, μετά την οποία, 

άρχισε για πρώτη φορά να αμφισβητείται η σοφία και η αποτελεσματικότητα 

της ελεύθερης αγοράς και άρχισε να αναθεωρείται η επικρατούσα άποψη ότι 

οι κρατικές παρεμβάσεις είναι αναποτελεσματικές και ζημιογόνες. Ο λόγος 
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που συνέβη αυτό, ήταν ότι αυτή διέφερε από τις προηγούμενες, διότι στις 

χώρες αυτές επικρατούσε χαμηλός πληθωρισμός, ισοσκελισμένοι 

προυπολογισμοί και μεγάλος μέσος όρος ανάπτυξης της τάξης του 8% τις 

τρείς τελευταίες δεκαετίες πριν την κρίση. Επομένως η έκπληξη και το σοκ 

ήταν ακόμα μεγαλύτερα όταν η κρίση ξαφινικά ήρθε. Παρόλα αυτά, τα 

τελευταία χρόνια σε αυτές τις χώρες υπήρχαν κάποια πολύ ανησυχητικά 

δεδομένα, όπως αδύναμα χρηματοπιστωτικά συστήματα, βιαστικό άνοιγμα 

των οικονομιών στο ξένο κεφάλαιο και σύνδεση των εγχώριων νομισμάτων 

με το δολάριο. Το τελευταίο, είχε ως αποτέλεσμα τις σχετικά σταθερές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες οδήγησαν στον υπερδανεισμό των 

τραπεζών και των επιχειρήσεων σε δολάρια αντί για εγχώριο νόμισμα, λόγω 

των χαμηλών επιτοκίων του πρώτου. Η μαζική εισρροή δολαρίων αύξησε 

περαιτέρω τον δανεισμό, τις τιμές των μετοχών καθώς και τις τιμές των 

ακινήτων. Όταν το 1997 άρχισε το δολάριο να ανατιμάται, παράλληλα άρχισε 

να αυξάνεται το έλλειμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των χωρών 

αυτών, με άμεση συνέπεια τη διόγκωση των ελλειμάτων τους. Το έλλειμα της 

Ταϋλάνδης το 1998, είχε αγγίξει το 8% του Α.Ε.Π. της χώρας. Όλα αυτά, 

οδήγησαν σε μαζική φυγή των ξένων κεφαλαίων, αναγκάζοντας την 

Ταϋλάνδη σε υποτίμηση του νομίσματός της, κύμα πτωχεύσεων των 

επιχειρήσεων, διόγκωση της ανεργίας και κατάρρευση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σύντομα η κρίση επεκτάθηκε και στις 

υπόλοιπες χώρες της περιοχής, οι οποίες είδαν το Α.Ε.Π. τους να 

συρρικνώνεται έως και κατά 35%, απώλειες που μπορούν να συγκριθούν 

μόνο με αυτές των Η.Π.Α. την περίοδο μετά το μεγάλο κράχ του 1929. Το 

ασιατικό οικονομικό θαύμα ήταν και επίσημα νεκρό, αν και όχι για πολύ, 

λόγω των υγειών βασικών οικονομικών δεικτών αυτών των χωρών, οι οποίοι 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Από τις χώρες της Ασίας η κρίση στη συνέχεια 

επεκτάθηκε στη Ρωσία το 1998, στη Βραζιλία το 1999, καταλήγοντας στην 

Αργεντινή το 2000 και στην Τουρκία το 2001, όπου οι δύο τελευταίες χώρες 

αναγκάστηκαν να μπουν υπό την εποπτεία του Δ.Ν.Τ., υπενθυμίζοντας σε 

όλους πόσο παγκοσμιοποίημένος ήταν πλεόν αυτός ο κόσμος. Η 
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συγκεκριμένη κρίση, ήταν σε όλα της τα στάδια μια διεθνή χρηματιστική κρίση 

που μεταδιδόταν από αγορά σε αγορά, χωρίς να παίζουν ιδιαίτερο ρόλο οι 

τοπικοί οικονομικοί παράγοντες. Γι’ αυτό το λόγο το Δ.Ν.Τ. έκανε λόγο για 

ένα «contagion effect», δηλαδή μεταδοτικό αποτέλεσμα, το οποίο έπρεπε να 

αντιμετωπιστεί (I.M.F. December 1998). Τελικά δεν δόθηκε μεγάλη σημασία 

στα αίτια αυτής της κρίσης, διότι επηρέασε κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες 

της περιφέρειας του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.  

 Η επόμενη μεγάλη οικονομική κρίση όμως δεν άργησε να κάνει την 

εμφάνισή της και αυτή τη φορά να χτυπήσει τις κυρίως τις αναπτυγμένες 

χώρες, τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη. Αυτή ήταν η κρίση του 2008, η οποία 

συνήθως ταυτίζεται με την κατάρρευση της Lehman and Brothers, η οποία 

προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, αγγίζοντας σταδιακά όλες τις εθνικές οικονομίες 

του πλανήτη, γεγονός που την καθιστά μία συστημική κρίση. Αυτή η κρίση 

εκδηλώθηκε σε δύο σημαντικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και στον τομέα της αγοράς ακινήτων, οι οποίοι 

έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους και των οποίων ο συνδυασμός 

δραστηριοτήτων οδήγησε στην κρίση. Ως αφετηρία της κρίσης μπορούμε να 

θεωρήσουμε τη λεγόμενη «απορρύθμιση» του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, που άρχισε τη δεκαετία του 1980 στη Μεγάλη Βρετανία και 

συνεχίστηκε στη δεκαετία του 1990 (Mankiv και Taylor 2010). Οι κανόνες που 

ρύθμιζαν τη λειτουργία των τραπεζών είτε περιορίστηκαν δραστικά είτε 

καταργήθηκαν εντελώς. Το αποτέλεσμα αυτής της «απορρύθμισης» ήταν να 

γίνει πιο εύκολος ο δανεισμός για τους δανειστές, που στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ήταν κατά κύριο λόγο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία 

παρασυρόμενα από την ευκολία δανεισμού και την αύξηση των κερδών τους, 

άρχισαν να χορηγούν δάνεια σε πιο επισφαλής κατηγορίες πιστωτών. Η 

λεγόμενη δευτερεύουσα αγορά δανείων, στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη 

κατηγορία, έδωσε την ευκαιρία στις τράπεζες να δανείζουν με υψηλά επιτόκια 

και να αποκομίζουν γρήγορα αλλά βραχυπρόθεσμα κέρδη. Ο κύριος όγκος 

αυτών των δανείων, ειδικά στις Η.Π.Α., αφορούσε δάνεια για αγορά 
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κατοικίας, γεγονός το οποίο μας φέρνει στον δεύτερο τομέα που εκδηλώθηκε 

η κρίση. Η αθρόα χορήγηση δανείων οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης στην 

αγορά κατοικιών εκτοξεύοντας τις τιμές τους στα ύψη, δημιουργώντας έναν 

φαύλο κύκλο που διόγκωνε τη φούσκα των ακινήτων. Ταυτόχρονα 

δημιουργήθηκε μια παράλληλη αγορά ομολόγων και παραγώγων που 

βασίζονταν σε αυτά τα επισφαλή δάνεια και παρήγαγε νέο ιδιωτικό «τοξικό 

χρήμα». Η σταδιακή αύξηση των επιτοκίων στις Η.Π.Α., από περίπου 1% το 

2004 σε περίπου 5% το 2006, κατέστησε την αποπληρωμή αυτών των 

δανείων αδύνατη, με άμεσο επακόλουθο τις κατασχέσεις κατοικιών, οι οποίες 

όμως δεν μπορούσαν να καλύψουν τα δάνεια διότι παράλληλα η τιμή τους 

είχε καταβαραθρωθεί λόγω έλλειψης ζήτησης. Ξαφνικά η φούσκα έσκασε, οι 

τράπεζες κατέληξαν στη χρεωκοπία και το «τοξικό χρήμα» απλά 

εξανεμίστηκε. Η κρίση σύντομα πέρασε και στην πραγματική οικονομία. Στις 

Η.Π.Α. πάρθηκε η απόφαση να διασωθούν οι τράπεζες δίνοντας του δημόσιο 

χρήμα με την εγγύηση του κράτους, το οποίο σύντομα επενδύθηκε κατά 

παρόμοιο τρόπο, αλλά αυτή τη φορά δανείζοντας κράτη με επισφαλή δάνεια. 

Έτσι άρχισαν και οι χρεωκοπίες και διασώσεις κρατών όπως η Ιρλανδία και η 

Ελλάδα, επιτείνοντας την κρίση η οποία συνεχίζεται επί 8 συναπτά έτη, 

γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί στην οικονομική ιστορία. Ως παράπλευρο 

αποτέλεσμα της κρίσης, η ανεργία στον αναπτυγμένο κόσμο εκτινάχθηκε στα 

ύψη και στον υπόλοιπο κόσμο οι άνθρωποι πέρασαν κατά εκατομμύρια κάτω 

από το όριο της φτώχειας.  

 Η τελευταία αυτή κρίση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, εδώ και 8 συνεχή 

χρόνια όπως πραναφέραμε και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει. Οι 

κλασσικές συνταγές αντιμετώπισης των οικονομικών κρίσεων είναι 

πασιφανές ότι δεν έχουν κάποιο δραστικό αποτέλεσμα, αλλά μάλλον 

αποτελούν ημίμετρα και κανένας, όση εμπειρία και να έχει στα οικονομικά, 

δεν μπορεί ακόμα να προτείνει μια  σίγουρη λύση. Σταδιακά γίνεται 

αντιληπτό, ότι αυτή η κρίση θα είναι μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία 

της ανθρωπότητας, ανάλογης σπουδαιότητας με το μεγάλο κράχ του 1929, η 
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οποία έθεσε σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του παγκόσμιου καπιταλιστικού 

συστήματος, και η οποία σίγουρα στο μέλλον, θα δημιουργήσει νέες 

οικονομικές θεωρίες. Φυσικά οι παραπάνω κρίσεις που αναφέρθηκαν, 

αποτελούν μόνο τις μείζονες κρίσεις που επηρέασαν δραματικά όλο τον 

κόσμο. Αλλά δεν υπήρξαν μόνο αυτές. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, το οποίο παρακολουθεί το διεθνές οικονομικό σύστημα, από το 1970 

έως το 2008, συνέβησαν 124 τραπεζικές κρίσεις, 208 συναλλαγματικές 

κρίσεις και 63 κρίσεις κρατικού χρέους (Leaven and Valencia 2008). 

Διαπιστώνουμε όμως ότι υπήρξαν και χώρες που αντιστάθηκαν καλύτερα σε 

όλες τις παραπάνω κρίσεις, συνεχίζοντας να έχουν υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης ακόμα και μέσα στη δίνη αυτών των κρίσεων, ελαχιστοποιώντας 

τις απώλειές τους. Τέτοια περίπτωση ήταν η Κίνα, η οποία εισήλθε στην 

ελεύθερη αγορά σταδιακά, διατηρώντας τους κεφαλαιακούς ελέγχους, 

περιορίζοντας την εισροή των μεγάλων διεθνών κεφαλαίων και διατηρώντας 

τον έλεγχο πάνω στην εθνική της οικονομία, δομώντας την σύμφωνα με τις 

εθνικές της ανάγκες και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες των αγορών. Η 

περίπτωση της Κίνας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, του γεγονότος 

ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί καμία θετική συσχέτιση των κεφαλαιακών 

εισροών με την οικονομική ανάπτυξη σε μία χώρα (Prasad, Rahan and 

Subramanian 2007, σελ. 153-209).  

3.4.4 Το παγκόσμιο χρέος και το άγνωστο μέλλον 

 Παράλληλα με τις οικονομικές κρίσεις, διαπιστώνεται επιπλέον μία 

υπέρμετρη σταδιακή διόγκωση του παγκοσμίου χρέους, από 142 

τρισεκατομμύρια δολάρια το 2007, σε 199 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2014 

και από 269% στο 286% του παγκοσμίου Α.Ε.Π., δηλαδή παρατηρούμε μία 

εκτίναξη των 57 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε απόλυτους αριθμούς ή 17% 

του παγκοσμίου Α.Ε.Π. Σύμφωνα με το «economist», ο πληθυσμός της γης 

χρωστάει σχεδόν το 100% των χρημάτων του (Economist 2006), ενώ πολλοί 

αναρωτιόνται εάν ο κόσμος είναι στα πρόθυρα μιας ακόμα παγκόσμιας 

χρεοκοπίας, μεγαλύτερης αυτής του 1929. Πάντως, έντονοι είναι οι φόβοι για 
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κάτι τέτοιο, ολοένα και περισσότερων οικονομικών αναλυτών και 

επιστημόνων, ανεξαρτήτως «σχολής σκέψης», αφού από αυτό το χρέος ένα 

μεγάλο κομμάτι του, αποτελείται από ένα «τοξικό νέφος» δημόσιου χρέους 

ύψους άνω των 60 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο απειλεί άμεσα την 

παγκόσμια οικονομία. Αυτό από μόνο του, αποτελεί έναν τεράστιο κίνδυνο 

για τα δημόσια οικονομικά όλων των χωρών του κόσμου, αλλά και για τον 

κάθε μεμονωμένο άνθρωπο ξεχωριστά, διότι αυτή η γιγάντια φούσκα εάν 

σκάσει, θα αποτελέσει έναν θανάσιμο οικονομικό κίνδυνο για τον κόσμο. 

Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που θεωρείται ένας από τους 

βασικούς υπερμαχους της ελεύθερης αγοράς, έχει αρχίσει να μετακινείται 

από τις προηγούμενες θέσεις του, της απόλυτης ελευθερίας στη διακίνηση 

κεφαλαίων, συμπεραίνοντας ότι οι μερικές φορές οι κεφαλαιακοί έλεγχοι είναι 

πολλές φορές θεμιτοί και αναγκαίοι, ως μέσο αναχαίτισης των κεφαλαιακών 

εισροών (Ostry 2010). 

 Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι παρόλο που σε κάθε 

επόμενη μεγάλη κρίση η παγκοσμιοποίηση είχε προχωρήσει όλο και 

περισσότερο, αυτός που τελικά έβγαζε τον κόσμο από την κρίση και έσωζε 

την κατάσταση, ήταν το έθνος – κράτος, ακριβώς ο θεσμός ο οποίος οι 

αγορές και κατ’ επέκταση και η παγκοσμιοποίηση, προσπαθούσαν να 

υπερβούν. Με το που η ξέφρενη πορεία του καπιταλισμού και της 

παγκοσμιοποίησης έφτανε λίγο πριν τον γκρεμό, τα κράτη, τα οποία 

κατηγορούνταν από τους οπαδούς της ελεύθερης αγοράς ότι αποτελούσαν 

τροχοπέδη στην όλη εξέλιξη, έρχονταν να τη σώσουν. Αλλά η διάσωση του 

παγκόσμιου οικονομικού συστήματος από μόνη της δεν είναι αρκετή. Οι 

φωνές που απαιτούν ένα σύστημα κανόνων, οι οποίοι θα ρυθμίζουν τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, τη διακίνηση κεφαλαίων και τα ισοζύγια 

πληρωμών, ειδικά ανάμεσα στους οικονομικούς γίγαντες της υφηλίου, όλο 

και πληθαίνουν. Συχνά αυτές οι φωνές καλούν για μία νέα παγκόσμια 

συμφωνία, ένα νέο «Bretton – Woods» (Βαρουφάκης, και συν. 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 

Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

4.1 Κατάρρευση πρώτης περιόδου της παγκοσμιοποίησης 

Η πρώτη περίοδος της παγκοσμιοποίησης, ήταν η μεγαλύτερη 

συνεχόμενη χρονική περίοδος που συνέβη κάτι τέτοιο στην ιστορία. Η 

κατάρρευση αυτής της περιόδου της παγκοσμιοποίησης, προήλθε από τον 

ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών μητροπολιτικών καπιταλιστικών μεγάλων 

δυνάμεων της εποχής, ο οποίος κατέληξε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις 

ανείπωτες καταστροφές, ανθρωπιστικές, υλικές και οικονομικές που αυτός 

έφερε. Όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις μεγάλων περιόδων 

ευμάρειας, κανείς δεν περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή την απότομη 

διακοπή αυτής της εποχής από τον πόλεμο. 

4.1.1 Η «χρυσή εποχή» 

Η πρώτη περίοδος της παγκοσμιοποίησης, από το 1870 έως το 1914, 

έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η «χρυσή εποχή» στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. Η διαδικασία ξεκίνησε, όπως ήταν φυσικό, από τον 

οικονομικό τομέα και κυρίως από τους φανατικούς υποστηρικτές του 

ελεύθερου εμπορίου, οι οποίοι την πλαισίωναν με έναν πολύ ελκυστικό 

ιδεολογικό μανδύα. Άνθρωποι όπως ο Adam Smith και ο Richard Cobden, 

πίστευαν ότι η εξάλλειψη των περιορισμών στο εμπόριο από την κρατική 

παρέμβαση και η εναπόθεσή του αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα, 

μπορούσε να οδηγήσει σε έναν καλύτερο και πιο ευτυχισμένο κόσμο, 

απαλλαγμένο από διαμάχες και συγκρούσεις, μέσω της αλληλεξάρτησης και 

των εμπορικών συναλλαγών. 

Πρώτη η Μεγάλη Βρετανία κατήργησε μονομερώς τους 

περισσότερους από τους δασμούς της, ενέργεια που ακολούθησαν σχεδόν 

όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Η κατάργηση των δασμών σε όλον 

αυτόν τον γεωγραφικό χώρο, ουσιαστικά δημιούργησε μια αρκετά μεγάλη 
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ζώνη ελεύθερου εμπορίου, η οποία σύντομα επεκτάθηκε και στις αποικίες 

των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Ταυτόχρονα η ηγεμονία της Μεγάλης 

Βρετανίας στο σύστημα μέσω της στρατιωτικής της ισχύος και της 

οικονομικής της δύναμης, αποτελούσε εγγύηση για τη λειτουργία και τον 

έλεγχο του συστήματος. Στον υπόλοιπο διστακτικό ή απρόθυμο κόσμο, 

όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Κίνα (πόλεμος του οπίου) και η 

Ιαπωνία, το ελεύθερο εμπόριο επιβλήθηκε με τη δύναμη των όπλων. 

Η εμφάνιση των νέων τεχνολογιών όπως τα ατμόπλοια, ο τηλέγραφος, 

και ο σιδηρόδρομος, έφεραν επανάσταση στις διεθνείς μεταφορές και 

επικοινωνίες, εξαλείφοντας τις αποστάσεις και μειώνοντας το κόστος των 

εμπορικών συναλλαγών. Αυτές οι εξελίξεις σε συνδυασμό με την υϊοθέτηση 

του «κανόνα του χρυσού», επέτρεψαν, παράλληλα με την ελεύθερη 

διακίνηση των αγαθών, την ελεύθερη διακίνηση των διεθνών κεφαλαίων ανά 

τον κόσμο, χωρίς τον φόβο των συνεχών και απρόσμενων μεταβολών των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Με αυτό τον τρόπο και με δεδομένη την ύπαρξη 

ενός σταθερού πολυπολικού διεθνούς συστήματος, το οποίο  διατηρούσε την 

ειρήνη, δημιουργήθηκε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον, με βάση τους 

κανόνες της ελεύθερης οικονομίας και στο πλαίσιο του καπιταλιστικού 

συστήματος, το οποίο βοήθησε την επιχειρηματικότητα να ανθίσει. 

4.1.2 Ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων 

Η προσπάθεια πολιτικού ελέγχου της παγκοσμιοποίησης 

αναπόφευκτα οδήγησε στη σταδιακή αύξηση του ανταγωνισμού των 

μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Η Μεγάλη Βρετανία που αποτελούσε την 

ηγεμονική δύναμη και τον ρυθμιστή και εγγυητή του υπάρχοντος παγκόσμιου 

διεθνούς συστήματος, δεν είδε με καλό μάτι την άνοδο της Γερμανίας ως 

παγκόσμια πολιτική και οικονομική δύναμη. Αλλά και η Γερμανία, όταν 

κάποια στιγμή ξεπέρασε σε ισχύ της Μεγάλη Βρετανία και διαπίστωσε ότι 

ήταν η αδικημένη της κατανομής ισχύος του υπάρχοντος συστήματος, δεν 

άργησε να μετατραπεί σε μία αναθεωρητική δύναμη, που αποσκοπούσε στην 

ανατροπή του και την αντικατάστασή του από ένα νέο, το οποίο θα λάμβανε 

υπόψη τις νέες ισορροπίες ισχύος. 
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Ήδη ο αγώνας δρόμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις για την 

επιρροή σε διάφορα μέρη του κόσμου, τόσο στην Ευρώπη και ειδικά στα 

Βαλκάνια, όσο και στην Ασία και τη Μέση Ανατολή είχε ξεκινήσει. Αλλά και ο 

έλεγχος των θαλάσσιων διαδρομών του εμπορίου, ο οποίος ανήκε έως τώρα 

αποκλειστικά στη Μεγάλη Βρετανία, άρχισε να αμφισβητείται από τη 

Γερμανία και να αποτελεί σημείο τριβής. Ο ανταγωνισμός αυτός σύντομα 

οξύνθηκε και σύντομα επεκτάθηκε στις αποικίες του υποανάπτυκτου κόσμου, 

όπου η αφθονία πρώτων υλών και η μεταφορά τους στις μητροπόλεις, 

τροφοδοτούσε την βιομηχανική παραγωγή και την οικονομική ανάπτυξη στον 

αγώνα για την πρωτοκαθεδρία. Με τη Γερμανία να διεκδικεί μερίδιο από τις 

αποικίες ανάλογο της ισχύος της, δεν άργησαν να προκύψουν διαφωνίες στο 

μοίρασμα τους ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. 

4.1.3 Η κατάρρευση 

 Όταν ο ανταγωνισμός οδήγησε σε αδιέξοδα, τότε η Μεγάλη Βρετανία 

και η Γερμανία προβλέποντας την αναπόφευκτη κατάληξη, δημιούργησαν η 

κάθε μία συμμαχίες με άλλα κράτη με τα οποία συνέπιπταν τα συμφέροντά 

τους. Η Γερμανία συσπείρωσε γύρω της τις αναθεωρητικές δυνάμεις που 

ήταν δυσαρεστημένες και θεωρούσαν ότι αδικούνταν από το υπάρχων 

διεθνές σύστημα, όπως η Αυστροουγγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

αποτελώντας τη συμμαχία των Κεντρικών Δυνάμεων, ενώ η Μεγάλη 

Βρετανία συσπείρωσε γύρω της αυτούς που απολάμβαναν τα προνόμια του 

υπάρχοντος διεθνούς συστήματος και έβλεπαν τη Γερμανία ως απειλή, όπως 

η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η Ιταλία και η Ρωσία. Με τις Η.Π.Α. που ήταν η 

ανερχόμενη παγκόσμια μεγάλη δύναμη της εποχής να έχει επιλέξει τον 

απομονωτισμό και η οποία θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του 

εξισορροπητή του διεθνούς συστήματος και να αποτρέψει τη σύγκρουση, το 

αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο. 

Σύντομα ξέσπασε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος για να επιλύσει οριστικά 

τις διαφορές των μεγάλων δυνάμεων, προκαλώντας ταυτόχρονα την 

κατάρρευση της παγκοσμιοποίησης, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής 

ειρήνης και ευημερίας. Οι Η.Π.Α., αν και καθυστερημένα, εισήλθαν και αυτές 
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στον πόλεμο, βλέποντας ότι υπήρχε η πιθανότητα να μείνουν έξω από την 

αναδιανομή του μεταπολεμικού κόσμου και μετατρέποντας ουσιαστικά αυτό 

τον πόλεμο σε παγκόσμιο. Η κατάρρευση της συγκεκριμένης περιόδου της 

παγκοσμιοποίησης οφειλόταν αποκλειστικά στον ανταγωνισμό των μεγάλων 

δυνάμεων της εποχής, οι οποίες παρόλη την αλληλεξάρτηση που είχε 

δημιουργηθεί μεταξύ τους, δεν κατάφεραν μέσω της συνεργασίας να 

ξεπεράσουν τις προστριβές τους και να διαμορφώσουν ένα νέο διεθνές 

σύστημα χωρίς πόλεμο. Με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος προκάλεσε 

τεράστιες υλικές και ανθρωπιστικές καταστροφές, η ανθρωπότητα γύρισε 

πολλά χρόνια πίσω, όπως και η παγκοσμιοποίηση η οποία ακόμα και 

σήμερα αδυνατεί να φτάσει στα επίπεδα της εποχής εκείνης. 

4.2 Κατάρρευση της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης 

Η πρώτη περίοδος της παγκοσμιοποίησης, η οποία βασιζόταν στο 

ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, κατέρρευσε το 

1914 κυρίως για πολιτικούς λόγους και δεν κατάφερε να επανέλθει μετά τον 

Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν, ειδικά στον 

οικονομικό τομέα, προς αυτή την κατεύθυνση. Στην εποχή μας, η σύγχρονη 

παγκοσμιοποίηση έχει συναντήσει σημαντικά προβλήματα, τόσο στον 

πολιτικό όσο και στον οικονομικό τομέα, τα οποία σταδιακά μεγενθύνονται 

όλο και περισσότερο, οδηγώντας είτε σε συγκρουσιακές πολιτικές σχέσεις, 

είτε σε ανεξέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις. Άραγε βρισκόμαστε μπροστά 

σε μία νέα κατάρρευση της παγκοσμιοποίησης μέσα στα επόμενα χρόνια, και 

εάν ναι, ποιά θα μπορούσαν να είναι τα αίτιά της; 

4.2.1 Τα υπέρ και τα κατά της παγκοσμιοποίησης 

 Το χαρακτηριστικό της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης είναι ότι 

υπάρχουν τόσο φανατικοί υπέρμαχοί της, όσο και φανατικοί πολέμιοι αυτής. 

Οι μεν την χαρακτηρίζουν ως τη μοναδική ελπίδα για ανάπτυξη, ευημερία και 

οικονομική ευρωστία και θεωρούν ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερη έτσι ώστε 

να ολοκληρώσει την πορεία της, ενώ οι δε την χαρακτηρίζουν ως το μέγιστο 

κακό της κυριαρχίας του διεθνούς κεφαλαίου και της εκμετάλλευσης του 

πλανήτη από τους λίγους και κατέχοντες και θεωρούν ότι πρέπει με κάθε 



73 

 

τρόπο, να επιβραδυνθεί και να ελεγθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις, προς 

όφελος των λαών του κόσμου. Όλοι όμως συμφωνούν, πως η 

παγκοσμιοποίηση αμφισβητεί τη σημασία του έθνους – κράτους και αλλάζει 

την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ κρατών και αγορών, προς όφελος των 

τελευταίων (Strange 1996). Όπως αναφέρει και η Έκθεση για την Ανθρώπινη 

Ανάπτυξη του 1999 (Human Development Report 1999), των Ηνωμένων 

Εθνών : «Οι ζωές των ανθρώπων όλου του κόσμου συνδέονται μεταξύ τους 

με πιο πλήρη, πιο ενεργό και πιο άμεσο τρόπο από οποτεδήποτε άλλοτε στο 

παρελθόν. Αυτό το γεγονός παρέχει πολλές ευκαιρίες, δίνοντας νέες 

δυνατότητες για ωφέλιμες αλλά και καταστροφικές εξελίξεις», γεγονός που 

επιβεβαιώνει τη διττή φύση της παγκοσμιοποίησης.  

 Τα πλεονεκτήματα της παγκοσμιοποίησης είναι πολύ σημαντικά και γι’ 

αυτό άλλωστε έχει ξεκινήσει εξ’ αρχής αυτή η διαδικασία. Η διεθνής 

συνεργασία στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα δημιούργησε 

οικονομίες κλίμακας, βελτίωση των μεθόδων παραγωγής και έδωσε τεράστια 

ώθηση στην ανάπτυξη νέων επιστημονικών μεθόδων και επιτευγμάτων. 

Επιπλέον, οι τεχνολογικές βελτιώσεις στα μέσα μεταφοράς, συνέβαλαν 

σημαντικά στην αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών και στην 

ασφάλεια των μετακινήσεων. Με την παγκοσμιοποίηση, όλη αυτή η 

τεχνογνωσία μεταφέρεται και στις υποανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες 

χώρες, που σε συνδυασμό με την ελευθερία της διεθνούς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, επιταχύνει την 

οικονομική τους ανάπτυξη. Αυτή η μεταφορά τεχνολογίας, είναι εφικτή κυρίως 

μέσω των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις 

χώρες και συχνά είναι υποχρεωμένες να το κάνουν, λόγω των συμφωνιών 

που έχουν κάνει με αυτά τα κράτη. Αλλά και για τον απλό άνθρωπο, η 

τεχνολογία έφερε μια επανάσταση στις δυνατότητες που του δίνει, ειδικά σε 

σχέση με την πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώση, αλλά και στη 

δυνατότητα επικοινωνίας των ανθρώπων μεταξύ τους. Μερικά από αυτά τα 

επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι η τηλεόραση και ειδικά η δορυφορική 

τηλεόραση, το τηλέφωνο και τέλος το διαδίκτυο. Σίγουρα σε κάποιες από 

αυτές τις τεχνολογίες, έχει πρόσβαση η πλειοψηφία των ανθρώπων, ακόμα 
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και από τα πιο απομονωμένα μέρη του κόσμου. Με αυτό τον τρόπο 

δημιουργούνται τα σύγχρονα παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας, 

πληροφόρησης και ενημέρωσης που αγκαλιάζουν όλο τον πλανήτη. 

Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι άλλος ένας τομέας στον οποίο η 

παγκοσμιοποίηση είχε θετικό αντίκτυπο. Οι περιβαλλοντολογικοί κίνδυνοι, 

τόσο από την καταστροφή του όζοντος, όσο και από τις εκπομπές ρύπων για 

πολλά χρόνια δεν αντιμετωπίζονταν λόγω των διαφορετικών συμφερόντων 

κάθε κράτους και της αδυναμίας συνεννόησης μεταξύ τους. Επιπλέον, τις 

τελευταίες δεκαετίες, οι κυβερνήσεις άρχισαν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη 

τους ένα άλλο μείζον θέμα, αυτό της εξάντλησης των φυσικών πόρων του 

πλανήτη. Ως τέτοιους μπορούμε να χαρακτηρίσουμε εκτός από τον ορυκτό 

πλούτο, όπως είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, την εξάντληση των 

υδάτινων πόρων και των δασών, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν επιπλέον 

και κλιματικές αλλαγές. Πλέον οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν το 

περιβάλλον ως θέμα εθνικό, αλλά έχουν ευαισθητοποιηθεί σε 

περιβαλλοντολογικά θέματα διεθνώς και αντιμετωπίζουν τη γη ως ένα ενιαίο 

οικολογικό σύστημα, ασκώντας σημαντική πίεση στις κυβερνήσεις των 

χωρών τους προς αυτή την κατεύθυνση. Εξ’ αιτίας αυτής της πίεσης και με 

δεδομένο ότι τα κράτη αποτελούν τους μοναδικούς παράγοντες του διεθνούς 

συστήματος, που μπορούν να θέσουν σε κίνηση μία διεθνή συνεργασία, 

υλοποιήθηκαν διεθνείς συμφωνίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Οι περισσότερες από αυτές ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990 και πλέον 

σχεδόν η πλειοψηφία των βιομηχανικών χωρών έχει ήδη υϊοθετήσει τον 

εθνικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό, ή στρατηγική αειφορίας όπως είναι 

γνωστή, που έχει συστήσει η διεθνής διάσκεψη του Ρίο, που έγινε το 1992 

στο Ρίο της Βραζιλίας και έμεινε γνωστή ως «ατζέντα 21». Επιπλέον τα 

κράτη, ειδικά τα αναπτυγμένα, είναι οι θεματοφύλακες της αντίστοιχης 

τεχνολογίας, η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της 

μόλυνσης του περιβάλλοντος. Ο πολυεθνικός χαρακτήρας, τόσο των 

προβλημάτων, όσο και των λύσεών τους συνεπάγεται έναν ισχυρό ρόλο για 

νέους υπερεθνικούς οργανισμούς, πάντα υπό την προϋπόθεση της 

συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κρατών, μέσω των οποίων θα 
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δημιουργηθούν οι απαραίτητοι θεσμοί για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος (Κατσούλης, Ανανιάδη και Ιωαννίδης 2003).  

Επίσης ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων κατά τον Ψυχρό 

Πόλεμο και η απειλή ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, οδήγησε την 

ανθρωπότητα να αισθανθεί αυτή την ενότητα της παγκοσμιοποίησης, καθώς 

η κοινή μοίρα που τους επιφυλασσόταν σε αυτή την περίπτωση, τους ένωνε 

όλους ανεξαρτήτου εθνικότητας. Κατά τη διάρκειά του, αυτή η κοινή μοίρα 

ήταν η αιτία, για την εμφάνιση των αναρρίθμητων κινημάτων ειρήνης ανά την 

υφήλιο, που απαιτούσαν τον πυρηνικό αφοπλισμό και τα οποία κατάφεραν 

να παίξουν σημαντικό ρόλο στα διεθνή δρώμενα. Όλος ο κόσμος, ένοιωσε 

μια μεγάλη ανακούφιση για το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σε όποιο και από 

τα δύο στρατόπεδα και να ανήκε, παρόλη την ανασφάλεια που κυριαρχούσε 

για το μέλλον. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί μία 

οικουμενική συνείδηση της ανθρωπότητας. Ο Thomas Friedman, υποστηρίζει 

ότι η παγκοσμιοποίηση «αυξάνει τα κίνητρα για την αποφυγή του πολέμου 

και το κόστος διεξαγωγής του πολέμου με περισσότερους τρόπους από ό,τι 

σε οποιαδήποτε προηγούμενη εποχή της σύγχρονης ιστορίας» (Friedman 

2001). Με άλλα λόγια, ο πόλεμος δεν είναι εύκολη επιλογή την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης διότι οι αρνητικές επιπτώσεις τους δεν είναι πλέον μόνο 

τοπικές ή περιφερειακές αλλά παγκόσμιες. 

 Από την άλλη πλευρά, τα μειονεκτήματα της παγκοσμιοποίησης και τα 

προβλήματα που επιφέρει, έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο εμφανή. Η 

αποδυνάμωση του έθνους κράτους, έχει οδηγήσει σε επικράτηση των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων και των παγκόσμιων οργανισμών, οι οποίοι 

ρυθμίζουν το εμπόριο και τη διακίνηση κεφαλαίων, σε βάρος όλων των 

χωρών και ειδικά των υποανάπτυκτων και αναπτυσσόμενων. Επιπλέον, 

εξαιτίας αυτής της αποδυνάμωσης, έχει εξασθενήσει και η δημοκρατία, με 

αποτέλεσμα τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην προστατεύονται σε 

ικανοποιητικό βαθμό από το κράτος και να καταστρατηγούνται ευκολότερα, 

προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων και του κεφαλαίου. Η εκμετάλλευση 

του εργατικού δυναμικού και η καταστρατήγηση των εργατικών δικαιωμάτων 
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βρίσκονται συνέχεια στην ημερήσια διάταξη παρουσιαζόμενα ως 

μονόδρομος μπροστά στον αδυσώπητο διεθνή ανταγωνισμό και την 

προσπάθεια δημιουργίας μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. Ως συνέπεια 

όλων αυτών, το κοινωνικό κράτος σταδιακά υποχωρεί και συρρικνώνεται. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παγκοσμιοποίηση, αντί να βελτιώσει τις 

συνθήκες ζωής των απλών ανθρώπων και να μοιράσει ισομερώς τα αγαθά 

της, να αυξάνει συνεχώς την ανισότητα και την ανασφάλεια. Έτσι 

διαπιστώνουμε ότι παρόλο που ο παγκόσμιος πλούτος έχει αυξηθεί 

συνολικά, είναι συγκεντρωμένος σε όλο και λιγότερους ανθρώπους και σε 

όλο και λιγότερες χώρες, οι οποίες είναι συνήθως και οι πιο αναπτυγμένες. Η 

περιουσία που κατέχουν οι 62 πλουσιότεροι άνθρωποι της γης, ξεπερνάει 

σήμερα το συνολικό εισόδημα του 40% των ανθρώπων που κατοικούν στον 

πλανήτη, δηλαδή έναν αριθμό περίπου 3,6 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. 

Παράλληλα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα (Καθημερινή 2016) 

οι μισθοί εξακολουθούν να αυξάνονται στις πλούσιες και αναπτυγμένες 

χώρες, ενώ το μέσο εισόδημα στις 80 φτωχότερες χώρες του κόσμου 

έχει μειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια. 

 

      Πηγή : Καθημερινή (www.kathimerini.gr, 19/01/2016) 

http://www.kathimerini.gr/
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Σύμφωνα με την έκθεση του Προγράμματος του Ο.Η.Ε. για την 

Ανάπτυξη (U.N.D.P. – United Nations Development Programme) για το 2014, 

2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη είναι φτωχοί, ή βρίσκονται 

στα όρια της φτώχειας, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί, λόγω της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών. Επίσης 

επισημαίνει ως σημαντικές αιτίες για την αύξηση της φτώχειας τις ανοδικές 

τιμές των τροφίμων και τις πολεμικές συγκρούσεις (United Nations 

Development Programme 2014). 

4.2.2 Η φύση της παγκοσμιοποίησης 

Όμως εάν θέλουμε να εξετάσουμε τις πιθανότητες κατάρρευσης της 

σύγχρονης παγκοσμιοποίησης, είναι σημαντικό να εξετάσουμε εάν αυτή 

αποτελεί αποκλειστικά συνέπεια συνεχώς εξελισσόμενων τεχνικών και 

οικονομικών νόμων ή αποτελεί δημιούργημα της πολιτικής βούλησης 

κάποιων κρατών και θεσμών.  

Στην πρώτη περίπτωση, οι τεχνικοί νόμοι αποβλέπουν στη διεθνή 

συνεργασία προς επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μέσω της δημιουργίας 

κυρίως τεχνικών διεθνών οργανισμών που κυριαρχούν στην οργάνωση των 

διεθνών δραστηριοτήτων. Τέτοιοι θεσμοί αποτελούν αρχικά η G.A.T. 

(General Agreement on Tariffs) και αργότερα ο Π.Ο.Ε. (Παγκόσμιος 

Οργανισμός Εμπορίου). Οι οικονομικοί νόμοι θεσπίστηκαν με σκοπό να 

επιταχύνουν την οικονομική ανάπτυξη, ευννοώντας την επιχειρηματικότητα 

και το ελεύθερο εμπόριο και με πρωταρχικό τους στόχο να ωφελήσουν κατά 

κύριο λόγο την ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα. Οπότε στην 

παραπάνω περίπτωση, πιθανότατα η παγκοσμιοποίηση θα αποτελούσε μία 

διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία, περισσότερο τεχνικής και οικονομικής 

φύσεως, η οποία ακριβώς επειδή εξελίσσεται προς όφελος της 

ανθρωπότητας, θα ήταν απίθανο να διακοπεί για κάποιο λόγο. Αλλά όπως 

είναι γνωστό η θεωρία απέχει πολύ από την παραγματικότητα. Οποιαδήποτε 

τεχνική διαδικασία, ακριβώς επειδή είναι τεχνική, υπάρχει πάντα η 

πιθανότητα να παρουσιαστεί κάποια βλάβη σε κάποιο γρανάζι του 

συστήματος ή αστοχία υλικού, η οποία δεν είχε προβλεφθεί και η οποία 
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μπορεί να οδηγήσει στην ανεξέλεγκτη λειτουργία της ή ακόμα και στη 

διάλυσή της.  

Όμως στη δεύτερη περίπτωση, στην οποία αποτελεί αποτέλεσμα 

πολιτικής βούλησης, δεν αποτελεί πλέον μία μη ελεγχόμενη διαδικασία αλλά 

μία διαδικασία της οποίας η εξέλιξη επιδιώκεται, ελέγχεται και ενισχύεται 

ανάλογα με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτών των πολιτικών δυνάμεων 

που ελέγχουν το σύστημα. Από τις δύο περιόδους της παγκοσμιοποίησης 

που μελετήθηκαν παραπάνω, διαπιστώσαμε ότι για να λειτουργήσει η 

παγκόσμια ελεύθερη αγορά, πρέπει να υποστηριχτεί από μία ηγεμονική 

δύναμη, η οποία για λόγους που τις επιβάλλουν τα δικά της εθνικά 

συμφέροντα, είναι πρόθυμη να αναλάβει το κόστος της εγγύησης του 

συστήματος. Αυτό έκανε με επιτυχία η Μεγάλη Βρετανία κατά την πρώτη 

περίοδο της παγκοσμιοποίησης και αυτό κάνουν και οι Η.Π.Α. στην σημερινή 

εποχή για να επιτευχθεί η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση. Λόγω όμως της 

πολυπλοκότητας της εποχής μας, οι Η.Π.Α. ασκούν μία πολυδιάσταση 

ηγεμονία, διατηρώντας αρκετή στρατιωτική ισχύ έτσι ώστε να έχουν την 

ικανότητα να αποτρέψουν μία αλλαγή του οικονομικού συστήματος μέσω 

εξάσκησης πολιτικής ισχύος. 

Όπως αναφέρεται και από την Αντιγόνη Λυμπεράκη στον πρόλογο 

του βιβλίου του Dani Rodrik «Το πράδοξο της παγκοσμιοποίησης» (Rodrik 

2012), «η παγκόσμιοποιημένη αγορά κινείται μέσα στα όρια που της θέτουν 

οι μηχανισμοί διακυβέρνησης, καθώς και η λειτουργία των θεσμών. Οι 

αγορές δεν είναι ούτε αυτορυθμιζόμενες, ούτε αντλούν αυτόματη 

νομιμοποίηση : προυποθέτουν τη λειτουργία θεσμών (όπως το κοινωνικό 

κράτος και η πολιτική δημοκρατία) προκειμένου να διασφαλίσουν την 

αποδοχή των βασικών κανόνων του παιχνιδιού. Φυσικά, όπως 

διαπιστώνουμε καθημερινά, συχνά προσπαθούν να παρακάμψουν αυτούς 

τους κανόνες, γεγονός που αποδεικνύεται από τις μεγάλες υποθέσεις που 

έχουν κατά καιρούς δει το φως της δημοσιότητας και πολλές φορές τις 

αίθουσες των δικαστηρίων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι κανόνες δεν 

υπάρχουν. 
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4.2.3 Πιθανότητες κατάρρευσης της παγκοσμιοποίησης 

 Θεωρητικά η παγκοσμιοποίηση θα έπρεπε, και αυτός ήταν ο 

διακηρυγμένος στόχος της, σταδιακά να επιτρέψει την πρόσβαση όλων των 

ατόμων και επιχειρήσεων στις αγορές, σε κεφάλαια, στις ανέσεις που 

προσφέρει η τεχνολογία, να ενισχύσει την καλή και αποτελεσματική 

διακυβέρνηση και γενικά να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που 

ταλανίζουν τον κόσμο, όπως η φτώχεια και η ανεργία, οδηγώντας στην 

οικονομική σύγκληση όλων των οικονομιών του πλανήτη και στην βελτίωση 

των συνθηκών ζωής για όλη την ανθρωπότητα. Αντιθέτως, αντί γι’ αυτό, 

παρατηρείται μία συνεχώς αυξανόμενη οικονομική απόκλιση των πλούσιων 

και των φτωχών χωρών, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των 

εθνικιστικών και φονταμενταλιστικών κινημάτων, αφού όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι αποκλείονται από τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης, περνώντας 

κατά εκατομμύρια κάτω από το επίπεδο της φτώχειας. Η σύγχρονη 

παγκοσμιοποίηση επικεντρώνεται σε δύο βασικούς τομείς, την πολιτική και 

την οικονομία, με τον πολιτιστικό τομέα να έπεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

δεν είναι σημαντικός. Η κατάρρευσή της, θα μπορούσε να προέλθει από έναν 

από αυτούς τους δύο κυρίαρχους τομείς, είτε ξεχωριστά από τον καθένα είτε 

σε συνδυασμό και των δύο, συνεπικουρούμενους από τον τρίτο, τον 

πολιτισμικό. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η προϋπόθεση ύπαρξης και 

σταδιακής προόδου της παγκοσμιοποίησης, είναι η ύπαρξη μιας ηγεμονικής 

δύναμης η οποία να ελέγχει και να εγγυάται το διεθνές πολιτικό και 

οικονομικό σύστημα, που στην συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή η δύναμη 

είναι οι Η.Π.Α. 

 Στο πολιτικό σκέλος της παγκοσμιοποίησης, όπως έγινε αντιληπτό 

από την ανάλυση του διεθνούς συστήματος στο κεφάλαιο 2, το παρών 

διεθνές πολιτικό σύστημα είναι πολυπολικό και όπως φαίνεται αρκετά 

ασταθές, με τις Η.Π.Α να αποτελούν τη μοναδική υπερδύναμη του πλανήτη 

και την ύπαρξη άλλων δύο τουλάχιστον μεγάλων δυνάμεων, της Ρωσίας και 

της Κίνας, καθώς και αρκετών άλλων υπολογίσιμων περιφερειακών 

δυνάμεων, όπως η Ινδία, το Ιράν, το Πακιστάν και η Τουρκία. Οι Η.Π.Α. δεν 
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μπορούν να επιτύχουν την παγκόσμια ηγεμονία, διότι δεν διαθέτουν την 

απαραίτητη πολιτική και στρατιωτική ισχύ προς επίτευξη αυτού του σκοπού, 

η οποία θα τις έδινε την δυνατότητα να υπερισχύσει έναντι όλων των 

υπολοίπων δυνάμεων, αλλά και επιπλέον λόγω της γεωγραφικής της 

απομόνωσης. Οι Η.Π.Α., ευρισκόμενες στην αμερικανική ήπειρο, είναι πολύ 

μακριά από την Ευρώπη και την Ασία, όπου διαδραματίζονται τα πιο 

σημαντικά γεγονότα του 21ου αιώνα και αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα 

στο να προβάλλουν την ισχύ τους σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές. Γι’ 

αυτο το λόγο, επωφελήθηκαν από το κενό ισχύος που δημιουργήθηκε μετά 

την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, διεξαγάγοντας πολέμους στην Ασία 

και τη Μέση Ανατολή, προσπαθώντας να αποκτήσουν επιρροή  σε αυτά τα 

δύο σημαντικά απο γεωπολιτικής απόψεως μέρη του κόσμου και να 

εγκαταστήσουν σε αυτά συνιστώσες ισχύος. Απώτερος σκοπός τους ήταν να 

βρεθούν σε απόσταση αναπνοής και να περικυκλώσουν γεωπολιτικά τη 

Ρωσία και την Κίνα, τις οποίες έβλεπαν ως πιθανούς μελλοντικούς 

αντιπάλους εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά όπως φαίνεται, μάλλον αυτό δεν 

ήταν αρκετό. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου οι Η.Π.Α. κατάφεραν να 

βελτιώσουν σημαντικά τη θέση τους στη διεθνή σκηνή, προωθώντας τα 

συμφέροντά τους, αλλά και να ελέγξουν σημαντικά το διεθνές πολιτικό και 

οικονομικό σύστημα λόγω της απουσίας της Ρωσίας από αυτό για 

τουλάχιστον μία δεκαετία, μέχρι να καταφέρει να ανακάμψει στρατιωτικά, 

πολιτικά και οικονομικά. Παρόλες όμως τις επίμονες προσπάθειές τους, οι 

αντίπαλες μεγάλες δυνάμεις έχουν καταφέρει να αντισταθούν 

αποτελεσματικά, μη αποδεχόμενες τον έλεγχό τους από τις Η.Π.Α. και 

ακυρώνοντας συχνά τα σχέδια της υπερδύναμης για απόλυτη ηγεμονία. 

Επιπλέον, τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα, αποτελούν και οι δύο μεγάλες 

πυρηνικές δυνάμεις και ειδικά η Ρωσία, αποτελεί πυρηνική δύναμη ίσης 

ισχύος με τις Η.Π.Α, γεγονός που ενισχύει τη θέση τους λόγω της πυρηνικής 

αποτροπής που επιτυγχάνουν. Η μοναδική περίπτωση στην οποία θα 

μπορούσε να εξισορροπηθεί η ισχύς των Η.Π.Α., θα ήταν μια συμμαχία 

μεταξύ των δύο άλλων μεγάλων δυνάμεων, της Ρωσίας και της Κίνας, 

συμπεριλαμβάνοντας και άλλες περιφερειακές δυνάμεις. Προς το παρών 

αυτό δεν είναι εφικτό λόγω μη σύγκλησης των συμφερόντων αυτών των 
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δυνάμεων, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί απίθανο αυτό να συμβεί στο 

μέλλον. Η συσπείρωση αυτών των κρατών σε μία συμμαχία εναντίον των 

Η.Π.Α., θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε μία σύρραξη παγκοσμίου 

εμβέλειας, όπως αυτή των δύο παγκοσμίων πολέμων και ίσως σε έναν Γ’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος θα είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της 

σύγχρονης παγκοσμιοποίησης, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της πρώτης 

περιόδου. 

Στον οικονομικό τομέα της παγκοσμιοποίησης, τα πράγματα είναι 

ακόμα πιο περίπλοκα από τον πολιτικό. Η επικράτηση και ο έλεγχος των 

Η.Π.Α. στο διεθνές οικονομικό σύστημα, είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από την 

ηγεμονία και τον έλεγχο του διεθνούς πολιτικού συστήματος, με το δολάριο 

να κατέχει τη θέση του παγκόσμιου νομίσματος. Οι πρώην κομμουνιστικές 

χώρες, ακόμα και οι αντίπαλες των Η.Π.Α. μεγάλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία 

και η Κίνα, έχουν αναγκαστεί σε μεγάλο βαθμό να προσαρμοστούν στη 

λειτουργία των ελεύθερων αγορών και να έχουν αποθέματα σε δολάρια, τα 

οποία και χρησιμοποιούν στις διεεθνείς τους συναλλαγές. Αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει ότι δεν συνεχίζουν να αντιστέκονται, κυρίως μέσω της εθνικής τους 

οικονομικής πολιτικής, της χρήσης του υπάρχοντος οικονομικού συστήματος 

προς όφελός τους και εναντίον των Η.Π.Α., αλλά και τη συνεργασία μεταξύ 

τους όπου είναι δυνατόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κίνα, η οποία 

παρόλο που μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και άνοιξε την 

οικονομία της στον κόσμο, το έπραξε σταδιακά και ελεγχόμενα διατηρώντας 

σταθερό το νόμισμά της, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχτηκε και 

δέχεται ακόμα από τις Η.Π.Α. και τη Δύση για να το υποτιμήσει. Στον 

οικονομικό τομέα τα συμφέροντα αυτών των χωρών συμπίπτουν σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό από την πολιτική, γεγονός που έχει οδηγήσει σε 

μεγαλύτερες συνεργασίες, όπως είναι η C.I.S.-13 (Commonwealth of 

Independent States) στην οποία συμμετέχουν 8 από τις 15 πρώην σοβιετικές 

δημοκρατίες, η οποία ήταν η αρχική προσπάθεια της Ρωσίας ως διάδοχου 

κράτους της Ε.Σ.Σ.Δ. να διατηρήσει την κυριαρχία της σε όσες από τις πρώην 

σοβιετικές δημοκρατίες μπορούσε και πιο πρόσφατα η επενδυτική τράπεζα 

των B.R.I.C.S. (Brazil, Russia, India, China, South Africa), η οποία αποτελεί 
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μια οικονομική συσπείρωση των σημαντικότερων αντιπάλων των Η.Π.Α. και 

μια εναλλακτική επιλογή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κυριαρχείται 

από αυτές. 

Το ίδιο εύκολα όμως η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε να 

καταρρεύσει, εάν οι αγορές συνεχίσουν να λειτουργούν κερδοσκοπικά και 

χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο, παράγοντας «τοξικό χρήμα» που ξαφνικά 

εξαϋλώνεται και φούσκες που σκάνε χωρίς καμία προειδοποίηση, 

δημιουργώντας παγκόσμιες κρίσεις, οι οποίες παρασύρουν στο διάβα τους 

την ευμάρεια και τον πλούτο τόσο των κρατών, όσο και των ανθρώπων 

ατομικά. Από το κεφάλαιο 3, διαπιστώνουμε ότι στον οικονομικό τομέα της 

σύγχρονης παγκοσμιοποίησης, έχουν επέλθει πολύ σημαντικές αλλαγές σε 

σχέση με την πρώτη περίοδο της παγκοσμιοποίησης. Αυτές οι αλλαγές, δεν 

αποτελούν απλά αλλαγές στις διαδικασίες, αλλά αλλαγές στην πραγματική 

οικονομία, με σημαντικότερη από αυτές τον «άϋλο» χαρακτήρα σημαντικών 

συντελεστών παραγωγής. Μελετώντας τις οικονομικές κρίσεις που έχουν 

ξεσπάσει στη σύγχρονη παγκοσμιοποίηση, συμπεραίνουμε ότι αυτές δεν 

είναι κρίσεις υπερπαραγωγής υλικών αγαθών, όπως οι παλαιότερες 

οικονομικές κρίσεις, με κυριότερη αυτή τη Μεγάλης Ύφεσης του 

Μεσοπολέμου, αλλά κρίσεις που αφορούν τη διεθνή χρηματοοικονομική 

πίστη και αξιοπιστία, που απειλούν όμως άμεσα την πραγματική οικονομία 

(Κατσούλης, Ανανιάδη και Ιωαννίδης 2003, σελ. 57). Διότι όπως το διεθνές 

πολιτικό σύστημα είναι άναρχο και ανταγωνιστικό, το ίδιο είναι και οι 

ελεύθερες αγορές στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Ενώ στις εγχώριες αγορές 

υπάρχουν ρυθμιστικοί και πολιτικοί θεσμοί, οι οποίοι παρέχουν βασικές και 

σημαντικές εγγυήσεις για τη αδιάκοπτη και σωστή λειτουργία τους, δεν 

συμβαίνει το ίδιο στις παγκόσμιες αγορές. Δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια 

αρχή ή παγκόσμια διακυβέρνηση, που από τη μία πλευρά να τους παρέχει 

την απαραίτητη λαϊκή νομιμοποίηση και από την άλλη πλευρά, να αποτελεί 

το τελευταίο καταφύγιο για δανεισμό, να παίζει τον ρόλο του ρυθμιστή των 

αγορών, να προλαμβάνει τα μονοπώλια και γενικά να αποτελεί ένα 

παγκόσμιο δίχτυ ασφαλείας ενάντια στην «κακή χρήση» τους.  
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Άρα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σημαντικές δυνάμεις σε όλο τον 

κόσμο που αντιδρούν στην παγκοσμιοποίηση, κάθε μία για τους δικούς της 

λόγους. Αλλά η κύρια συνιστώσα αυτής της αντίδρασης είναι η εναντίωση 

στην πολιτική και οικονομική κυριαρχία των Η.Π.Α. και η αντίσταση στην 

προσπάθεια τους για ηγεμονία του πλανήτη. Αλλά και στις δυτικές χώρες, 

ακόμα και στις ίδιες τις Η.Π.Α., οι αντιδράσεις εναντίον της 

παγκοσμιοποίησης αρχίζουν να πληθαίνουν. Ειδικά μετά τις μεγάλες κρίσεις 

που βίωσε η ανθρωπότητα, η πλειοψηφία των ανθρώπων διαπίστωσε ότι η 

ανεξέλεγκτη ελεύθερη οικονομία και γενικότερα η παγκοσμιοποίηση, μπορεί 

πολύ εύκολα να οδηγήσει στο χάος, γεννώντας ανισότητες, ανασφάλεια και 

δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσής αντί για την άνοδο του 

βιοτικού επιπέδου που αναμενόταν. Οι χαμένοι της παγκοσμιοποίησης 

άρχισαν να γίνονται πολλοί και στις δυτικές χώρες. Σε δημοσκόπηση που 

έγινε για λογαριασμό του NBC και της Wall Street Journal, το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που απάντησαν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι θετική για την 

αμερικανική οικονομία έπεσε στο 25% τον Μάρτιο του 2008 από 42% που 

ήταν τον Ιούνιο του 2007 (Rodrik 2012), δηλαδή αμέσως μετά την μεγάλη 

κρίση του 2008. 

Αλλά και στον πολιτιστικό τομέα της παγκοσμιοποίησης όλο και πιο 

συχνά τα τελευταία χρόνια συναντάμε αντιδράσεις εναντίον της. Η μοναδική 

περίπτωση πολιτισμικής ολοκλήρωσης σε μεγάλο βαθμό, ήταν αυτή της 

αμερικανικής κοινωνίας, η οποία κατάφερε να συμπεριλάβει όλες τις φυλές, 

εθνότητες και κουλτούρες της πολυποίκιλης κοινωνίας των Η.Π.Α., 

δημιουργώντας το αμερικανικό έθνος. Η διαδικασία αυτή όμως κράτησε 

δεκάδες χρόνια για να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα και αυτό όχι χωρίς 

σημαντικά προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να αναμένουμε κάτι τέτοιο 

να επαναληφθεί, και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον όχι στο 

άμεσο μέλλον. Πολλοί λαοί προσπαθούν ενεργά να διατηρήσουν τον ντόπιο 

πολιτισμό τους και την πολιτιστική τους ταυτότητα, αντιστεκόμενοι σθεναρά 

στην ισοπέδωση που αυτή φέρνει και στην αμερικανοποίηση του παγκόσμιου 

πολιτισμού. Παλιότερα οτιδήποτε αμερικάνικο ήταν της μόδας ενώ σήμερα, 

στις περισσότερες χώρες οτιδήποτε αμερικανικό αποφεύγεται. Ακόμα και στη 
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χώρα μας έχει επικρατήσει πλέον ο όρος «αμερικανιά», ένας όρος 

υποτιμητικός στην αργκό της ελληνικής γλώσσας για οτιδήποτε αμερικανικής 

προελεύσεως. Επιπλέον, καθώς η παγκοσμιοποίηση έχει προκαλέσει 

τεράστιες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής, έχουν αυξηθεί γεωμετρικά 

και τα θρησκευτικά κινήματα, που ζητούν από τους πιστούς τους να 

επιστρέψουν στις θρησκευτικές αλήθειες της δικής τους παράδοσης. Αυτοί οι 

πιστοί είναι απλοί άνθρωποι οι οποίοι νοιώθουν να απειλούνται από τις 

κοινωνικές αλλαγές της παγκοσμιοποίησης (Long 1997). Κομμάτι αυτών των 

κινημάτων είναι και τα ριζοσπαστικά κινήματα που ασπάζονται τον ιερό 

θρησκευτικό πόλεμο, δηλαδή τη τζιχάντ. Αλλά και σε κρατικό επίπεδο, οι 

χώρες της Ασίας απέρριψαν την δυτική ατομοκεντρική αντίληψη για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και προέταξαν την αντίστοιχη αντίληψη του δικού 

τους πολιτισμού, ο οποίος θεωρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, περισσότερο 

συλλογικά και πολιτιστικά, τα οποία έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τα 

ατομικά (Habermas 2003). Είναι πολύ πιθανό να οδηγούμαστε σε μία 

σύγκρουση των πολιτισμών, ακριβώς όπως την περιέγραψε και ο Samuel 

Huntington στο αντίστοιχο βιβλίο του (Huntington 2001), το οποίο όταν 

πρωτοκυκλοφόρησε δημιούργησε τεράστια εντύπωση με την πραγματικότητα 

που περιέγραφε. 

Ο πρώτος λοιπόν πιθανός λόγος που θα μπορούσε να προκαλέσει 

την κατάρρευση της παγκοσμιοποίησης είναι οικονομικός. Όσο οι Η.Π.Α 

παραμένουν η μοναδική παγκόσμια ηγεμονική δύναμη και διαθέτουν αρκετή 

ήπια και σκληρή ισχύ, έτσι ώστε να ελέγχουν επιτυχώς το παγκόσμιο διεθνές 

σύστημα και τις παγκόσμιες αγορές, και όσο επιτυγχάνουν την επιβολή 

πολιτικών πλανητικής εμβέλειας, η παγκοσμιοποίηση θα συνεχίζεται. Υπό τις 

παραπάνω συνθήκες, η μόνη περίπτωση στην οποία θα μπορούσε να 

καταρρεύσει η παγκοσμιοποίηση θα ήταν, οι Η.Π.Α. πρωτίστως και 

δευτερευόντως τα υπόλοιπα μεγάλα δυτικά κράτη, να αφήσουν τις αγορές 

ανεξέλεγκτες, ή να αποτύχουν στην προσπάθειά τους να τις ελέγξουν. 

Ταυτόχρονα να δημιουργηθούν οι συνθήκες ξεσπάσματος μίας μεγάλης 

οικονομικής κρίσης άνευ προηγουμένου, η οποία με δεδομένη τη φούσκα του 

«άϋλου» χρήματος, δεν θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί. Όπως γίνεται 
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αντιληπτό από την ανάλυση του διεθνούς οικονομικού συστήματος, σήμερα 

έχει σχηματισθεί η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική φούσκα των τελευταίων 

δεκαετιών, στηριζόμενη σε μία βόμβα παραγώγων και άϋλου χρήματος 

ύψους άνω των 600 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι χρηματαγορές δεν 

φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα, κάτι που σημαίνει ότι η καταιγίδα, όταν θα 

ξεσπάσει, θα μπορούσε να είναι καταστροφική. Σε αυτή την περίπτωση 

πρωταγωνιστής αυτού του έργου θα είναι το ήδη υπερτιμημένο  δολάριο, το 

οποίο εάν χάσει την αξιοπιστία του ως το παγκόσμιο νόμισμα, θα προκαλέσει 

την κατάρρευση του διεθνούς οικονομικού συστήματος και των 

κυβερνήσεων, οδηγώντας την ανθρωπότητα σε αδιέξοδο και ακόμα 

μεγαλύτερη φτώχεια. Άρα εάν οι εθνικές κυβερνήσεις, αφήσουν τις εξελίξεις 

στις δυνάμεις της αγοράς και δεν παρέμβουν εγκαίρως για να 

αναδιαρθρώσουν την παγκόσμια οικονομία, βελτιώνοντας τους όρους 

διεξαγωγής του εμπορίου και ελέγχοντας, έως ένα βαθμό, τις ιδιωτικές 

επενδύσεις, έτσι ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα η οικονομική παγκοσμιοποίηση να καταρρεύσει 

παταγωδώς και μαζί της να συμπαρασύρει αναπόφευκτα και το διεθνές 

πολιτικό σύστημα. Το πιθανότερο επακόλουθο μιας τέτοιας εξέλιξης, θα ήταν 

η επικράτηση του οικονομικού συντηρητισμού, με τα κράτη να κλείνονται 

πίσω από τα τείχη των συνόρων τους, επιστρέφοντας στον απόλυτο έλεγχο 

των εθνικών τους οικονομιών, αλλά και στην αγροτική οικονομία με 

προτεραιότα τη σίτιση του πληθυσμού τους. 

Ο δεύτερος πιθανός λόγος που θα ήταν δυνατό να καταρρεύσει η 

παγκοσμιοποίηση, είναι αποκλειστικά πολιτικός και έχει σχέση με τον έλεγχο 

του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού συστήματος από τις μεγάλες 

δυνάμεις. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, όπως συνέβει και κατά την πρώτη 

περίοδο της παγκοσμιοποίησης, εάν ο ηγεμόνας του συστήματος, δηλαδή οι 

Η.Π.Α., αισθανθούν ότι απειλούνται και πρόκειται να απωλέσουν την 

πρωτοκαθεδρία τους σε αυτό. Μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν πιθανή, μόνο μέσω 

μιας συμμαχίας των αντιπάλων της, ειδικά της Ρωσίας και της Κίνας, η οποία 

θα προσπαθούσε να εξισορροπήσει ή και να ξεπεράσει την ισχύ τους και να 

τις περιθωριοποιήσει. Αυτό θα αποτελούσε από μέρους τους, μία 
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προσπάθεια παγκόσμιας συστημικής αλλαγής και όπως είναι φυσικό οι 

Η.Π.Α. θα αντιδρούσαν σθεναρά και με κάθε μέσο σε μία τέτοια προσπάθεια. 

Σε αυτή την περίπτωση, το πιο πιθανό αποτέλεσμα, θα ήταν το ξέσπασμα 

μιας παγκόσμιας σύγκρουσης για την ηγεμονία του συστήματος, η οποία θα 

διέκοπτε απότομα την ροή της παγκοσμιοποίησης, με άμεσο αποτέλεσμα τη 

διακοπή της αλληλεξάρτησης των κρατών, τον περιορισμό του εμπορίου, την 

εκτίναξη του πληθωρισμού και τον περιορισμό ή και την απαγόρευση των 

μετακινήσεων. Το διεθνές πολιτικό και οικονομικό σκηνικό, αλλά και το 

μέλλον του κόσμου, θα άλλαζε άρδην.  

Σε κάθε περίπτωση, η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση έχει πολύ πιο 

ποιοτικά χαρακτηριστικά από την πρώτη περίοδο της παγκοσμιοποίησης, 

αλλά και πολύ περισσότερες παραμέτρους από τις οποίες εξαρτάται. Ο 

κόσμος έχει πλέον ενοποιηθεί σε τόσο πολλούς τομείς και σε τόσο μεγάλο 

βαθμό, που είναι πλέον σχεδόν αδύνατο να αντιστραφεί ή να διακοπεί 

εντελώς αυτή η διαδικασία. Πολλοί τομείς της παγκοσμιοποίησης, ειδικά οι 

τεχνικοί τομείς της, δεν θα μπορούσαν πλέον να λειτουργήσουν εάν 

διαχωρίζονταν σε εθνικό επίπεδο, ή ο διαχωρισμός τους θα είχε τεράστιο και 

πιθανόν απαγορευτικό οικονομικό κόστος. Αλλά και στον οικονομικό τομέα, 

ειδικά μετά την ενσωμάτωση των χωρών του Ανατολικού Μπλοκ στο διεθνές 

οικονομικό καπιταλιστικό σύστημα, οι αγορές έχουν ενοποιηθεί σε τόσο 

μεγάλο βαθμό και επηρεάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό μεταξύ τους που και 

σε αυτή την περίπτωση θα ήταν αδύνατο να διαχωριστούν. Αυτό φυσικά δεν 

σημαίνει ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιβραδυνθεί ή να διακοπεί η 

παγκοσμιοποίηση και η επιπλέον ενοποίηση του κόσμου, είτε εξαιτίας μίας 

μεγάλης οικονομικής κρίσης η οποία θα οδηγούσε σε κατάρρευση το 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, είτε εξαιτίας ενός μεγάλου πολέμου, μετά το 

τέλος του οποίου θα αναδιαμορφωνόταν όλος ο κόσμος και για τους λόγους 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το βεστφαλιανό διεθνές σύστημα, γεννήθηκε, εξελίχθηκε και 

γιγαντώθηκε παράλληλα με την καπιταλιστική οικονομία της αγοράς. Και τα 

δύο είχαν ως λίκνο τους την Ευρώπη και αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα 

βοηθώντας το ένα το άλλο. Η ελεύθερη αγορά για να ακμάσει χρειαζόταν την 

προστασία και την ασφάλεια που παρείχε το κράτος και αυτό με τη σειρά του, 

είχε ανάγκη τα έσοδα που του απέφερε η μεγέθυνση της οικονομίας μέσω 

της αύξησης της παραγωγής και του εμπορίου και η λειτουργία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Αυτή η αλληλεξάρτηση έθνους – κράτους και καπιταλισμού, οδήγησε 

στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, με κύριο άξονα την οικονομία και 

κύριο χαρακτηριστικό της το ελεύθερο εμπόριο και τις ελεύθερες αγορές. 

Πάντα η παγκοσμιοποίηση, λειτούργησε υπό τη σκέπη και την προστασία 

μιας ηγεμονικής δύναμης, η οποία αποτελούσε και τον εγγυητή του 

συστήματος. Η πρώτη περίοδος της παγκοσμιοποίησης, κατέρρευσε για 

πολιτικούς λόγους και εξαιτίας του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων 

της εποχής. Η αύξηση της γερμανικής ισχύος οδήγησε σε αμφισβήτηση της 

βρετανικής ηγεμονίας, γεγονός που οδήγησε στην πολεμική σύγκρουση και 

στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τερματίζοντας άδοξα την περίοδο αυτή της 

παγκοσμιοποίησης. 

Η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση είναι πολύ πιο πολύπλοκη και 

πολυσχιδής από την πρώτη, έχοντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό συνιστωσών 

που διατηρούν την ορμή της, γεγονός που την καθιστά πιο ασταθή στους 

κλυδωνισμούς. Από την άλλη όμως υπάρχει τόσο μεγάλη ενοποίηση και 

αλληλεξάρτηση, που καθιστά τη διακοπή της σχεδόν αδύνατη. Η μόνη 

εναπομένουσα επιλογή είναι η επιβράδυση, η οποία θα μπορούσε να 

επιτευχθεί μόνο μέσω της επέμβασης της πολιτικής και του έθνους – κράτους 

για την χαλιναγώγηση της, ειδικά στον οικονομικό τομέα. Οι μεγάλες 

οικονομικές κρίσεις, που έχει προκαλέσει η ασυδωσία των ελεύθερων 

αγορών, έχουν κάνει την ανθρωπότητα να αντιμετωπίζει την 
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παγκοσμιοποίηση με μεγαλύτερο σκεπτικισμό. Η τωρινή παγκόσμια 

οικονομική κρίση που ταλανίζει τις παγκόσμιες αγορές, είναι μία κρίση 

χρέους. Το παγκόσμιο χρέος έχει διογκωθεί σε εξωπραγματικά νούμερα και η 

πιθανότητα να σκάσει αυτή η «φούσκα» του χρέους είναι πολύ μεγάλη. Από 

την άλλη οι Η.Π.Α., παρόλο που έχουν απομείνει η μοναδική υπερδύναμη 

του πλανήτη, δεν μπορούν να καταφέρουν την απόλυτη ηγεμονία του 

διεθνούς συστήματος, με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις να αντιδρούν έντονα 

στην προσπάθειά τους για πολιτική και οικονομική ηγεμονία. Όπως μας έχει 

δείξει και η ιστορία όταν υπάρχει στο διεθνές πολιτικό σύστημα δυνητικός 

ηγεμόνας οι πιθανότητες συστημικού πολέμου είναι πολύ μεγάλες, ειδικά σε 

ένα ασταθές πολυπολικό σύστημα. Αλλά και στις μεγάλες κρίσεις χρέους, 

πάλι η ιστορία έχει δείξει, ότι τα χρέη διαγράφονται και σε αυτή την 

περίπτωση, μόνο με ένα μεγάλο συστημικό πόλεμο, ο οποίος προκαλεί το 

«reset» του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και την επανέναρξή του 

από μηδενική βάση. 

Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη 

πιθανότητα να καταρρεύσει η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση, είτε για 

πολιτικούς λόγους, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε σε συνδυασμό και των 

δύο, αφού και οι δύο αυτοί λόγοι υποβόσκουν αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο 

διεθνές σύστημα. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα 

στα κράτη με πολιτικούς όρους, έτσι ώστε να σταματήσει η επιδίωξη των 

Η.Π.Α. για παγκόσμια ηγεμονία και να αποκλιμακωθεί η ένταση της 

αντιπαράθεσης, ειδικά με τη Ρωσία και την Κίνα και επιπλέον εάν δεν 

υπάρξει οικονομική συνεργασία για την επίλυση της παρούσας οικονομικής 

κρίσης, τότε είναι πολύ πιθανό το ξέσπασμα ενός μεγάλου συστημικού 

πολέμου, ή με άλλα λόγια, ενός Γ’ Παγκόσμιου Πολέμου. 
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