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Σύνοψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει κατά πόσο η 
περιφερειακή ολοκλήρωση μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό τρόπο 
διακυβέρνησης του διεθνούς οικονομικού συστήματος. Για τις ανάγκες της 
μελέτης, αναλύονται καταρχάς η έννοια και οι θεωρίες της περιφερειακής 
ολοκλήρωσης, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 
δημιουργούνται για τα κράτη που αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε μία 
ένωση τέτοιου είδους. Έπειτα, αναλύεται η ιστορική εξέλιξη του διεθνούς 
οικονομικού συστήματος, η προσφορά του στην παγκόσμια οικονομία, αλλά 
και οι αδυναμίες που παρουσιάζονται ανά τακτές χρονικές περιόδους και 
οδηγούν σε σημαντικά προβλήματα. Από τα αποτελέσματα της μελέτης, 
κρίνεται ότι η σημερινή δομή του διεθνούς οικονομικού συστήματος είναι 
ανεπαρκής και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης. Η διακυβέρνηση του θα μπορούσε να είναι 
αποτελεσματικότερη μέσω της περιφερειακής ολοκλήρωσης.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Μία από τις κυριότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στις διεθνείς σχέσεις, 

είναι η συνεχής ανάπτυξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Ως περιφερειακή 

ολοκλήρωση εννοείται η δημιουργία περιφερειακών ενώσεων, ήτοι η 

διαδικασία θέσπισης δομών, διαδικασιών και κανόνων συνεργασίας μεταξύ 

κρατών μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιφέρειας. Η περιφερειακή 

ολοκλήρωση διευκολύνει τη δηµιουργία δομών ομαδοποιημένης ή συλλογικής 

ασφάλειας1. 

Σχεδόν όλα τα κράτη αποτελούν πλέον μέρος μιας ευρύτερης συμμαχίας, με 

κύριο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Αυτή η ανάπτυξη εκφράζεται 

κυρίως μέσω της απελευθέρωσης του εμπορίου μεταξύ των κρατών – μελών, 

η οποία οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών με ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα (μέσω της αύξησης των εξαγωγών), αλλά και σε μείωση τιμών 

(μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού) σε κράτη που δεν διαθέτουν 

ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες.  

 

Παράλληλα, η ανάπτυξη κανόνων και διαδικασιών μέσω της περιφερειακής 

ολοκλήρωσης, μπορεί να οδηγήσει υπό προϋποθέσεις και στην καλύτερη 

διακυβέρνηση του διεθνούς οικονομικού συστήματος, το οποίο μετά και την 

πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε από την 

κατάρρευση της Lehman Brothers, απέδειξε περίτρανα ότι δεν μπορεί να 

αυτορυθμιστεί μέσω της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς και της 

κατάργησης των κανόνων. Τα δε σημερινά συστήματα διακυβέρνησης της 

διεθνούς οικονομίας κρίνονται ανεπαρκή εκ του αποτελέσματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. 

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι έννοιες, οι θεωρίες και η ιστορική εξέλιξη 

της περιφερειακής ολοκλήρωσης και πως αυτή διευκολύνει τη δημιουργία 

δομών ομαδοποιημένης ή συλλογικής ασφάλειας, εντός των οποίων το 

κράτος μεταφέρει μέρος των αρμοδιοτήτων του σε υπερεθνικά όργανα. 

                                                 
1Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015, σ. 72. 
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Παράλληλα, αναλύεται πως αυτή η μεταφορά αρμοδιοτήτων σηματοδοτεί την 

ενδυνάμωση του ρόλου του κράτους σε συγκεκριμένα πεδία πολιτικής και 

πως αυτές οι περιφερειακές δομές τροφοδοτούν εκ νέου τη συζήτηση για το 

εθνικό συμφέρον, δημιουργώντας διαφορές στην πρόσληψη και χάραξη 

πολιτικής σε κρατικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, 

παρουσιάζεται πως η περιφερειακή ολοκλήρωση δημιουργεί νέους ισχυρούς 

πόλους στο παγκόσμιο σύστημα. Η ανάλυση αντλείται κυρίως από το 

παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελεί μέχρι σήμερα, το 

πλέον επιτυχημένο πείραμα περιφερειακής ολοκλήρωσης. Ακόμη, 

παρουσιάζονται οι υπόλοιπες περιφερειακές ενώσεις ανά τον κόσμο, που 

έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό εμβάθυνσης, αλλά και τα οφέλη που 

προκύπτουν για τα κράτη – μέλη από την περιφερειακή ολοκλήρωση, σε 

πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Τέλος, ασκείται κριτική στις αδυναμίες της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης. 

 

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του διεθνούς 

οικονομικού συστήματος και οι κύριοι πυλώνες του. Πιο αναλυτικά, μελετώνται 

ο ρόλος, η σημασία και η εξέλιξη των τριών οργανισμών που προέκυψαν από 

το σύστημα του Bretton Woods, ήτοι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η 

Παγκόσμια Τράπεζα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Οι οργανισμοί 

δεν αναλύονται μόνο ως φόρα όπου τα κράτη – μέλη συντονίζουν τις 

οικονομικές τους πολιτικές, αλλά και ως δρώντες που αναπτύσσουν 

ανεξάρτητη δυναμική που δεν ευθυγραμμίζεται πάντα με τις εθνικές 

προτιμήσεις και τις επιδιώξεις των μελών τους. Επίσης, εξετάζεται ο ρόλος και 

η αυξανόμενη σημασία των διακυβερνητικών οργανισμών, που είναι γνωστοί 

ως Ομάδες των 7, των 20 κλπ., οι οποίοι λειτουργούν σε διακυβερνητικό 

επίπεδο και διαδραματίζουν κατά περίπτωση σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια 

οικονομική διακυβέρνηση. Το δεύτερο μέρος καταλήγει με μία κριτική ανάλυση 

για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, τις δομικές της 

παθογένειες και την ανάγκη για μεταρρύθμισή της. Η κριτική βασίζεται κυρίως, 

αλλά όχι αποκλειστικά, στις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, 

που ταλανίζει ακόμη την υφήλιο και κυρίως την ευρωζώνη. 
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Στο τέλος παρατίθενται χρήσιμα συμπεράσματα που υποστηρίζουν ότι η 

περιφερειακή ολοκλήρωση μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην 

καλύτερη διακυβέρνηση του διεθνούς οικονoμικού συστήματος.  

 
1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  
 
Η έννοια της περιφερειακής ολοκλήρωσης 

Η περιφερειακή ολοκλήρωση ως όρος, χρησιμοποιείται για την περιγραφή 

πληθώρας διαφορετικών φαινομένων που έχουν ως κοινό στόχο τη 

συνεργασία γειτονικών κρατών, μιας συγκεκριμένης περιφέρειας, με υψηλό 

βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ τους. Ο Balassa (1962)2, εστιάζει στην 

οικονομική διάσταση του φαινομένου και ορίζει την περιφερειακή 

ολοκλήρωση, ως την ολοκλήρωση ανεξάρτητων οικονομικών περιοχών σε 

μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες. Η ολοκλήρωση μπορεί να περιγράφει είτε 

μία διαδικασία σε εξέλιξη, ήτοι τη σταδιακή μείωση των διακρίσεων μεταξύ 

οικονομικών οντοτήτων με απώτερο στόχο την πλήρη ενοποίηση, είτε το 

τελικό στάδιο αυτής της ενοποίησης, στην οποία δεν παρατηρούνται 

οποιασδήποτε μορφής διακρίσεις. Η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται η 

περιφερειακή ολοκλήρωση, συνήθως πληρεί τρία κριτήρια: υπάρχει 

γεωγραφική γειτνίαση, αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών και δίκτυα 

συναλλαγών κι επικοινωνίας. Εκτός της γειτνίασης, τα κράτη – μέλη 

παρουσιάζουν γενικότερα πολιτιστικές και κοινωνικές ομοιότητες, παρόμοιες 

πολιτικές συμπεριφορές, κοινούς πολιτικούς θεσμούς, όπως υπερεθνικές 

δομές και οικονομική αλληλεξάρτηση3. Κατά τον Nye (1968)4, ο περιφερισμός 

ορίζεται ως «ο σχηματισμός διακρατικών ενώσεων και ομαδοποιήσεων, στη 

βάση μιας περιοχής».  

 

Στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, η συνολική περιοχή που 

δημιουργείται από την περιφερειακή ολοκλήρωση είναι μία κοινωνική 

κατασκευή που μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο και συχνά συνδέεται με την 

υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών. Οι περιοχές δεν δημιουργούνται μόνο 

εκ των έσω, ως αποτέλεσμα αλληλεξαρτήσεων ή ενδογενών πιέσεων, αλλά 
                                                 
2B. Balassa, “The Theory of Economic Integration, Allen και Unwin, London, 1962. 
3B. Russet, “International Regions and the International System” Rand McNally, Chicago, 1967. 
4J. Nye (Ed.), “International Regionalism: Readings” Little Brown and Co, Boston, 1968, σ. 7. 
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και από εξωγενείς παράγοντες. Για παράδειγμα, η περιοχή των Δυτικών 

Βαλκανίων γεννήθηκε το 2000, ως αποτέλεσμα της περιφερειακής πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης5. 

Η θέσπιση κοινών κανόνων, δομών και διαδικασιών που εκφράζει η 

περιφερειακή ολοκλήρωση συνοδεύεται με τη μετατόπιση του κέντρου 

εξουσίας από τις εθνικές κυβερνήσεις προς νέους θεσμούς ομαδοποιημένης ή 

συλλογικής κυριαρχίας, σύμφωνα µε την οποία τα κράτη – µέλη εκχωρούν 

μέρος της κυριαρχίας τους. Η μείωση της εθνικής κυριαρχίας αντισταθμίζεται 

µε το δικαίωμα ψήφου και λόγου στους νέους θεσμούς που έχουν 

δημιουργηθεί και είναι επιφορτισμένοι µε τη λήψη αποφάσεων και την 

εκτέλεση συγκεκριμένων πολιτικών στα πεδία εκείνα που έχει θεσμοθετηθεί η 

περιφερειακή συνεργασία6. Η κύρια διαφορά μεταξύ της κλασικής 

διακυβερνητικής συνεργασίας που συναντάται εδώ και αιώνες στην 

παγκόσμια πολιτική και στην περιφερειακή ολοκλήρωση, στην οποία 

δημιουργούνται θεσμοί υπερεθνικής συνεργασίας είναι η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Στις διακυβερνητικές μορφές συνεργασίας, τα κράτη είναι οι 

µόνοι συμμετέχοντες. Η προάσπιση και διαφύλαξη του εθνικού τους 

συμφέροντος πραγματοποιείται είτε µέσω του δικαιώματος βέτο, είτε µέσω 

συμμαχιών µε άλλα µέλη, ώστε να αποφεύγεται ο παραγκωνισμός σε 

ψηφοφορίες. Στις υπερεθνικές – διεθνείς μορφές συνεργασίας, τα µέλη των 

διεθνών θεσμών προέρχονται μεν από τα κράτη – µέλη του εκάστοτε 

οργανισμού, ωστόσο, δεν εκπροσωπούν το κράτος τους, αλλά ως ανεξάρτητα 

μέλη προασπίζουν το θεσμό στον οποίο συµµετέχουν και λειτουργούν στο 

όνομα του. Με λίγες εξαιρέσεις (όπως ο μηχανισμός διευθέτησης των 

διενέξεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το Παγκόσμιο 

Δικαστήριο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ µε την περιορισμένη δικαιοδοσία του), οι 

διεθνείς οργανισμοί λαμβάνουν αποφάσεις στη βάση της διακυβερνητικής 

συνεργασίας. Αντίθετα, οι περιφερειακές ενώσεις έχουν οικοδομήσει ένα 

μείγμα διακυβερνητικών και υπερεθνικών οργάνων7. 

 

                                                 
5J. McKormick, “European Union Politics”, Palgrave McMillan, New York, 2011. 
6Andrew Hurrell, “Regionalism in the Americas”. Στο L. Fawcett, L. L’ Estrange & A. Hurrell (eds), 
Regionalism in World Politics: Regional Organization και International Order, Oxford University Press, 
Oxford, 1995.  
7J. McKormick, “European Union Politics”, Palgrave McMillan, New York, 2011, σ. 23‐24. 
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Είναι σημαντικό να διαφοροποιηθούν κάποιοι όροι που αφορούν στην 

περιφερειακή ολοκλήρωση, και συγκεκριμένα οι:  

Περιφερειακή συνεργασία: ορίζεται ως συντονισμός πολιτικών μεταξύ κρατών 

μιας περιοχής, που δεν έχει απώτερο στόχο την ενσωμάτωση ή ολοκλήρωση. 

Περιφερισμός: αναφέρεται στην de jure θεσμοποιημένη περιφερειακή 

ολοκλήρωση, η οποία συνήθως προωθείται από πάνω κι εκφράζει πολιτικό 

σχεδιασμό. 

Περιφερειοποίηση: αναφέρεται στην de facto περιφερειακή ολοκλήρωση, η 

οποία συνήθως είναι αυθόρμητη και προωθείται από κάτω προς τα πάνω.  

Οι διαδικασίες του περιφερισμού και της περιφερειοποίησης μπορούν να 

συνυπάρχουν και να λειτουργούν ενισχυτικά η μία της άλλης8.  

 

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι στην τεράστια βιβλιογραφία διεθνών 

σχέσεων συναντάται πλήθος ακρωνυμίων, σχετικών με την περιφερειακή 

ολοκλήρωση. Όμως, είναι απαραίτητο να διαχωριστούν οι θεσμοί της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης και των περιφερειακών οργανισμών. Στους 

πρώτους, τα κράτη – µέλη παραδίδουν μέρος της κυριαρχίας τους σε 

υπερεθνικούς θεσμούς, καθιστώντας τους προέκταση της εγχώριας σφαίρας 

τους. Τα μέλη προχωρούν σε µία οικειοθελή δέσμευση ενοποίησης των 

οικονομιών τους, δημιουργίας μιας κοινής αγοράς, συντονισμού και 

οµογενοποίησης των επιμέρους πολιτικών τους και λειτουργούν προς την 

κατεύθυνση δημιουργίας μιας ομοσπονδίας ή ενός υπερκράτους. Αντίθετα, οι 

περιφερειακοί οργανισμοί αποτελούν κατά βάση διακυβερνητικά φόρα με 

στόχο τον συντονισμό επιμέρους πολιτικών σε συγκεκριμένους τομείς, χωρίς 

να συνεπάγονται δεσμεύσεις που επιβάλλονται από άνωθεν θεσμούς και 

διαμοιρασμό της κυριαρχίας.  

Για παράδειγμα, δεν πρέπει να συγχέεται το Συμβούλιο της Ευρώπης με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο αποτελεί ένα χαλαρό περιφερειακό οργανισμό 

της ευρωπαϊκής ηπείρου, µέλη του οποίου είναι όλα τα µέλη της ΕΕ συν µία 

σειρά από ευρωπαϊκά κράτη που παραμένουν εκτός ΕΕ ή δεν υφίσταται 

προοπτική ένταξής τους, όπως η Γεωργία στη µία περίπτωση και η Ρωσία 

στην άλλη. Σκοπός του Συμβουλίου είναι η εποπτεία της προστασίας των 

                                                 
8E. Haas, “The Study of Regional Integration”, International Organization, No 24:4, 1970, σ. 607‐646. 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διενέργειας σύννομων, ελεύθερων και 

δίκαιων εκλογών από τα µέλη, χωρίς να συνεπάγεται το διαμοιρασμό της 

εθνικής τους κυριαρχίας. Συναφής µε το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι και ο 

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ένας 

οργανισμός µε 57 µέλη από την ευρωπαϊκή ήπειρο, την κεντρική Ασία και τη 

βόρεια Αμερική, µε στόχο το συντονισμό των πολιτικών των µελών σε 

ζητήματα ασφάλειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τήρησης των εκλογικών 

διαδικασιών, χωρίς και πάλι να προϋποθέτει και να οδηγεί σε απώλεια της 

εθνικής κυριαρχίας. Επιπρόσθετα, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (NATO) 

συντονίζει τις αμυντικές δομές των µελών της συμμαχίας χωρίς να 

μεταφέρονται σε αυτό κρίσιμες αρμοδιότητες και να διαμοιράζεται η εθνική 

κυριαρχία. Τα µέλη του ΝΑΤΟ παραμένουν πλήρως κυρίαρχα. Στο ίδιο 

πλαίσιο, η Κοινοπολιτεία των Ανεξαρτήτων Κρατών, ένας θεσμός χαλαρής 

περιφερειακής συνεργασίας ανάμεσα στα περισσότερα πρώην σοβιετικά 

µέλη, αποτέλεσε τον κληρονόμο της Σοβιετικής Ένωσης. Το φόρουµ 

ASEAN+3 συντονίζει τις πολιτικές της ASEAN µε τις μεγάλες δυνάμεις της 

ανατολικής Ασίας, Κίνα, Ιαπωνία και Ν. Κορέα, επιτρέποντας σχήματα 

συνεργασίας σε αυστηρά διακυβερνητικό πλαίσιο. Τελευταίο παράδειγμα: η 

Οικονομική Συνεργασία των Χωρών Ασίας και Ειρηνικού (APEC) διευκολύνει 

την εμπορική συνεργασία 21 κρατών της περιοχής χωρίς να μειώνει την 

εθνική τους κυριαρχία9.    

 
Η ιστορική εξέλιξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης 

Αναμφισβήτητα, η περιφερειακή ολοκλήρωση αποτελεί, μαζί με την 

παγκοσμιοποίηση, τις δύο σημαντικότερες αλλαγές στη διεθνή πολιτική και 

οικονομία μεταπολεμικά και ιδίως μετά τη δεκαετία του 1980. 

Η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ γειτονικών κρατών δεν είναι καινούργιο 

φαινόμενο. Από τον 19ο αιώνα αναφέρονται συμφωνίες διακρατικών 

περιφερειακών συνεργασιών, όπως η εμπορική ένωση Αγγλίας και Ιρλανδίας 

το 1826 και η γερμανική τελωνειακή ένωση το 1833. Το φαινόμενο σημειώνει 

αλματώδη ανάπτυξη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μπορεί να χωρισθεί 

σε δύο περιόδους: 
                                                 
9Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015, σ. 92‐94. 
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Η πρώτη περίοδος εγκαινιάζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950 με τη 

δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ η δεύτερη εμφανίζεται τη 

δεκαετία του 1980 και συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση10.  

Το πρώτο κύμα του περιφερισμού (παλιός περιφερισμός) έλαβε χώρα σε ένα 

διπολικό πλαίσιο, μιας και τότε υπήρχαν οι δύο υπερδυνάμεις των ΗΠΑ και 

Σοβιετικής Ένωσης. Δημιουργήθηκε από πάνω, διότι προϋπέθετε την 

πρωτοβουλία ή και την υποστήριξη των δύο υπερδυνάμεων. Οι πρώτοι 

περιφερειακοί οργανισμοί είχαν συγκεκριμένη ατζέντα και στόχους που 

αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά την ασφάλεια και την οικονομία. Το πρώτο 

εγχείρημα που ήταν κι επιτυχημένο ήταν η δημιουργία της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) το 1957. Όμως, παρουσιάστηκαν σημαντικά 

προβλήματα όπου αλλού επιχειρήθηκε παρόμοιο εγχείρημα. Ο κύριος στόχος 

του πρώτου κύματος ήταν η εκβιομηχάνιση του αναπτυσσόμενου κόσμου και 

ήταν εσωστρεφής, με κύριο σκοπό την υποκατάσταση των εισαγωγών, ως 

μέσο ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης. 

Τα οφέλη των εμπορικών συμφωνιών κατανέμονταν άνισα μεταξύ των μελών, 

δημιουργώντας συχνά εντάσεις. Ως αντιστάθμισμα των ανισοτήτων, τα μέλη 

των συμφωνιών προσπάθησαν να μοιράσουν τις βιομηχανίες τους. Όμως 

χρησιμοποίησαν γραφειοκρατικά εργαλεία με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

πρόσθετων προβλημάτων και στρεβλώσεων. Με εξαίρεση την ΕΟΚ, οι ΗΠΑ 

δεν υποστήριξαν την ανάπτυξη των πρώτων συμφωνιών αφού ηγούνταν ήδη 

πολυμερών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών11. 

 

Από τη δεκαετία του 1980 και παράλληλα με την παγκοσμιοποίηση, ξεκινά η 

δεύτερη περίοδος, ή νέος περιφερισμός, που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο 

με μεγαλύτερη επιτυχία από την πρώτη περίοδο. Σημαντικό ρόλο στην 

ραγδαία εξάπλωση του δεύτερου κύματος, παίζει η στροφή των ΗΠΑ υπέρ 

του περιφερισμού, με τη συμμετοχή τους στη Βορειοαμερικανική Συμφωνία 

Eλευθέρου Εμπορίου (NAFTA). Ο δεύτερος σημαντικός λόγος είναι η 

κατάρρευση του διπολισμού με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, την 
                                                 
10L. Fawcett, “Regionalism in Historical Perspective”, στο Fawcett. L., Hurrell, A. (Ed.), Regionalism in 
World Politics, Oxford University Press, Oxford, 1997, σ. 15‐16. 
11Τheodore Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009, σ. 
388. 
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πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στις χώρες της ανατολικής 

Ευρώπης και τη διάλυση του Συμβουλίου Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας 

(COMECON). Αυτήν την περίοδο παρατηρείται αναβίωση των περιφερειακών 

εμπορικών συμφωνιών στον αναπτυσσόμενο κόσμο με το 35% (περίπου) να 

αφορά στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες12. Οι συμφωνίες έχουν πλέον 

πολυδιάστατο χαρακτήρα, καλύπτοντας πολλούς τομείς κι επίπεδα πολιτικής 

και οδηγούν στην ανάπτυξη του εμπορίου, οπότε λειτουργούν ενισχυτικά της 

παγκοσμιοποίησης. Αν και τα κράτη διατηρούν ακόμη εξέχοντα ρόλο, οι 

συμφωνίες συνεργασίας στηρίζονται κυρίως σε μη κρατικούς οργανισμούς και 

αποτελούν πρωτοβουλίες από κάτω προς τα πάνω, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις, οι διαδικασίες πραγματοποιούνται αυθόρμητα. Μία από τις 

αδυναμίες του νέου περιφερισμού είναι πως δεν μπορεί να αποτιμηθεί η 

δράση του, λόγω του πολυδιάστατου χαρακτήρα του. Οι συμφωνίες της 

εποχής έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα και προβλήματα 

υλοποίησης, καθώς συχνά περιλαμβάνουν μεγάλες μεταβατικές περιόδους κι 

έχουν περισσότερο χαρακτήρα διακήρυξης προθέσεων13. 

 
Οι θεωρίες της περιφερειακής ολοκλήρωσης 

Σε επίπεδο θεωρίας διεθνών σχέσεων, οι πρώτες απόπειρες εξήγησης του 

φαινομένου της περιφερειακής ολοκλήρωσης βασίζονται στην εντυπωσιακή 

πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η συνέχιση και 

εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης γινόταν κατανοητή μέσα από το 

πρίσμα της ομοσπονδοποίησης (με κύριο εκφραστή της θεωρίας τον Altiero 

Spinelli), ως µία διαδικασία που αναπόφευκτα θα οδηγούσε στη δημιουργία 

µίας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Μετά από 65 χρόνια ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Αντίθετα, η ΕΕ μπορεί να 

χαρακτηριστεί µόνον ως ένας sui generis οργανισμός, εντός του οποίου τα 

υπερεθνικά όργανα αποκτούν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, οι 

οποίες όμως, προϋποθέτουν τη συναίνεση των µελών μέσα από τα 

διακυβερνητικά όργανα, την ίδια στιγμή που τα εθνικά κράτη παραμένουν 

δυσανάλογα σημαντικά για ένα οµοσπονδοποιούµενο σύστημα µε τη 

                                                 
12Τheodore Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009, σ. 
389. 
13M. Τelo, «Η ΕυρωπαΪκή θεώρηση των Διεθνών Σχέσεων, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2012, σ. 339. 
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διατήρηση του δικαιώματος βέτο για ζητήματα ασφαλείας και σχεδόν πλήρη 

κυριαρχία σε δημοσιονομικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα εξωτερικής 

πολιτικής και άμυνας. Όσο οι πολίτες και οι ελίτ της ΕΕ επιμένουν στη 

διατήρηση του έθνους – κράτους ως την πρώτιστη και κύρια μονάδα πολιτικής 

οργάνωσης και ως τον πυλώνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με 

αποτέλεσμα να μην μεταβιβάζουν τις εναπομείνασες κεντρικές αρμοδιότητες 

στους υπερεθνικούς θεσμούς, η ΕΕ θα υπολείπεται ενός πλήρους 

ομοσπονδιακού χαρακτήρα και στάτους14.  

 

Μία δεύτερη απόπειρα εξήγησης του φαινομένου ακολουθεί τη θεωρία του 

λειτουργισμού, με κύριο εκπρόσωπο τον David Mitrany. Η θεωρία αναφέρει 

ότι πρέπει να δίδεται έµφαση στις ανάγκες των κρατών – µελών και τις 

λειτουργίες που πρέπει να επιτελέσουν15. Αυτή η λειτουργιστική αντίληψη 

οδηγεί τα κράτη καταρχήν σε συμφωνίες συνεργασίας και στη συνέχεια τους 

επιτρέπει να επεκτείνουν τη συλλογική δράση σε άλλους τομείς και ζητήματα. 

Στη βάση του λειτουργισμού, οι νέο λειτουργιστές αποπειράθηκαν να 

σχηματοποιήσουν ακριβέστερα τους κινητήριους μοχλούς και τους 

μηχανισμούς μέσα από τους οποίους λειτουργεί η περιφερειακή ολοκλήρωση. 

Η θεωρία του νέο λειτουργισμού βασίζεται στην κεντρική έννοια της διάχυσης 

λειτουργιών, στην οποία αναφέρεται ότι η πρώτη φάση ολοκλήρωσης οδηγεί 

στην ανάγκη για την επόμενη, καθώς η συνεργασία απαιτεί περαιτέρω 

συντονισμό και εξαπλούµενη κοινή δράση16 17.  

 

Η διάχυση λειτουργιών μπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερεις κατηγορίες:  

1. Λειτουργική: η δημιουργία συνεργασίας σε έναν τομέα δημιουργεί την ανάγκη 

για εξάπλωση της συνεργασίας και σε άλλους. Χρησιμοποιώντας το 

παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημιουργία του κοινού νομίσματος, 

αποτελεί φυσική συνέχεια της ολοκλήρωσης της κοινής αγοράς.  

                                                 
14J. McKormick, “European Union Politics”, Palgrave McMillan, New York, 2011, σ. 19‐20. 
15Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015, σ. 90. 
16E. Haas, “The Uniting of Europe: Political, Social, και Economic Forces 1950‐1957”, Stanford 
University Press, Stanford, 1958. 
17L. Lindberg, “The Political Dynamics of European Economic Integration”, Stanford University Press, 
Stanford, 1963. 
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2. Πολιτική: η εξάπλωση της συνεργασίας δημιουργεί την ανάγκη νέων 

πολιτικών οργάνων. Αναφορικά με το Ευρωπαϊκό παράδειγμα, η ανάγκη 

διαφύλαξης των οικονομικών κεκτημένων οδήγησαν στη θεσμοθέτηση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 1974, ως μηχανισμό που θα επιτρέπει την 

πολιτική διαβούλευση για να επιτηρεί και τα οικονομικά συμφέροντα των 

µελών της Κοινότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, η Νομισματική Ένωση απαιτούσε τη 

δημιουργία ενός νέου θεσμού, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα 

ήταν επιφορτισμένη µε το έργο της νομισματικής διακυβέρνησης της 

ευρωζώνης.   

3. Γεωγραφική: η δημιουργία και εξάπλωση μίας περιφερειακής ένωσης 

δημιουργεί την επιθυμία και σε άλλα γειτονικά κράτη να ενσωματωθούν σε 

αυτήν. Για παράδειγμα, η ΕΕ επεκτάθηκε από τη Βρετανία τις δεκαετίες του 

1960 και του 1970, στις μεσογειακές χώρες το 1980 και στις χώρες του 

πρώην κομμουνιστικού μπλοκ τις επόμενες δεκαετίες. Η ένωση αποτελεί 

σταθερό σημείο αναφοράς και κεντρικό παίχτη για την πολιτική και οικονομική 

εξέλιξη των γειτόνων της. Παράλληλα, τα ίδια τα µέλη της ΕΕ επιθυμούν τη 

διεύρυνση για οικονομικούς λόγους (εξάπλωση της κοινής αγοράς), 

πολιτικούς (επέκταση της ζώνης ειρήνης και δημοκρατίας και σταθεροποίηση 

της περιφέρειας), αλλά και πιο συγκεκριμένους εθνικούς (η Ελλάδα 

υποστήριζε σθεναρά, όπως ήταν φυσικό, την ένταξη της Κύπρου, και η 

Γερμανία επιδίωκε την ενσωμάτωση της Πολωνίας και των άλλων κρατών της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης για να µη βρίσκεται στο ανατολικό άκρο 

της Ένωσης και να δημιουργήσει µία ενδιάμεση ζώνη ανάμεσα σε αυτήν και 

τη Ρωσία).        

4. Καλλιεργούμενη: η διαδικασία ολοκλήρωσης διαφοροποιεί σημαντικά την ίδια 

τη φύση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων μίας 

ένωσης. Για παράδειγμα, η Ανώτατη Αρχή που είχε την περιορισμένη εντολή 

να επιτηρεί την κοινή αγορά άνθρακα και χάλυβα από το 1951, έχει 

μετεξελιχθεί στο πιο κεντρικό και ζωτικό όργανο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από απλό τόπο συνάντησης και 

διαβούλευσης στελεχών διορισμένων από τις εθνικές κυβερνήσεις, έχει 

μετατραπεί στο πλέον δημοκρατικό όργανο της ΕΕ καθώς εκπροσωπεί την 
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έκφραση των λαών των µελών της, και έχει καταστεί το δεύτερο νομοθετικό 

σώμα της Ένωσης18.     

 

Η παραπάνω ανάλυση δίνει έμφαση στο υπερεθνικό επίπεδο, και στη 

σταδιακή εκχώρηση αρμοδιοτήτων από τα έθνη – κράτη στα υπερεθνικά 

όργανα, μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης ομοσπονδοποίηση. Βασιζόταν κυρίως 

στη θεαματική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στη δεκαετία του 

1950 και απέπνεε µία υπέρμετρη αισιοδοξία για τη διαρκή επίταση και ένταση 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όμως, οι νέο – λειτουργιστές ανακάλεσαν το 

ντετερμινιστικό χαρακτήρα της θεωρίας τους, όταν η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

παρέμεινε στάσιμη κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Με το νέο 

εμπειρικό υπόβαθρο, η πρόταση αναδιπλώθηκε υποστηρίζοντας ότι η 

διάχυση λειτουργιών αποτελεί μεν σημαντικό μηχανισμό της περιφερειακής 

ολοκλήρωσης, χωρίς όμως να οδηγεί πάντα σε νέους γύρους εμβάθυνσης της 

συνεργασίας και μάλιστα σε σύντομο χρόνο19.   

 

Αντίθετα, ο διακυβερνητισµός (με κύριο εκπρόσωπο τον Andrew Moravcsik) 

που αποτελεί παρακλάδι του ρεαλισμού, µε τον οποίο μοιράζεται κεντρικές 

αξιωματικές θέσεις, ως προς το πεδίο της περιφερειακής ολοκλήρωσης, 

διαφωνούσε µε την απρόσωπη, αυθαίρετη και αυτόματη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας που περιέγραφαν οι νέο – λειτουργιστές. Η διάχυση 

λειτουργιών δεν είναι αυτονόητη, καθώς μπορεί να παγώσει και να 

αντιστραφεί. Οι διακυβερνητικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι για να 

κατανοηθούν οι λόγοι και ο ρυθμός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πρέπει να 

εστιάσουμε στους κύριους δρώντες που είναι τα κράτη και τις επιμέρους 

πολιτικές που αυτά επιθυμούν να θέσουν σε λειτουργία ή να αποτρέψουν. Για 

τους διακυβερνητικούς αναλυτές η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προχωρά μόνον 

όταν τα µέλη της είναι σύμφωνα µε µία τέτοια κατεύθυνση και σταματά όταν 

                                                 
18L. Cram, “Integration Theory και the Study of the European Policy Process: Towards a Synthesis of 
Approaches”, στο J. Richardson (eds.), European Union: Power και Policy‐Making, Routledge, London, 
2001, σ. 58‐60. 
19L. Cram, “Integration Theory και the Study of the European Policy Process: Towards a Synthesis of 
Approaches”, στο J. Richardson (eds.), European Union: Power και Policy‐Making, Routledge, London, 
2001, σ. 60. 
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υπάρχει σημαντική διαφωνία εκ των έσω20. Η ρεαλιστική ανάλυση του 

διακυβερνητισµού διαχωρίζεται μεταξύ των μείζονων χωρών της ΕΕ 

(πρωτίστως τις Γαλλία και Γερμανία) και των μικρότερων (Βέλγιο, Ιρλανδία 

κλπ.). Η θέληση των μείζονων δυνάμεων, ήτοι ο γαλλογερμανικός άξονας, 

μπορεί να θέσει σε λειτουργία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να 

παρακάμψει τις αντιρρήσεις των μικρότερων χωρών μέσα από διαβουλεύσεις, 

παραχώρηση καλύτερων όρων σε άλλους τομείς κλπ.21. Ωστόσο και 

δεδομένου ότι το κρατικό επίπεδο είναι σημαντικότερο του περιφερειακού, 

είναι παράλογο να αναμένεται ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα προχωρά εις 

βάρος των συμφερόντων των µελών, και ειδικά των πιο ισχυρών. Ενώ η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει ρυθμιστική εξουσία στην καθημερινή 

πολιτική της ΕΕ, τα ζητήματα υψηλής πολιτικής εξακολουθούν και 

καθορίζονται από τα ίδια τα κράτη – µέλη, ή μέσα από διακυβερνητική 

συνεργασία. O Alan Milward (1992) υποστήριξε ότι αυτή καθαυτή η 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν αποτέλεσε παρά το όργανο στα χέρια των 

κρατών – µελών που επέτρεψε την ανάκαμψη τους, την παγίωση της ειρήνης 

και την οικονομική ενίσχυσή τους, προκειμένου να επανέλθουν στη διεθνή 

σκηνή, ως μεγάλες δυνάμεις και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους στην 

εθνική τους ασφάλεια22.   

 

Εντός της θεωρίας του διακυβερνητισµού, έχει αναδυθεί ο φιλελεύθερος 

διακυβερνητισµός, που μοιράζεται τη θεμελιακή αρχή ότι τα κράτη 

παραμένουν οι κεντρικοί δρώντες, αλλά προσδίδει μεγάλη σημασία στην 

εγχώρια πολιτική και διαφορετική έννοια στο εθνικό συμφέρον. Αυτό δεν 

καθορίζεται αόριστα από τις κυβερνήσεις, αλλά αποτελεί τη σύνθεση των 

επιμέρους συμφερόντων που δημιουργούνται εντός των εθνικών κοινωνιών 

(εργατικό κίνημα, περιβαλλοντικό κίνημα, πίεση πολυεθνικών κλπ.). Η 

πλουραλιστική αυτή αντίληψη είναι απαραίτητη προκειμένου να κατανοηθεί µε 

ποιους στόχους προσέρχονται στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις τα κράτη – 

µέλη και σε ποιο βαθμό προχωρούν σε παραχωρήσεις για την επίτευξη 

τελικής συμφωνίας. Ο Andrew Moravcsik το 1998, κατέδειξε πως η 
                                                 
20S. Hoffman, “Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation‐State και the Case of Western Europe”, 
Deadalus, 95, 1966, σ. 892‐908. 
21G. Hendriks, “The Franco‐German Axis in European Integration” Edward Elgar, Cheltenham, 2001. 
22Allan Milward, “The European Rescue of the Nation State”, Routledge, London, 1992. 
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ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προχώρησε σε αλλεπάλληλους γύρους μέσα από 

διακυβερνητικές συμφωνίες των µελών, τα συμφέροντα των οποίων 

δημιουργούνταν σε µία πλουραλιστική βάση και αποτελούσαν µία σύνθεση 

των προβολών των αιτημάτων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων στις 

κυβερνήσεις τους23.    

 

Στον αντίποδα της ορθολογικής προσέγγισης, που ερμηνεύει την 

περιφερειακή ολοκλήρωση ως αποτέλεσμα συνειδητών και ορθολογικών 

επιλογών και σχεδιασμού, το τελευταίο μισό της δεκαετίας του 1990 

εμφανίζεται η θεωρία του κονστρουκτιβισμού, η οποία αντιμετωπίζει τους 

θεσμούς ως προϊόντα κοινωνικοποίησης και επιτρέπει να εκτιμηθεί ο βαθμός 

στον οποίο η δημιουργία ενός θεσμού καθορίζεται από την ιδεολογία, τις 

πεποιθήσεις, τη γνώση και τη διαμόρφωση συναινετικών θέσεων μεταξύ 

κρίσιμων παραγόντων. Η θεωρία υποστηρίζει ότι οι περιφερειακές 

συνεργασίες δεν είναι απλώς ορθολογικές λύσεις, βασιζόμενες σε 

συμφέροντα, αλλά εμπεριέχουν κοινές αντιλήψεις και προσδοκίες. Οι 

διακρατικές σχέσεις είναι καλύτερα κατανοητές ως διακοινοτικές σχέσεις. Το 

δε θεμέλιο της δημιουργίας μιας γεωγραφικής περιοχής είναι η αίσθηση της 

κοινότητας, του «εμείς», ενώ η διαδικασία γέννησης της σχετίζεται με τη 

συμβατότητα των κοινωνικών αξιών και την κοινωνική επικοινωνία24.   

 

Το φαινόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το πλέον επιτυχημένο παράδειγμα περιφερειακής ολοκλήρωσης είναι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σήμερα αποτελείται από 28 κράτη – μέλη, ενώ 

άλλα 7 κράτη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ένταξης (Αλβανία, Βοσνία – 

Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, FYROM, Σερβία και Τουρκία).  

Ιστορική Αναδρομή 

1945 - 1959: Μια ειρηνική Ευρώπη: η αρχή της συνεργασίας 

                                                 
23Andrew Moravcsik, “The Choice for Europe: Social Purpose και State Power from Messina to 
Maastricht” Cornell University Press, Cornell, 1998. 
24Andrew Hurrell, “Regionalism in the Americas”. Στο L. Fawcett, L. L’ Estrange & A. Hurrell (eds), 
Regionalism in World Politics: Regional Organization και International Order, Oxford University Press, 
Oxford, 1995. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συστάθηκε με σκοπό να πάψουν οι συχνές και 

αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ γειτόνων, οι οποίες κορυφώθηκαν κατά τον 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Από το 1950, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα 

και Χάλυβα αρχίζει να ενώνει οικονομικά και πολιτικά τις ευρωπαϊκές χώρες, 

με στόχο την εξασφάλιση διαρκούς ειρήνης. Τα έξι ιδρυτικά κράτη μέλη είναι 

το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω 

Χώρες. Το 1957, με τη Συνθήκη της Ρώμης ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα (ΕΟΚ) ή «Κοινή Αγορά». 

 

1960 - 1969: Μια περίοδος οικονομικής ανάπτυξης 

Η δεκαετία του 1960 είναι μια καλή περίοδος για την οικονομία. Σ’ αυτό 

συμβάλλει το ότι οι χώρες της ΕΕ παύουν να επιβάλλουν δασμούς στις μεταξύ 

τους εμπορικές συναλλαγές. Επίσης συμφωνούν να ελέγχουν από κοινού την 

παραγωγή τροφίμων, έτσι ώστε να υπάρχουν αρκετά τρόφιμα για όλους - 

σύντομα μάλιστα δημιουργείται πλεόνασμα αγροτικών προϊόντων. 

1970 - 1979: Μια κοινότητα σε συνεχή εξέλιξη - Η πρώτη διεύρυνση 

Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1973, αυξάνοντας τον αριθμό των κρατών – μελών 

σε εννέα. Ο σύντομος, αλλά βάναυσος, αραβοϊσραηλινός πόλεμος τον 

Οκτώβριο του 1973 οδηγεί σε ενεργειακή κρίση και οικονομικά προβλήματα 

στην Ευρώπη. Τα τελευταία δεξιά δικτατορικά καθεστώτα στην Ευρώπη 

εξαλείφονται με την ανατροπή του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία το 1974 και τον 

θάνατο του στρατηγού Φράνκο στην Ισπανία το 1975. Η περιφερειακή 

πολιτική της ΕΕ αρχίζει να μεταφέρει τεράστια ποσά για τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και υποδομών στις φτωχότερες περιφέρειες. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο αυξάνει την επιρροή του στις υποθέσεις της ΕΕ και το 1979 όλοι 

οι πολίτες μπορούν, για πρώτη φορά, να εκλέξουν άμεσα τους εκπροσώπους 

τους. Τη δεκαετία του 1970 εντείνεται η καταπολέμηση της ρύπανσης. Η ΕΕ 

θεσπίζει κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, εισάγοντας για 

πρώτη φορά την έννοια «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
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1980 - 1989: Η Ευρώπη αλλάζει πρόσωπο - Η πτώση του Τείχους του 

Βερολίνου 

Το 1981, η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλος της ΕΕ, ενώ η Ισπανία και η 

Πορτογαλία ακολουθούν πέντε χρόνια αργότερα. Το 1986 υπογράφεται η 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Πρόκειται για μια Συνθήκη που παρέχει τη βάση 

για ένα τεράστιο εξαετές πρόγραμμα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων 

που έχουν σχέση με την ελεύθερη ροή του εμπορίου διαμέσου των συνόρων 

της ΕΕ και δημιουργεί την «ενιαία αγορά». Στις 9 Νοεμβρίου 1989 «πέφτει» το 

Τείχος του Βερολίνου που οδηγεί στην επανένωση της Γερμανίας, καθώς η 

Ανατολική και η Δυτική Γερμανία γίνονται ένα κράτος τον Οκτώβριο του 1990. 

1990 - 1999: Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα 

Με την κατάρρευση του κομμουνισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 

οι Ευρωπαίοι αναπτύσσουν στενότερες σχέσεις γειτνίασης. Το 1993 η ενιαία 

αγορά ολοκληρώνεται με τις «τέσσερις ελευθερίες», δηλαδή την ελεύθερη 

κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Τη 

δεκαετία του 1990 υπογράφονται επίσης δύο Συνθήκες: η Συνθήκη του 

Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1993, και η Συνθήκη του 

Άμστερνταμ, το 1999. Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για την προστασία του 

περιβάλλοντος, καθώς και για τη θέσπιση κοινών μέτρων σχετικά με την 

ασφάλεια και την άμυνα. Το 1995 η ΕΕ υποδέχεται τρία ακόμη νέα μέλη: την 

Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Ένα μικρό χωριό του Λουξεμβούργου 

δίνει το όνομά του στις συμφωνίες του Σένγκεν, οι οποίες επιτρέπουν 

σταδιακά στους πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς έλεγχο διαβατηρίων στα σύνορα. 

Εκατομμύρια νέοι σπουδάζουν σε άλλες χώρες με τη στήριξη της ΕΕ. Η 

επικοινωνία γίνεται ευκολότερη, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο. 

2000 – 2009: Περαιτέρω επέκταση 

Το ευρώ είναι πλέον το νέο νόμισμα για πολλούς Ευρωπαίους. Αυτή τη 

δεκαετία ολοένα και περισσότερα κράτη υιοθετούν το ευρώ. Η 11η 

Σεπτεμβρίου 2001 ταυτίζεται με τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Οι 

χώρες της ΕΕ αρχίζουν να συνεργάζονται στενότερα για την καταπολέμηση 
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του εγκλήματος. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής 

Ευρώπης εξαλείφονται τελικά με την προσχώρηση 10 νέων χωρών στην ΕΕ. 

Ακολουθούν, το 2007, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Τον Σεπτέμβριο του 2008 

η παγκόσμια οικονομία πλήττεται από χρηματοπιστωτική κρίση. Η Συνθήκη 

της Λισαβόνας κυρώνεται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τίθεται σε ισχύ το 

2009. Παρέχει στην ΕΕ σύγχρονα θεσμικά όργανα και πιο αποτελεσματικές 

μεθόδους εργασίας. 

2010 έως σήμερα: Μια δεκαετία προκλήσεων 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει σκληρά την Ευρώπη. Η ΕΕ βοηθά 

ορισμένες χώρες να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και θεσπίζει μια 

«τραπεζική ένωση» με σκοπό ένα ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο τραπεζικό 

τομέα. Τον Δεκέμβριο του 2012 απονέμεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

Νόμπελ Ειρήνης. Η Κροατία γίνεται το 28ο μέλος της ΕΕ το 2013. Η κλιματική 

αλλαγή παραμένει στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης και οι ηγέτες 

συμφωνούν στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών. Το 2014 διεξάγονται οι 

εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκλέγονται περισσότεροι 

ευρωσκεπτικιστές. Αποφασίζεται μια νέα πολιτική ασφαλείας μετά την 

προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Ο θρησκευτικός εξτρεμισμός 

εντείνεται στη Μέση Ανατολή και σε διάφορες χώρες και περιοχές σε όλον τον 

κόσμο. Οδηγεί σε κοινωνική αναταραχή και πολέμους, που αναγκάζουν 

πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους και να αναζητούν 

καταφύγιο στην Ευρώπη. Η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει μόνο το πρόβλημα της 

φροντίδας των προσφύγων, αλλά γίνεται και στόχος πολλών τρομοκρατικών 

επιθέσεων25. 

                                                 
25Ευρωπαϊκή Ένωση, Η Ιστορία της ΕΕ, Online, διαθέσιμο στο https://europa.eu/european‐
union/about‐eu/history_el. 
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1. Χάρτης Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
(Πηγή: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el) 

Η πολιτική της ΕΕ 
Οι περισσότεροι αναλυτές αντιλαμβάνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως µία 

εξαιρετικά πολύπλοκη, συνεκτική πολιτική σκηνή και ένα υπερκράτος. Η 

ένωση αντιμετωπίζεται γενικότερα ως ένα ιδιαίτερα ανοιχτό πολιτικό σύστημα 

που διαθέτει εκτενείς εξουσίες. Καταρχήν, πρέπει να δοθεί έμφαση στα 

πολλαπλά επίπεδα πολιτικής, στα διαφορετικά θεσμικά όργανα και στα 

πολλαπλά σημεία εισροών πίεσης από τρίτους (οικονομικά και κοινωνικά 

lobbies, επιστημονικές κοινότητες κλπ.). Έπειτα, πρέπει να εξεταστούν τα 

συγκεκριμένα πολιτικά δίκτυα που δημιουργούνται σε κάθε περίπτωση, τη 

διάδραση των θεσμικών οργάνων μεταξύ τους, αλλά και µε τα κράτη – µέλη 

και τις ομάδες πίεσης. Έτσι προκύπτει µία πολύπλοκη πολιτική δομή και 

γίνεται λόγος για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Κάθε στάδιο και επίπεδο 

πολιτικής (εξωτερικές πιέσεις, διακυβερνητικά όργανα, ο ρόλος της 

Επιτροπής, η αντιμετώπιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) αποτελούν 

κρίσιμα στάδια και στοιχεία της συνολικής πολιτικής διαδικασίας που 

24 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el


επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις. Μία τέτοια αντίληψη της ευρωπαϊκής 

πολιτικής απέχει παρασάγγας από την κρατοκεντρική αντίληψη του 

διακυβερνητισµού και τονίζει τη σημασία της δημιουργίας μίας ευρωπαϊκής 

δυναμικής που δύσκολα θα συμπίπτει µε τα στενά εθνικά συμφέροντα των 

περισσότερων µελών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυναμική που 

αναπτύσσουν τα επιμέρους θεσμικά όργανα για να φέρουν σε πέρας τις 

υποχρεώσεις ή τις αρμοδιότητες τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκτήσει 

κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων και η έγκριση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πλέον απαραίτητη για την επικύρωση όλων 

των αποφάσεων. Παράλληλα, οι θεσμοί αυτοί λειτουργούν στο ευρύτερο 

πλαίσιο της ευρωπαϊκής, περιφερειακής και παγκόσμιας πολιτικής, και είναι 

εκτεθειμένοι σε έξωθεν πιέσεις που επιδρούν στη στάση και λειτουργία τους. 

Η διαδικασία παραγωγής πολιτικής σε πολλά ζητήματα, είναι πολυδαίδαλη και 

µόνο µε την ενδελεχή εξέτασή της μπορούν να κατανοηθούν τα ακριβή 

παραγόμενα αποτελέσματα26.  

 

Η διαχείριση της κρίσης στην ευρωζώνη αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα. 

Ενώ τα κράτη – µέλη προσέρχονται στις συνομιλίες µε µία εθνική ατζέντα 

προσδιορισμένη από τα συμφέροντα των κοινωνικών τους ομάδων, δέχονται 

ασφυκτικές πιέσεις τόσο από τους εταίρους τους και το παγκόσμιο κεφάλαιο, 

όσο και από θεσμικά όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Άρα, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι τελικές 

αποφάσεις εντός της ΕΕ, πρέπει να εξεταστεί η πολλαπλότητα των 

παραγόντων και η διάδραση των δρώντων.  

 

Είναι γεγονός ότι τα κράτη – µέλη διατηρούν σημαντικό ρόλο στην πορεία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι αποφάσεις, λαμβάνονται στα διακυβερνητικά 

όργανα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα Συμβούλια των Υπουργών. 

Επιπλέον, το δικαίωμα μονομερούς άρνησης, αυτό του βέτο, έχει περιοριστεί 

σημαντικά. Παράλληλα µε µία λογική συναίνεσης, διαλόγου και ομοφωνίας 

που έχει καλλιεργηθεί εδώ και δεκαετίες στις Βρυξέλλες, τα κράτη – µέλη 

αντιλαμβάνονται ότι εκτός πολύ περιορισμένων περιπτώσεων η συνεργασία 
                                                 
26S. Hix, και B. Høylκαι, “The Political System of the European Union”, Palgrave Mcmillan, New York, 
2011. 
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είναι μονόδρομος, και αναπόφευκτα θα εμπεριέχει σημαντικές παραχωρήσεις 

ή και αποκλίσεις από τις αρχικές εθνικές θέσεις. Παράλληλα, οι αποφάσεις 

λαμβάνονται επί των προτάσεων που καταθέτει η Επιτροπή, γεγονός που 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα περιθώρια ελιγμών των Συμβουλίων. 

Συμπληρωματικά προς αυτό, η λειτουργία των επιτροπών μόνιμων 

αντιπροσώπων των Υπουργών, που είναι επιφορτισμένες µε την ανάγνωση 

των προσχεδίων της Επιτροπής, σε πρώτο επίπεδο, και του φιλτραρίσματος 

των επιμέρους σημείων τους, συνιστά µία εκ των έσω de facto 

υπερεθνικοποίηση του διακυβερνητικού αυτού οργάνου27. Οι αποφάσεις που 

τελικά λαμβάνουν τα Συμβούλια των Υπουργών θα γίνουν νόμοι της ΕΕ και 

θα είναι εκτελεστέοι µόνο υπό την αίρεση ότι θα λάβουν την έγκριση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε θεσμικό επίπεδο λοιπόν, η ισχύς των κρατών 

– µελών έχει πράγματι περιοριστεί, αν και παραμένουν απαραίτητος και 

κεντρικός πυλώνας της νομοπαρασκευαστικής και πολιτικής διαδικασίας της 

ΕΕ28.  

 

Υπάρχει δημοκρατικό έλλειμα στην ΕΕ; 
Παρόλο που η ΕΕ δεν μπορεί να κατηγορηθεί σε καμία περίπτωση για 

έλλειμα δημοκρατίας, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η συνακόλουθη 

μεταφορά εθνικών αρμοδιοτήτων στο ευρωπαϊκό πεδίο, δημιουργεί την 

ανάγκη επαναπροσδιορισμού της δημοκρατίας σε ένα υπερεθνικό επίπεδο 

και τη δημιουργία νέων δημοκρατικών μηχανισμών. Και αυτό είναι παράδοξο, 

μιας και η δημοκρατία είναι συνυφασμένη µε την οργανωτική μονάδα του 

έθνους – κράτους και έχει εφαρμοστεί µόνο σε αυτό. Υπό αυτό το πρίσμα, το 

ιστορικό πείραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επεκτείνεται πέρα από τη 

σφαίρα της παγίωσης της ειρήνης και της οικονομικής ολοκλήρωσης, σε 

αυτήν της δημιουργίας νέων δημοκρατικών δομών έξω από το καθιερωμένο 

πλαίσιο του έθνους – κράτους και μάλιστα, ερχόμενο σε ευθεία αντίθεση µε 

αυτό, σε πολλές περιπτώσεις. Το παράδοξο γίνεται οξύτερο αν ληφθεί 

υπόψη, ότι το νέο υπερεθνικό πεδίο δεν έχει σημείο αναφοράς έναν 

ευρωπαϊκό λαό, αλλά µία πλειάδα διαφορετικών λαών. Αυτή η διαπίστωση 
                                                 
27J. McKormick, “European Union Politics”, Palgrave McMillan, New York, 2011, σ. 192‐193. 
28L. Cram, “Integration Theory και the Study of the European Policy Process: Towards a Synthesis of 
Approaches”, στο J. Richardson (eds.), European Union: Power και Policy‐Making, Routledge, London, 
2001, σ. 66‐67. 
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είναι κρίσιμη για την καλύτερη κατανόηση της πορείας της ΕΕ προς το 

σταδιακό εκδημοκρατισμό της29.  

 

Οι ευρωπαϊκές ελίτ που φιλοτεχνούσαν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική στα 

πρώτα της βήματα αντιλαμβάνονταν την εύλογη αντίδραση που θα 

προέβαλαν οι ευρωπαϊκοί λαοί σε περίπτωση στενής σύνδεσης της μοίρας 

τους μέσα από μεγαλεπήβολα σχέδια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, 

αυτή η σύνδεση έλαβε χώρα μέσα από φαινομενικά δευτερεύουσας σημασίας 

συμφωνίες που σταδιακά επέφεραν ειρήνη, οικονομική ανάπτυξη και ευημερία 

στους ευρωπαϊκούς λαούς. Τις δεκαετίες εκείνες, η περιφερειακή ολοκλήρωση 

της ΕΕ βασιζόταν στην επιτρεπτική συναίνεση των λαών της Ευρώπης, 

σύμφωνα µε την οποία, οι λαοί δεν αντιδρούσαν στη διαδικασία ενίσχυσης 

των υπερεθνικών θεσμών και δομών διακυβέρνησης, και αντίστοιχης 

αποδυνάμωσης των εθνικών, στο βαθμό που αυτή επέφερε θετικά 

αποτελέσματα στη ζωή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο κεντρικός 

νομιμοποιητικός μηχανισμός της ΕΕ δεν προερχόταν από τη δημοκρατική per 

se πολιτική και νομοπαρασκευαστική διαδικασία που ακολουθούνταν, αλλά 

από τα θετικά αποτελέσματα που απολάμβαναν οι ευρωπαϊκοί λαοί30.  

 

Ο στασιμοπληθωρισμός που έπληξε τα µέλη της ΕΕ τη δεκαετία του 1970 

απείλησε αυτήν τη νομιμοποίηση. Η συμφωνία των µελών να προχωρήσουν 

για πρώτη φορά στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των µελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1979, αποτέλεσε το πρώτο βήμα προς τη 

νομιμοποίηση της ΕΕ στη βάση των διαδικασιών που παράγουν πολιτική. Οι 

δομικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία τη δεκαετία του 1980 και η 

προθυμία της ΕΕ να συμπλεύσει µε αυτές (απελευθέρωση κεφαλαίων, 

επικράτηση του καπιταλισμού), δημιούργησαν ισχυρές φωνές που 

εναντιώνονταν στην αντιδημοκρατική πίεση που ασκούσε το διεθνές κεφάλαιο 

στην ΕΕ και τα µέλη της. Παράλληλα, η αλλαγή του χάρτη της Ευρώπης, η 

ενοποίηση της Γερμανίας και ο εμφύλιος της Γιουγκοσλαβίας απελευθέρωσαν 

                                                 
29R. Katz, “Models of Democracy: Elite Attitudes και the Democratic Deficit in the European Union”, 
2000, Paper prepared for the workshop “Competing Conceptions of Democracy in the Practice of 
Politics,” European Consortium for Political Research Joint Sessions of Workshops, Copenhagen, 14‐19 
April 2000, σ. 5. 
30J. McKormick, “European Union Politics”, Palgrave McMillan, New York, 2011, σ. 139. 
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κοιμώμενες εθνικιστικές δυνάμεις και η έννοια του εθνικού συμφέροντος και 

της εθνικής δημοκρατίας επέστρεψαν δριμύτερα στην ευρωπαϊκή πολιτική 

σκήνη, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώνονταν περαιτέρω με τη 

θεσμοθέτηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και τη σημαντική επέκταση των 

αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Η ενίσχυση του θεσμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, η δημιουργία του θεσμού του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαίου 

Πολίτη, η θεσμοθέτηση μεγαλύτερης διαφάνειας, η παραχώρηση ρητρών 

εξαίρεσης και η δυνατότητα ευέλικτης ολοκλήρωσης μέσα από τη δυνατότητα 

της εποικοδομητικής αποχής, είχαν στόχο όχι µόνο να τονώσουν την 

αποτελεσματικότητα της ΕΕ, αλλά και αφενός να µην απονευρώσουν 

περαιτέρω την εθνική δημοκρατία και αφετέρου, να βελτιώσουν τη 

δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και να ενισχύσουν τα δικαιώματα των πολιτών 

της31.  

Ωστόσο, τόσο μεγάλο μέρος των πολιτών της ΕΕ, όσο και αρκετοί αναλυτές 

(Newman, 2001, σ. 359, Chryssochoou, 2003, σ. 371, Van der Laan, 2003, σ. 

6; Offe και Preuss, 2006, σ. 4-7, Tully, 2006, σ. 4-6), διαπιστώνουν την 

ύπαρξη ενός δημοκρατικού ελλείμματος στην καρδιά της ΕΕ. Το έλλειμμα 

αυτό έχει δύο διαστάσεις: τη θεσμική, που αναφέρεται στο µη δημοκρατικό 

θεσμικό οικοδόμημα της ΕΕ, και την κοινωνικοψυχολογική, σύμφωνα µε την 

οποία ο Ευρωπαίος πολίτης δε νιώθει ότι ανήκει στην Ένωση και ότι μπορεί 

να επηρεάσει την πορεία της.  

 

Κατά τους παραπάνω αναλυτές, το δημοκρατικό έλλειμμα πηγάζει από:  

 Το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν καθοδηγείται από την αρχή της 

λαϊκής κυριαρχίας.  

 Την απουσία μίας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας και ενός ευρωπαϊκού 

δήμου.  

 Την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτηρίζει πολλές από τις πολιτικές 

διαδικασίες (Συμβούλια των Υπουργών και Ευρωπαϊκά Συμβούλια πίσω από 

κλειστές πόρτες).  

 Το γεγονός ότι κάποιοι θεσμοί δεν είναι εκλεγμένοι (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και ως εκ τούτου, δεν είναι ούτε 
                                                 
31D. Chryssochoou, , “EU democracy και the democratic deficit”, στο M. Cini (ed.), European Union 
Politics, Oxford University Press, Oxford, 2003, σ. 372‐373. 
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αντιπροσωπευτικοί, ούτε υπόλογοι στους λαούς της Ευρώπης, ούτε 

νομιμοποιημένοι.  

 Την αποδυνάμωση της εθνικής δημοκρατίας, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς 

κρίσιμων αρμοδιοτήτων στο υπερεθνικό επίπεδο.   

 Τον περιορισμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 

κοινοβουλίων, εντός της ΕΕ.  

 Την απόσταση που νιώθουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις πολύπλοκες 

ευρωπαϊκές θεσμικές και πολιτικές δομές και την αδυναμία κατανόησης του 

τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και την αδυναμία συμμετοχής σε αυτές, ούτως 

ώστε να συνδιαμορφώσουν προτάσεις πολιτικής.  

 Στην απουσία αντιπολίτευσης.   

 

Δεν υπάρχει διαφωνία ότι η ΕΕ παραμένει μακράν από μία ιδανική, 

συμμετοχική δημοκρατία. Ωστόσο, η θέση περί δημοκρατικού ελλείμματος δεν 

βρίσκει σύμφωνους όλους τους ερευνητές, όπως οι Majone, (1998), Lane, 

(2002, σ. 1-23), Eriksen και Fossum, (2002, σ. 9); Fossum , και Trenz, (2006, 

σ. 31), Offe και Preuss, (2006, σ. 3), Follesdal και Hix, (2006), στη βάση δύο 

διαφορετικών λογικών:  

 Διατηρούνται εσφαλμένες αξιώσεις από την ΕΕ, σχετικά με την τήρηση ίδιων 

δημοκρατικών στάνταρντ με τις εθνικές δημοκρατίες, καθώς η ΕΕ δεν 

αντικαθιστά τις δημοκρατίες, αλλά βασίζεται σε αυτές και τις πλαισιώνει.   

 Η σύγκριση της ΕΕ με τον ιδεατό αρχέτυπο της δημοκρατίας, είναι εσφαλμένη. 

Η σύγκριση θα πρέπει να αφορά την ΕΕ με τα υπάρχοντα ατελή εθνικά 

δημοκρατικά συστήματα της Ευρώπης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρνητές του δημοκρατικού ελλείμματος προχωρούν σε 

μία σειρά επιμέρους επιχειρημάτων για να υπερασπιστούν το οικοδόμημα της 

ΕΕ και τις δημοκρατικές του αρετές. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι:  

 Η λειτουργία της ΕΕ βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη συγκατάθεση των 

κρατών – μελών, που την έχουν θεσπίσει οικειοθελώς και αποφασίζουν για 

την περαιτέρω μεταφορά αρμοδιοτήτων στο υπερεθνικό επίπεδο. Μία 

Ευρωπαϊκή Ένωση δημοκρατικών μελών δεν μπορεί παρά να είναι 

δημοκρατική.  

 H ΕΕ αντλεί τη νομιμοποίησή της από την επίτευξη των πλέον σημαντικών 

αποτελεσμάτων, που τα εθνικά δημοκρατικά συστήματα αδυνατούν να 
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επιτύχουν από μόνα τους: ειρήνη, οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Στο ίδιο 

πλαίσιο, στο σημερινό παγκοσμιοποιούμενο σύστημα, η ΕΕ αποτελεί 

σημαντικό και απαραίτητο ανάχωμα που προστατεύει τα κράτη – μέλη από τις 

πιέσεις εξωτερικών παραγόντων (παγκόσμιο κεφάλαιο, μεγάλες δυνάμεις), και 

άρα τις εθνικές δημοκρατίες.   

 Η αδιαφάνεια κάποιων πολιτικών διαδικασιών αποτελεί γνώρισμα τόσο της 

εθνικής δημοκρατίας, όσο και της ευρωπαϊκής.  

 Μη εκλεγμένες αρχές υπάρχουν και δραστηριοποιούνται και στο εσωτερικό 

των δημοκρατικών κρατών, χωρίς να επιζητείται η εκλογή των μελών τους 

(Κεντρικές Τράπεζες, ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές). Διατηρούνται, διότι 

αναγνωρίζεται ότι υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ της δημοκρατίας και της 

αποτελεσματικότητας.  

 Το θεσμικό οικοδόμημα της ΕΕ ακολουθεί την κλασική διάκριση των εξουσιών 

που παρατηρείται σε όλα τα δημοκρατικά συστήματα (εκτελεστική, 

νομοθετική, δικαστική) και διατηρεί ένα εκτεταμένο σύστημα ελέγχων και 

ισορροπιών. Έτσι καταρρίπτεται το επιχείρημα ότι οι μη εκλεγμένοι θεσμοί 

είναι ανεξέλεγκτοι και μη υπόλογοι.   

 Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν και υπολείπεται του αντίστοιχου 

ρόλου των κοινοβουλίων στα εθνικά συστήματα, είναι καταλυτικός.  

 Η απουσία αντιπολίτευσης αντισταθμίζεται από μία κουλτούρα ομοφωνίας και 

συναίνεσης που αποτελεί ύψιστο ιδανικό και πυλώνα της δημοκρατίας.   

 Η συζήτηση για το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ και την ανάγκη 

εκδημοκρατισμού της, έχει οδηγήσει στην αποσαφήνιση μίας σειράς 

προτάσεων, με στόχο τη βελτίωση των πέντε καταλυτικών δεικτών μίας 

δημοκρατίας: τη διαφάνεια, την αντιπροσωπευτικότητα, τη συμμετοχή, τη 

λογοδοσία και τη νομιμοποίηση.  

 

Οι κύριες μεταρρυθμιστικές προτάσεις από τους προαναφερθέντες αναλυτές, 

είναι:  

 Η περαιτέρω αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 Η άμεση εκλογή του προέδρου της ΕΕ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες.  

 Η διενέργεια των ευρωεκλογών στη βάση της ευρωπαϊκής ατζέντας κι όχι των 

επιμέρους εθνικών.  
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 Πλήρη διαφάνεια σε όλες τις πολιτικές διαδικασίες.  

 Τη δημιουργία ενός δεύτερου κοινοβουλευτικού σώματος που θα απαρτίζεται 

από εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων και   

 Τη δημιουργία μηχανισμών που θα επιτρέπουν τη συμβολή του Ευρωπαίου 

πολίτη στις πολιτικές διαδικασίες της ΕΕ.   

 

Σήμερα, αυτό το δημοκρατικό έλλειμα και η αντίδραση στο ευρωπαϊκό 

πολιτικό οικοδόμημα έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις και διαφορετικό 

περιεχόμενο. Η αντίδραση αυτή δεν καταφέρεται αόριστα ενάντια σε ένα 

πλημμελώς δημοκρατικό σύστημα, αλλά σε μία Ένωση που θεσμοθετεί 

πολιτικές λιτότητας, ενεργεί φαινομενικά εις βάρος των λαών της και μοιάζει 

να επιβάλλει πολιτικές στις εθνικές κυβερνήσεις που αυτές είτε απορρίπτουν, 

είτε με δυσκολία και μεγάλο πολιτικό κόστος αποδέχονται. Τα αποτελέσματα 

των παραπάνω είναι η διόγκωση του κύματος του ευρωσκεπτικισμού, η 

αναβίωση του εθνικισμού και η πρόσληψη του εθνικού συμφέροντος ενάντια 

στο ευρωπαϊκό, εκτός ευρωπαϊκών πλαισίων32. Καταλυτικό ρόλο έχει παίξει η 

κρίση της ευρωζώνης με τον αυξανόμενο διακυβερνητικό χαρακτήρα των 

διαπραγματεύσεων, όπου ο ρόλος της Γερμανίας μοιάζει να είναι καταλυτικός. 

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτός ο ρόλος ευθυγραμμίζεται με τις 

πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και σε άλλες έρχεται σε 

αντίθεση. Η δυσχερής οικονομική συγκυρία απομακρύνει το ιδεώδες μίας 

Ευρώπης των λαών, με τα συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού τομέα, την 

ανάγκη διάσωσης του καπιταλισμού, αλλά και την εθνική εσωστρέφεια να 

αναδεικνύονται σε κομβικούς παράγοντες. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να 

λησμονείται ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί μέρος της ιστορικής 

λύσης που δόθηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και οδήγησε σε μία 

άνευ προηγουμένου μακρά περίοδο ειρήνης, ευμάρειας και σταθερότητας 

στην πλέον συγκρουσιακή ήπειρο του πλανήτη. Η διατήρηση αυτών των 

κεκτημένων και η επίλυση των ενδοευρωπαϊκών διαφορών 

(χρηματοπιστωτικών, ιστορικών, οικονομικών κλπ.) αποτελεί το ζητούμενο και 

η δημοκρατία δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα σύνολο εμπεδωμένων 

νορμών, κανόνων, αξιών και διαδικασιών που αποτρέπει συγκρουσιακές και 
                                                 
32P. Taylor, «Το Αβέβαιο Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2010, σ. 
63‐138. 
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βίαιες εναλλακτικές και οδηγεί σε συναινετικές και αμοιβαία επωφελείς λύσεις. 

Η δημοκρατία είναι ο μηχανισμός διαμεσολάβησης κι επίλυσης των 

προβλημάτων της ΕΕ33.     

 

Οι περιφερειακές ενώσεις ανά τον κόσμο 

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, υπό την πίεση των δυνάμεων της 

παγκοσμιοποίησης και της δημιουργίας μίας ενοποιούμενης παγκόσμιας 

αγοράς, το φαινόμενο του περιφερισμού εξελίσσεται σημαντικά. Η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση επανεκιννάται και η Λατινική Αμερική ακολουθεί τα ίδια βήματα 

που ακολούθησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα. Η 

περιφερειακή ολοκλήρωση στην Αφρική, που ξεκίνησε αρχικά στη δεκαετία 

του 1960, εμβαθύνεται σημαντικά μετά τη δεκαετία του 1990. Στον νέο 

περιφερισμό, η στόχευση δεν είναι στενά τομεακή, αλλά προσβλέπει στην 

οικοδόμηση ισχυρών περιφερειακών μπλοκ, ως ανάχωμα στις κλασικές 

γεωπολιτικές πιέσεις και τις νέες οικονομικές πιέσεις που προέρχονται από 

την παγκοσμιοποίηση των αγορών34. 

 

Το πείραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελούσε ένα νέο παράδειγμα 

λειτουργίας των διεθνών σχέσεων και οδηγούσε στη δημιουργία νέων 

οικονομικών και πολιτικών δομών. Σε πολιτικό επίπεδο, αντιμετώπιζε κατά 

μέτωπο το πρόβλημα της αναρχίας και της έλλειψης εμπιστοσύνης 

δημιουργώντας νέες μορφές κυριαρχίας και προσήλωσης σε στόχους που 

υπερέβαιναν την εθνική κυριαρχία και το στενά νοούμενο εθνικό συμφέρον 

επιφέροντας στους πολίτες των μελών το αποκαλούμενο «μέρισμα ειρήνης». 

Σε οικονομικό επίπεδο, η εκκωφαντική αποτυχία των προστατευτικών 

πολιτικών έδωσε τη θέση της σε διευρυμένες ενιαίες αγορές που προσέφεραν 

πλήθος ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων35.  

 

                                                 
33H. Patomäki, «Η Μεγάλη Αποτυχία της Ευρωζώνης. Από την Κρίση σε ένα Παγκόσµιο Νιου Ντιλ», 
Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2013. 
34Τheodore Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009, σ. 
387‐389. 
35D. Armstrong, L. Lloyd και J. Redmond, “International Organization in World Politics. The Making of 
the Twentieth Century, Palgrave Mcmillan, Basingstoke, 2004, σ. 213‐215. 
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Σήμερα, οι κυριότερες περιφερειακές ενώσεις που έχουν προχωρήσει σε 

σημαντικό βαθμό ολοκλήρωσης, είναι: 

 

ASEAN 
Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής περιφερειακής ολοκλήρωσης κινητοποίησε και τα 

κράτη της νοτιοανατολικής Ασίας, τα οποία σύναψαν το 1967 τη δική τους 

περιφερειακή ένωση, τη Σύνδεση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας 

(ASEAN). Η ανάγκη για την ένωση προέκυψε από την ανάγκη για βελτίωση 

των οικονομικών κάθε επιμέρους χώρας και από την κοινή πρόσληψη της 

Κίνας, ως δυνητικής απειλής. Το 1967 η Ινδονησία, η Μαλαισία, η 

Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες προχώρησαν στη σύναψη 

πολιτικής και οικονομικής συμφωνίας με στόχο τη θεμελίωση της ειρήνης και 

την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη. Το Μπρουνέι εντάσσεται στην 

ένωση το 1984, το Βιετνάμ το 1995, το Λάος και η Μπούρμα (Μιανμάρ) το 

1997, και η Καμπότζη το 1999, με την Παπούα Νέα Γουινέα και το Ανατολικό 

Τιμόρ να έχουν αποκτήσει στάτους υποψήφιου μέλους36.   

2. Χάρτης Χωρών ASEAN 

 
(Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/media/File:ASEAN-member-countries.jpg) 

 

                                                 
36D. Armstrong, L. Lloyd και J. Redmond, “International Organization in World Politics. The Making of 
the Twentieth Century, Palgrave Mcmillan, Basingstoke, 2004, σ. 219‐222. 
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UNASUR 
Η πολυβασανισμένη από αλλεπάλληλες δικτατορίες, εμπόλεμες συρράξεις και 

εθνικά μίση που χάνονται στο βάθος των τελευταίων δύο αιώνων, περιοχή της 

Λατινικής Αμερικής, μεταλλάχθηκε από τη δεκαετία του 1980 σε μία μικρή 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πρώτα εγχειρήματα περιφερειακής ολοκλήρωσης 

ήταν περιορισμένα, τόσο γεωγραφικά, όσο και αναφορικά με τη στόχευσή 

τους. Η Βολιβία, η Χιλή, η Κολομβία, ο Ισημερινός και το Περού δημιούργησαν 

το 1969 μία τελωνειακή ένωση, την Κοινότητα των Άνδεων (Andean 

Community), στην οποία προσχώρησε και η Βενεζουέλα το 1973. Η 

Κοινότητα δέχτηκε δύο σημαντικά πλήγματα με την αποχώρηση της Χιλής το 

1976 και της Βολιβίας το 2006. Το 1991 η Αργεντινή, η Βραζιλία, η 

Ουρουγουάη, η Παραγουάη και η Βενεζουέλα υπέγραψαν τη συμφωνία για 

την ίδρυση της Κοινής Αγοράς της Νότιας Αμερικής (MERCOSUR) με στόχο 

τη δημιουργία μίας ελεύθερης αγοράς. Πέρα από την οικονομική συνεργασία, 

η MERCOSUR προχώρησε στην αποκήρυξη της βίας ως μέσο επίλυσης των 

διαφορών, στην εμπέδωση των δημοκρατικών δομών, ως προϋπόθεση και 

εδώ της ιδιότητας μέλους, και στη δημιουργία ενιαίων οικονομικών δομών που 

σταδιακά μετέτρεψαν τη Λατινική Αμερική σε μία ειρηνική και δημοκρατική 

ζώνη με μία βελτιούμενη οικονομία. Tο 2008, οι δύο περιφερειακές ενώσεις 

της Λατινικής Αμερικής ενοποιήθηκαν στην Ένωση των Χωρών της Νότιας 

Αμερικής (UNASUR) σηματοδοτώντας τη διεύρυνση των στόχων της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης σε μία κίνηση αντίστοιχη της δημιουργίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντικατάσταση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις 

αρχές της δεκαετίας του 199037.  

                                                 
37Τheodore Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009 σ. 419‐
422. 
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3. Χάρτης Χωρών UNASUR 

 
(Πηγή: http://www.unasursg.org/en/node/194) 

African Union  
Στην Αφρική, οι πρώτες προσπάθειες περιφερειακής ολοκλήρωσης 

αποκρυσταλλώθηκαν με την ίδρυση του Οργανισμού για την Ενότητα της 

Αφρικής (Organization for African Unity) το 1963. Ο οργανισμός αυτός είχε 32 

μέλη και αποτέλεσε τον πρόδρομο της Αφρικανικής Ένωσης (African Union) 

που δημιουργήθηκε το 2002. Όλα τα κράτη της Αφρικής είναι μέλη του 

οργανισμού, με εξαίρεση το Μαρόκο που αποχώρησε από τη δεκαετία του 

1980 λόγω της προηγηθείσας αναγνώρισης από τον Οργανισμό της 

Αφρικανικής Ενότητας της ανεξαρτησίας της Δυτικής Σαχάρας που κατέχει το 

Μαρόκο. Η δε Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, έχει αποβληθεί από την 

Αφρικανική Ένωση λόγω του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε στη χώρα το 

2012. Παράλληλα, από τη δεκαετία του 1970 και μετά, έχει συσταθεί μία 

πλειάδα περιορισμένων περιφερειακών ενώσεων που είχαν στόχο να φέρουν 
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εγγύτερα τις οικονομίες των γειτονικών κρατών και να συμβάλλουν στη 

βελτίωση των σχέσεών τους, στην εξομάλυνση των διαφορών τους και στην 

επιβολή της σταθερότητας. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η Οικονομική 

Κοινότητα των Χωρών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) και η Κοινότητα για 

την Ανάπτυξη της Νοτιότερης Αφρικής (SADC)38.  

 

Είναι σαφές ότι αντίθετα με τα υπόλοιπα εγχειρήματα περιφερειακής 

ολοκλήρωσης, η Αφρικανική Ένωση ταλανίζεται από εμφύλιες συγκρούσεις 

των μελών της. Εμφύλιες διαμάχες και ανθρωπιστικές κρίσεις μαίνονται 

μεταξύ των κρατών – μελών της, με πιο χαρακτηριστικό σημερινό παράδειγμα 

τη Λιβύη. Κατά συνέπεια, η περιφερειακή ολοκλήρωση στην Αφρική δεν έχει 

καταφέρει να θεμελιώσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ήπειρο. 

Παράλληλα, οι ειδικοί διακηρυγμένοι στόχοι της Αφρικανικής Ένωσης, η 

προώθηση της ενότητας της ηπείρου και η προάσπιση της αρχής της εθνικής 

κυριαρχίας, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κενό γράμμα. Η δημοκρατία απέχει 

μακράν από το να αποτελεί κοινό κεκτημένο, ενώ η παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί συχνό φαινόμενο. Ωστόσο, έχουν 

καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες να καταπολεμηθούν οι παθογένειες 

αυτές μέσα στα πλαίσια της Αφρικανικής Ένωσης. Σε μία προσπάθεια 

διαχείρισης των ζητημάτων της ηπείρου από τα κράτη της περιοχής, τα μέλη 

της Αφρικανικής Ένωσης έχουν εκχωρήσει στον οργανισμό τη δυνατότητα 

επιβολής κυρώσεων και επέμβασης στις κρίσεις της περιοχής με την 

αποστολή ειρηνευτικών σωμάτων για την επιτήρηση της ειρήνης στις 

εμπόλεμες ζώνες. Επίσης, έχει συσταθεί το Συμβούλιο για την Ειρήνη και τη 

Σταθερότητα, με στόχο τη συζήτηση των πιο ακανθωδών ζητημάτων, και το 

Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τέλος, η Αφρικανική 

Ένωση προωθεί και επιβραβεύει τη βελτίωση της δημοκρατίας, τη χρηστή 

διακυβέρνηση, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σεβασμό 

στο κράτος δικαίου και την ισότητα των φύλων39. 

                                                 
38Α. Grant, και F. Söderbaum, “The New Regionalism in Africa”, 2003, διαθέσιμο στο 
https://www.academia.edu/6105408/The_New_Regionalism_in_Africa. 
39D. Armstrong, L. Lloyd και J. Redmond, “International Organization in World Politics. The Making of 
the Twentieth Century, Palgrave Mcmillan, Basingstoke, 2004, σ. 215‐218. 
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4. Χάρτης Χωρών African Union 

 
(Πηγή: http://au.int/en/countryprofiles) 

 

Πρέπει να τονιστεί, ότι αφενός η περιφερειακή ολοκλήρωση δεν είναι αξιακά 

ουδέτερη και αφετέρου δεν είναι στατική. Κάθε περιφερειακή ένωση 

προασπίζεται, προωθεί και βασίζεται στις αξίες των μελών της. Αυτές 

συγκλίνουν στο τρίπτυχο δημοκρατίας – καπιταλισμού – ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αν και παραμένουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στις αξιακές 

βάσεις των περιφερειακών ενώσεων. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη η 

περιφερειακή ολοκλήρωση καθοδηγείται από τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το φιλελεύθερο καπιταλισμό. Στην νοτιοανατολική Ασία, η 

δημοκρατία δεν κατέχει την ίδια θέση, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο της 

ένταξης και κάποια μέλη απέχουν πολύ από τη δημοκρατία, την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη χρηστή διακυβέρνηση (Μπούρμα). 

Εξάλλου η ASEAN, βασίζεται περισσότερο σε έναν κοινωνικό – κρατικό 

καπιταλισμό. Η Λατινική Αμερική, από την άλλη, ομοιάζει εξαιρετικά με την 

περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και ακολουθεί ένα μείγμα 
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φιλελεύθερου και κοινωνικού – κρατικού καπιταλισμού. Έχει προχωρήσει και 

ένα βήμα παραπέρα, στην αποκήρυξη των πυρηνικών όπλων και στη 

ανακήρυξη της περιοχής σε μη πυρηνική ζώνη, κάτι που φαντάζει δύσκολο να 

συμβεί και στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Στην Αφρική, τέλος, πρώτιστη σημασία 

δίνεται στη διατήρηση και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας τόσο από 

εσωτερικές, όσο και από εξωτερικές, νέο-αποικιακού τύπου, επιβουλές, κάτι 

που είναι εύλογο αν ληφθεί υπόψη ότι η οικοδόμηση εθνών – κρατών στην 

Αφρική, αποτελεί ακόμη ένα δύσκολο έργο με αργή πρόοδο. Υπό το βάρος 

του αποικιακού παρελθόντος της, η Αφρικανική Ένωση προωθεί την ενότητα 

των λαών της Αφρικής, μια ιδέα που ενώ έχει ρίζες βαθιά στο παρελθόν, 

αποτελεί χαρακτηριστικό πρωτόγνωρο για την ιστορία μίας ηπείρου 

διαχρονικά διαιρεμένης και κατατετμημένης από τις μεγάλες αποικιακές 

δυνάμεις40.  

 

Επειδή ο στόχος της περιφερειακής ολοκλήρωσης είναι να επιφέρει τέτοιου 

είδους αποτελέσματα, που τα έθνη – κράτη θα αποτύγχαναν να επιφέρουν αν 

λειτουργούσαν αυτόνομα, οι περιφερειακές ενώσεις έχουν ανάγκη από απτά 

αποτελέσματα που θα δικαιολογούν και θα νομιμοποιούν την ύπαρξή τους, 

προκειμένου να αντισταθμίσουν τη μερική απώλεια εθνικής κυριαρχίας των 

μελών τους. Έτσι, υπάρχει πλέον μία τάση θεσμοθέτησης νέων πολιτικών, 

εμβάθυνσης της ολοκλήρωσης και δημιουργίας νέων συνεργατικών και 

υπερεθνικών δομών. Ακόμη, η δημιουργία υπερεθνικών θεσμών συνεπάγεται 

ότι αυτοί οι θεσμοί σκέφτονται και λειτουργούν αποκλειστικά με γνώμονα το 

περιφερειακό συμφέρον και εργάζονται για την προστασία και υπηρέτησή του 

διευρύνοντας τις αρμοδιότητές και τη σημασία τους. Από τα παραπάνω 

συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση θα πρέπει να 

αναμένεται να παραμείνει μία διαδικασία, ένα έργο σε διαρκή εξέλιξη. Σε 

αντίθετη περίπτωση, τίθεται σε αμφισβήτηση η νομιμότητα και ο λόγος 

ύπαρξής της 41.      

 

                                                 
40Α. Grant, και F. Söderbaum, “The New Regionalism in Africa”, 2003, διαθέσιμο στο 
https://www.academia.edu/6105408/The_New_Regionalism_in_Africa. 
41Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015, σ. 92. 
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Προσδοκώμενα οφέλη σε πολιτικό επίπεδο 

Το λογικό ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί τα κράτη προχωρούν στη 

σύσταση περιφερειακών ενώσεων, οι οποίες συνεπάγονται μείωση της 

εθνικής κυριαρχίας.  

Η ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών προέκυψε κυρίως στην Ευρώπη, μετά το 

πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να αποφευχθούν 

μελλοντικές καταστροφικές συρράξεις. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας των 

πρώτων 6 κρατών, ήταν η δημιουργία της Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα42.  

 

Μετά το 1945 έχουν δημιουργηθεί θεσμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης σε 

όλες τις περιοχές του κόσμου, με διαφορετικό βαθμό θεσμοποίησης, 

ενοποίησης και επιτυχίας. Η προσχώρηση στους θεσμούς περιφερειακής 

ολοκλήρωσης αποτελεί ένα παράδοξο, δεδομένης της οπτικής των ρεαλιστών 

για το άναρχο παγκόσμιο σύστημα και τα πενιχρά περιθώρια συνεργασίας 

που αυτό επιτρέπει. Ωστόσο, υπό το πρίσμα του νεοφιλελευθερισμού, η 

ανάγκη για συνεργασία και η ενισχυμένη αλληλεξάρτηση επιτρέπουν μία πιο 

διεισδυτική ματιά στο ζήτημα της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Οι θέσεις των 

δύο σχολών, ουσιαστικά συμφωνούν στην παραδοχή ότι μεταφέρονται στο 

περιφερειακό επίπεδο εκείνα τα ζητήματα εγχώριας πολιτικής, που τα κράτη – 

μέλη επιθυμούν να θέσουν υπό κοινό έλεγχο, επειδή αυτό εξυπηρετεί τα 

συμφέροντά τους περισσότερο από κάθε άλλη εναλλακτική43. Άρα το 

περιφερειακό επίπεδο καθίσταται συμπληρωματικό του εθνικού. Τα έθνη 

αποδέχονται οικειοθελώς τον περιορισμό της κυριαρχίας τους, με αντάλλαγμα 

τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που μπορεί να επιτευχθεί, μέσω της 

επέκτασης της εγχώριας σφαίρας, εντός των ορίων της περιφερειακής 

ένωσης44. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιφερειακή ολοκλήρωση θέτει ένα ζήτημα 

ισορροπίας ανάμεσα στα έθνη – κράτη και τους περιφερειακούς θεσμούς. Η 

σχέση αυτή είναι παράλληλα ανταγωνιστική και συμβιωτική, με τα κράτη να 

βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση της κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στη 

                                                 
42Ευρωπαϊκή Ένωση, Μια ειρηνική Ευρώπη – Η αρχή της συνεργασίας, Online, διαθέσιμο στο 
https://europa.eu/european‐union/about‐eu/history/1945‐1959_el. 
43Τ. Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009, σ. 436‐437.  
44Andrew Hurrell, “Regionalism in the Americas”. Στο L. Fawcett, L. L’ Estrange & A. Hurrell (eds), 
Regionalism in World Politics: Regional Organization και International Order, Oxford University Press, 
Oxford, 1995. 
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διατήρηση της κυριαρχίας τους και στην εκχώρηση εκείνων των αρμοδιοτήτων 

σε περιφερειακό επίπεδο που θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, 

ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο και την ισχύ των μελών. Υπό αυτή την 

έννοια, οι περιφερειακές ενώσεις είναι «αυτό που την κάνουν τα κράτη να 

είναι»45.  

 

Ο βαθμός περιφερειακής ολοκλήρωσης και αντίστοιχα το μέγεθος και το είδος 

των αρμοδιοτήτων και της εντολής που λαμβάνει η εκάστοτε περιφερειακή 

ένωση εξαρτάται από τη συνεννόηση των μελών της. Όμως, ακόμη κι αν γίνει 

αποδεκτό ότι κάποια κράτη βλέπουν το εθνικό τους συμφέρον να 

εξασφαλίζεται περισσότερο εντός των περιφερειακών ενώσεων, παρά εκτός, 

παραμένει παράδοξη η τάση ένταξης στις ενώσεις, άλλων κρατών που 

διαφωνούν τόσο με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο περιφερειακό επίπεδο, 

όσο και με το είδος των πολιτικών που μία περιφερειακή ένωση προωθεί. Για 

παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία διατηρούσε μία ιδιαίτερη στάση και σχέση με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον μέχρι το πρόσφατο δημοψήφισμα. Ο 

όρος Ευρώπη στη βρετανική δημόσια σφαίρα αναφέρεται στην ηπειρωτική 

Ευρώπη, αποκλείοντας τη Βρετανία, η οποία τοποθετείται σε ξεχωριστή, 

περίοπτη θέση. Η γεωγραφία, η διαφορετική ιστορική διαδρομή και η 

διαφοροποίηση σε σειρά ζητημάτων καθιστούν τη Βρετανία διακριτό τμήμα 

της Ευρώπης στα μάτια των Βρετανών. Σε αυτή τη βάση, η χώρα αρνήθηκε 

να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις για τα πρώτα κοινοτικά πειράματα τη 

δεκαετία του 1950. Ωστόσο, σύντομα η Βρετανία άλλαξε στάση και στράφηκε 

προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για να κατανοηθεί αυτή η αλλαγή πορείας, 

πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι περιφερειακές ενώσεις αποτελούν 

καταλυτικούς δρώντες, που θέτουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Η ενιαία 

ευρωπαϊκή αγορά έθετε συγκεκριμένες ευκαιρίες αλλά και προβλήματα στις 

βρετανικές εταιρείες, την ίδια στιγμή που δημιουργούσε μία συνεκτική ομάδα 

κρατών που συμφωνούσε σε σειρά ζητημάτων (κοινό εξωτερικό δασμολόγιο, 

Κοινή Αγροτική Πολιτική, θέση κανόνων ανταγωνισμού και στάνταρντς 

λειτουργίας της κοινής αγοράς). Η ιδεατή επιλογή για τη Βρετανία θα ήταν η 

μη δημιουργία ή η διάλυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ούτως ώστε να έχει 
                                                 
45Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015, σ. 73. 
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κεντρική θέση στη διαμόρφωση των κανόνων του παιχνιδιού της ευρωπαϊκής 

αγοράς. Όμως, δεδομένης της ύπαρξης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, η Βρετανία είχε δύο επιλογές: η πρώτη ήταν η παραμονή της 

εκτός κοινής αγοράς και η διατήρηση της εθνικής της κυριαρχίας, με αρνητικές 

όμως συνέπειες για την οικονομία και την εξωτερική πολιτική της. Η δεύτερη 

ήταν η παράδοση μέρους της εθνικής της κυριαρχίας, η προσχώρηση στην 

περιφερειακή ένωση, η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και στη 

δημιουργία των κανόνων του παιχνιδιού και η απόκτηση απευθείας  

πρόσβασης στην ευρεία κοινή αγορά (χωρίς δασμούς). Η δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διαφοροποίησε σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές, 

και το συσχετισμό οφέλους – κόστους που αυτές έχουν, για τη Βρετανία. Στο 

ίδιο πλαίσιο, η ευρωζώνη έθετε σημαντική απειλή στην πρωτοκαθεδρία του 

Λονδίνου ως το χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ευρώπης. Η αρχική μεγάλη 

επιτυχία του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, στις αρχές της προηγούμενης 

δεκαετίας, αποδυνάμωσε τη στερλίνα, δημιουργώντας σημαντικούς λόγους 

για την πρόσδεση της Βρετανίας στο ευρώ, παρά τις πολλαπλές οικονομικές 

και πολιτικές αντιρρήσεις και επιφυλάξεις της46. 

 

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση προσφέρει 

νέες ευκαιρίες και προοπτικές για τις εθνικές πολιτικές. Αρχικά, είναι σύνηθες 

τα κράτη – μέλη να συμφωνούν κάτι σε περιφερειακό επίπεδο και κατόπιν να  

παρουσιάζουν στους πολίτες τους τα όποια αρνητικά σημεία της συμφωνίας 

ως προερχόμενα από το κέντρο της περιφερειακής ένωσης. Η βολική αυτή 

πολιτική επιτελεί τη λειτουργία μείωσης της φθοράς των κυβερνήσεων. Μία 

πιο διεισδυτική ματιά, παρατηρεί ότι οι περιφερειακές ενώσεις προσφέρουν 

στα μέλη τους μία νέα γκάμα δυνατοτήτων και προοπτικών στην εξωτερική 

τους πολιτική. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η στροφή της ελληνικής 

κυβέρνησης το 1999, όταν με τη συμφωνία του Ελσίνκι άλλαξε ριζικά τον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσε το «ευρωπαϊκό χαρτί». Πιο 

συγκεκριμένα, η Ελλάδα από το 1981 που εντάχθηκε στην ΕΕ, αρνούνταν την 

τουρκική ενταξιακή προοπτική κάνοντας χρήση του δικαιώματος βέτο. Με 

αυτόν τρόπο, η χώρα προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 
                                                 
46D. Dinan, “A Special Case: The United Kingdom και the European Union”, στο D. Dinan (ed.), Origins 
και Evolution of the European Union, Oxford University Press, Oxford, 2014, σ. 305‐326. 
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συμμαχιών, προκειμένου να ενισχύσει την διαπραγματευτική της θέση και να 

αποδυναμώσει αυτήν της Τουρκίας αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές 

διαφορές47. Με τη συμφωνία του Ελσίνκι, η Ελλάδα ήρε το βέτο σε μία κίνηση 

εξευρωπαϊσμού των διαφορών της με την Τουρκία. Σύμφωνα με αυτήν τη νέα 

λογική, η Ελλάδα κέρδισε την αποδοχή της κυπριακής υποψηφιότητας για 

ένταξη στην ΕΕ, την ίδια στιγμή που μετέτρεπε την ελληνοτουρκική διένεξη σε 

ευρωπαϊκό πρόβλημα, καθώς πλέον η ίδια η Ένωση αναλάμβανε κεντρικό 

ρόλο στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Στην απόμακρη περίπτωση της 

επιτυχίας των διαπραγματεύσεων, η Ελλάδα θα έχει καταφέρει να μετατρέψει 

έναν παραδοσιακό εχθρό σε εταίρο. Κάτι τέτοιο όμως, προϋποθέτει τη 

μετάλλαξη της τουρκικής ταυτότητας, των θέσεων και της πολιτικής της 

γείτονος, σε ηπιότερους, πιο συμβιβαστικούς και συμφιλιωτικούς τόνους. Σε 

κάθε περίπτωση, το ευρωπαϊκό πεδίο προσέδωσε στην Ελλάδα διαφορετικά 

πλεονεκτήματα και επιλογές που θα εξέλειπαν εάν η Ελλάδα δεν είχε ενταχθεί 

στις ευρωπαϊκές δομές48.  

 

Οι περιφερειακές ενώσεις πρέπει να προσεγγίζονται ως φόρα 

διαβουλεύσεων, συνεχούς διαπραγμάτευσης και ζυμώσεων που 

επαναπροσδιορίζουν το νόημα και το περιεχόμενο του εθνικού συμφέροντος. 

Για την καλύτερη κατανόηση κι ερμηνεία της επιτυχίας των περιφερειακών 

ενώσεων στην επίτευξη συμφωνιών ανάμεσα στα μέλη τους για πλήθος 

διαφορετικών ζητημάτων, θα παρατεθεί και πάλι το παράδειγμα της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η δημιουργία ενός κοινού κανονιστικού πλαισίου, ο 

εξευρωπαϊσμός της πολιτικής των μελών, η σφυρηλάτηση θέσεων και 

πολιτικών γύρω από τις αξίες και τους κανόνες της Ένωσης, και η 

κοινωνικοποίηση των κρατικών επιτελείων στις Βρυξέλλες έχουν ως 

αποτέλεσμα τη σύγκλιση θέσεων και απόψεων που αρχικά μοιάζουν 

ασύμβατες σε κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτό δεν ισοδυναμεί με την 

εξάλειψη επιμέρους διαφωνιών, αλλά έχει παρατηρηθεί (ειδικά στο ευρωπαϊκό 

πεδίο), μία ικανότητα διάπλασης αρχικά αντιτιθέμενων και συγκρουόμενων 

                                                 
47D. Keridis, “Political Culture και Foreign Policy: Greek‐Turkish Relations in the Era of European 
Integration και Globalization”, a NATO Fellowship Final Report, Cambridge, 1999. 
48J. Reuter, Reshaping Greek‐Turkish Relations: Developments Before και After the EUSummit in 
Helsinki, ELIAMEP, 2000. 
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θέσεων, σε συνεργατικά σχήματα μετά από μακρές, επίπονες και ενδελεχείς 

διαπραγματεύσεις49.  

 

Ολοκληρώνοντας, η πιο σημαντική επίπτωση της περιφερειακής 

ολοκλήρωσης, είναι ότι διαφοροποιεί το ίδιο το εθνικό συμφέρον των κρατών. 

Για παράδειγμα, η δημιουργία της ευρωζώνης δημιούργησε στο Λονδίνο 

σημαντικά ερείσματα για την πρόσδεση της Βρετανίας στο κοινό νόμισμα, 

παρά την πληθώρα των αντιρρήσεων που εκφράζονταν. Μετά την είσοδο της 

Πολωνίας στην ΕΕ το 2004, η χώρα μετατράπηκε από αρνητή κάθε 

συνομιλίας με τη Ρωσία, στον κύριο εταίρο που επιθυμεί τη θεσμοθέτηση 

σχέσεων με τη Μόσχα. Από τη στιγμή που το ευρωπαϊκό πεδίο αποτελεί την 

επέκταση της εγχώριας πολιτικής σκηνής και δημόσιας σφαίρας των μελών, 

εύλογο είναι ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην πρόσληψη του εθνικού 

συμφέροντος50.  

 

Τα κράτη – μέλη, αντιλαμβάνονται πλέον ότι η επιτυχία της περιφερειακής 

ολοκλήρωσης έγκειται στην περαιτέρω ολοκλήρωσή κι εμβάθυνση της, που 

θα αποδώσει απτά αποτελέσματα. Αν η ολοκλήρωση παραμένει στάσιμη, 

εκλείπουν οι λόγοι ύπαρξης της και απειλείται με διάλυση. Άρα, η 

λειτουργιστική λογική παραμένει σημαντική και πρέπει να ενσωματωθεί στις 

εθνικές προτεραιότητες και τα συμφέροντα των κρατών – μελών. Οι 

περιφερειακές ενώσεις αποτελούν πυλώνες της παγκόσμιας διακυβέρνησης 

και αναπόσπαστα μέρη της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής ζωής. 

Σύμφωνα με αυτή τη λογική, είναι φυσιολογικό για τις ενώσεις να δέχονται 

τόσο έξωθεν πιέσεις, όσο και να επιζητούν τον εκσυγχρονισμό του 

εσωτερικού κι εξωτερικού περιβάλλοντος τους. Για παράδειγμα, η πίεση για τη 

συμφωνία επί νέων στόχων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 

που υλοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2014, δεν προέρχονταν μόνο από 

εσωτερικούς παράγοντες της ΕΕ, αλλά και από την επιδίωξη της να κατέλθει 

                                                 
49J. Checkel, “The Europeanisation of Citizenship?”, στο M. Cowles, J. Caporaso & T. Risse (eds.), 
Transforming Europe: Europeanization και Domestic Change, Cornell University Press, Ithaca, NY, 
2001, σ. 180. 
50J. Jupille, J. Caporaso και J. Checkel, “Integrating Institutions: Rationalism, Constructivism, και the 
Study of the European Union”, Comparative Political Studies, 36: 1, 2003, σ. 7‐40. 
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στην παγκόσμια διάσκεψη του 2015 για το περιβάλλον, με νέα μέτρα που θα 

αποτελούσαν πυξίδα για το μέλλον.  

 

Επομένως οι περιφερειακές ενώσεις πρέπει να εκλαμβάνονται ως ανοιχτά 

πολιτικά συστήματα με πολλαπλά σημεία εισόδου πιέσεων και πηγών 

επιρροής, τα οποία παράγουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα από ότι 

πιθανόν να επιθυμούσε κάθε κράτος – μέλος, στη βάση μίας πολύπλοκης 

θεσμικής δομής, (επιτροπές, μέλη κλπ.)51. 

 

Οικονομικά οφέλη της περιφερειακής ολοκλήρωσης 

Αν υπάρχουν κάποια ερωτήματα σχετικά με τους πολιτικούς λόγους που 

κάποιο κράτος θα επιθυμούσε την ένταξη του σε μία περιφερειακή ένωση, τα 

πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα σε οικονομικό επίπεδο. Η περιφερειακή 

ολοκλήρωση ωφελεί οικονομικά όλα τα κράτη – μέλη, σε διαφορετικό βαθμό 

βέβαια, ανάλογα με την ανταγωνιστικότητα κάθε μέλους. Ακόμη κι όταν ένα 

κράτος δεν διαθέτει ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες, η μείωση του 

κόστους εισαγωγών λειτουργεί ευεργετικά, καθώς απελευθερώνει πόρους 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς, σύμφωνα με τη θεωρία 

των Smith και Ricardo, που θα αναλυθεί παρακάτω.  

Είναι ευνόητο, ότι υπάρχουν διάφορα στάδια οικονομικής ολοκλήρωσης, 

ανάλογα με το βαθμό εξέλιξης της συνολικής διαδικασίας ολοκλήρωσης. Και 

αν κάποιες οικονομικές συμφωνίες συνεργασίας μπορεί να μην θεωρούνται 

κάποιου είδους ολοκλήρωση, η ιστορία έχει αποδείξει ότι αποτελούν τα 

πρώτα βήματα μίας επερχόμενης διαδικασίας ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με 

τους Carpenter και Dunung (2012)52, οι τύποι οικονομικής ολοκλήρωσης που 

συναντώνται μέχρι σήμερα, είναι: 

1. Οι ζώνες Ελευθέρου Εμπορίου, στις οποίες ξεκινά η κατάργηση δασμών και 

ποσοτικών περιορισμών στο εμπόριο μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών.  

                                                 
51L. Cram, “Integration Theory και the Study of the European Policy Process: Towards a Synthesis of 
Approaches”, στο J. Richardson (eds.), European Union: Power και Policy‐Making, Routledge, London, 
2001, σ. 66‐69. 
52Mason Carpenter και Sanjyot Dunumg, “Challenges and Opportunities in International Business”, 
creative Commons, διαθέσιμο στο http://2012books.lardbucket.org/books/challenges‐and‐
opportunities‐in‐international‐business/s09‐02‐regional‐economic‐integration.html. 
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2. Οι Τελωνειακές Ενώσεις, όπου καταργούνται δασμοί και περιορισμού και στο 

εσωτερικό εμπόριο των κρατών, δηλαδή τα εισαγόμενα από τρίτους προϊόντα, 

έχουν κοινούς δασμούς και κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλα τα μέλη. Στη δε 

διαπραγμάτευση για τους δασμούς, συμμετέχουν όλα τα μέλη, ως μία 

οντότητα. 

3. Οι Κοινές Αγορές, όπου εκτός της τελωνειακής ένωσης, υπάρχει επιπλέον 

ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίου και εργασίας. 

4. Οι Οικονομικές Ενώσεις, στις οποίες επιδιώκεται επιπλέον και συντονισμός 

και εναρμόνιση της οικονομικής πολιτικής κάθε μέλους, σε θέματα όπως 

δημοσιονομικά, νομισματικά κλπ.  

5. Οι νομισματικές Ενώσεις, που αποτελούν το επόμενο στάδιο ολοκλήρωσης 

και απαιτείται πλέον ενιαία οικονομική πολιτική, αλλά και η υιοθέτηση ενός 

κοινού νομίσματος, ή τουλάχιστον σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

6. Οι πλήρεις Οικονομικές Ενώσεις, ή αλλιώς η πλήρης ολοκλήρωση, που 

συνεπάγεται μία ενιαία οικονομική πολιτική, μία υπερεθνική κυβέρνηση, 

δημιουργία υπερεθνικών θεσμών και οργάνων κι εκχώρηση εθνικής 

κυριαρχίας, που οδηγεί στην πολιτική ένωση.  

 

Τα οικονομικά οφέλη προέρχονται κυρίως από την αύξηση του διεθνούς 

εμπορίου και των διεθνών επενδύσεων.  

 
Διεθνές Εμπόριο 
Κατά τον Bairoch (1998)53, η εμβάθυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης έχει 

ως αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση του διεθνούς εμπορίου, από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1970 και μετά. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ως ποσοστό 

του ΑΕΠ, αυξήθηκαν μόλις από 8,4% έως 9% μεταξύ 1950 – 1964, έφτασαν 

όμως το 15,9% το 1980 και σταθεροποιήθηκαν σε ένα μέσο όρο 14,5% 

μεταξύ 1974 – 1993. Από το 1970 και μετά, το ποσοστό των εξαγωγών στην 

οικονομία των αναπτυγμένων δυτικών χωρών αυξήθηκε κατά δύο τρίτα. Με 

όρους ποσοτικών ποσοστών εξαγωγών, το ποσοστό εξαγωγών της Δυτικής 

οικονομίας τριπλασιάστηκε στο διάστημα 1950-1990 (από 7,8% σε 23,7%), 

ενώ με όρους αξίας, απλά διπλασιάστηκαν (από 7,8% σε 14,8%).  
                                                 
53Paul Bairoch, «Μύθοι και πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης», 1998, διαθέσιμο στο 
http://www.theseis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=669. 
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Σύμφωνα με τον ίδιο αναλυτή, παρόλο που το  ποσοστό των εξαγωγών όλων 

των αναπτυγμένων δυτικών κοινωνιών βρίσκεται μόνο κατά ένα τρίτο πάνω 

από τα επίπεδα του 1913, ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 20 φορές, 

ήτοι οι εξαγωγές ανά κάτοικο είναι οκτώ φορές υψηλότερες.  

Σε επίπεδο διαπεριφερειακού εμπορίου και συγκρίνοντας διαπεριφερειακές 

συναλλαγές ως ποσοστό του ΑΕΠ, τα ποσοστά αυξάνονται από 6,6% το 1959 

σε 11,4% μετά το 1991. 

 

Τα οφέλη από τις εμπορικές συνεργασίες, φαίνονται και από τον αυξανόμενο 

αριθμό των παγκόσμιων συμφωνιών που πραγματοποιούνται ετησίως. Το 

παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον αριθμό των εμπορικών συμφωνιών ανά 

έτος, αλλά και τον συνολικό αριθμό σε ισχύ. 

 

5. Διάγραμμα εξέλιξης εμπορικών συμφωνιών 1948 – 2016 

 
(Πηγή: https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regfac_e.htm) 

 

Διεθνείς επενδύσεις 
Από το 1970 και μετά που υπάρχουν συγκρίσιμα ετήσια δεδομένα, σχετικά με 

τις ροές των διεθνών επενδύσεων, παρατηρείται ότι αυτές οι ροές 

αυξομειώνονται ανάλογα με τις οικονομικές διακυμάνσεις. Όμως, οι εκροές 
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Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξάνονται από 0,4% σε 

0,5% τη δεκαετία του 1970, σε 0,7% τη δεκαετία του 1980 και σε 1,4 μετά το 

1990, άρα τριπλασιάζονται. Εννοείται ότι οι επενδύσεις των αναπτυγμένων 

δυτικών χωρών, αντιπροσωπεύουν το 97% του συνόλου των διεθνών 

επενδύσεων. Οι εκροές άμεσων επενδύσεων είναι εντονότερες 

διαπεριφερειακά, με το 85% των άμεσων επενδυτικών εκροών των 

αναπτυγμένων δυτικών χωρών να κατευθύνονται σε άλλες χώρες του δυτικού 

κόσμου54. 

 

Σε περιφερειακό επίπεδο, θα χρησιμοποιηθεί το πλέον επιτυχημένο 

παράδειγμα περιφερειακής ολοκλήρωσης, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Αναλυτικότερα και από στοιχεία της Eurostat, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

της ΕΕ διπλασιάζεται κατά τη δεκαετία του 1960, τριπλασιάζεται τη δεκαετία 

του 1970, παρά τις πετρελαϊκές κρίσεις και η πορεία συνεχίζεται μέχρι τη 

δεκαετία του 1990. Από το 1994 και μετά, υπάρχει αύξηση μεν του ΑΕΠ, αλλά 

με αισθητά μικρότερα ποσοστά.  

 

Το ποσοστό των εξαγωγών της ΕΟΚ (εξαιρουμένου του διακοινοτικού 

εμπορίου) κατά το διάστημα 1959/61 έως 1989/91 αυξήθηκε από 7,1% σε 

8,7%, που μεταφράζεται σε μια αύξηση ίση με το ένα τέταρτο, ενώ οι 

συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά το ένα τρίτο55. 

                                                 
54Paul Bairoch, «Μύθοι και πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης», 1998, διαθέσιμο στο 
http://www.theseis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=669. 
55Paul Bairoch, «Μύθοι και πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης», 1998, διαθέσιμο στο 
http://www.theseis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=669. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
 
Τα πρώτα βήματα 

Η ιστορία της διεθνούς οικονομίας ξεκινά από τη σύζευξη διαφορετικών 

εγχώριων οικονομιών. Αρχικά ξεκινούν οι εμπορικές σχέσεις και στη συνέχεια 

δημιουργούνται αμοιβαίες οικονομικές ροές (επενδύσεις, μετακίνηση 

εργαζομένων, συνένωση εθνικών οικονομιών σε τελωνειακές ενώσεις, κοινές 

αγορές κλπ.). Η σημασία αυτών των οικονομικών σχέσεων είναι τεράστια, 

καθώς αφενός αποτελούν κομβικό παράγοντα που καθορίζει εν μέρει το 

βιοτικό επίπεδο, την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών και αφετέρου 

αποτελούν βασικά στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ειρήνη ή στον 

πόλεμο (εμπορικός φιλελευθερισμός, ή εμπορικοί πόλεμοι αντίστοιχα).  

 

Το αρχικό σημείο αναφοράς στο σύγχρονο δυτικοευρωπαϊκό σύστημα είναι ο 

μερκαντιλισμός, ο οποίος αναφέρει ότι οι αυτοκράτορες και οι μονάρχες 

ακολουθούσαν προστατευτική πολιτική με την επιβολή δασμών στις 

εισαγωγές, ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπιζαν αντίστοιχες πολιτικές από τα 

κράτη που αποτελούσαν προορισμούς των εξαγωγών τους. Έτσι, το 

εξωτερικό εμπόριο λειτουργούσε συμπληρωματικά με την εγχώρια οικονομία 

και ο βαθμός εισαγωγών και εξάρτησης από τους πόρους τρίτων κρατών 

ελέγχονταν αυστηρά από τους κυβερνώντες, καθώς η ύπαρξη δασμών 

αποτελούσε ανάχωμα στην ευρεία διείσδυση των εισαγωγών και προστάτευε 

τα συμφέροντα των εγχώριων βιομηχανιών περιορίζοντας τις δυνάμεις του 

ανταγωνισμού56 Η λογική του μερκαντιλισμού δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από τη 

θεωρία του ελεύθερου εμπορίου και του συγκριτικού – ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος που διατύπωσαν οι Adam Smith (1776) και David Ricardo 

(1891). Σύμφωνα με τους δύο οικονομολόγους, το ελεύθερο εμπόριο ευνοεί 

τα συμφέροντα όλων των συναλλασσόμενων πλευρών μιας και αποτρέπει τη 

διατήρηση λιγότερο προσοδοφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων. Κάθε 

κράτος πρέπει να επιδιώκει την αύξηση της παραγωγής σε τομείς που έχει 

συγκριτικά – ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να καταργεί τους υπόλοιπους, 
                                                 
56R. Gilpin, “Global Political Economy: Understanding the International Economic Order”, Princeton 
University Press, 2001, Princeton N.J. 
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αντικαθιστώντας τους με εισαγωγές. Έτσι, απελευθερώνονται επιπλέον 

παραγωγικές δυνάμεις σε τομείς όπου υπάρχουν τα παραπάνω 

πλεονεκτήματα. Η διαδικασία ευνοεί και τους εισαγωγείς, διότι τα εισαγόμενα 

προϊόντα θα είναι καλύτερης ποιότητας και ενδέχεται να προσφέρονται σε 

χαμηλότερες τιμές από ότι τα εγχώρια. Άρα το ελεύθερο εμπόριο μπορεί να 

δημιουργήσει ένα οικονομικό παίγνιο συλλογικού αθροίσματος, στο οποίο 

όλοι κερδίζουν, αν και κατά πάσα πιθανότητα σε διαφορετικό βαθμό. Σε ένα 

υποθετικό παράδειγμα, σε καθεστώς μερκαντιλισμού ένα προϊόν που εξάγεται 

για 10 λίρες, θα αγοραστεί για 14 λίρες με την επιβολή δασμού 40%, και θα 

τεθεί εκτός αγοράς σε περίπτωση που το ίδιο εγχώριο προϊόν κοστίζει 12 

λίρες, δεδομένου ότι το δεύτερο δεν έχει επιπλέον δασμολογικές 

επιβαρύνσεις. Όμως, αυτό επιβαρύνει τους καταναλωτές, που χάνουν την 

ευκαιρία να αγοράσουν κάτι αντίστοιχο ή και καλύτερο με 10 λίρες (εισαγωγή 

χωρίς δασμούς) και να εξοικονομήσουν 2 λίρες από την αγορά, που θα τις 

επενδύσουν σε νέα παραγωγικά σχήματα. Αντίστοιχα, εξακολουθεί να 

επενδύεται κεφάλαιο και να απασχολείται εργατικό δυναμικό σε τομείς 

λιγότερο αποτελεσματικούς σε σχέση με εκείνους στους οποίους μία χώρα 

διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τρίτα κράτη, με συνέπειες 

στη συνολική παραγωγικότητα της εθνικής οικονομίας57. Η λογική του 

ελεύθερου εμπορίου υιοθετήθηκε από την υπερδύναμη του 18ου και 19ου 

αιώνα, τη Μεγάλη Βρετανία. Ολόκληρος ο 19ος αιώνας δεν χαρακτηρίζεται 

τόσο από μία φιλελεύθερη οικονομία, όσο από τη σταδιακή άρση των 

δασμολογικών εμποδίων που λειτουργούσε υπέρ της αύξησης του διεθνούς 

εμπορίου. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, έπαιξε η 

συμφωνία για την απελευθέρωση του εμπορίου σιτηρών το 1846 και οι γαλλο-

βρετανικές συμφωνίες για τη μείωση των δασμών σε διάφορους τομείς  

 

Την δεκαετία του 1830 πραγματοποιείται η πρώτη τελωνειακή ένωση στην 

κεντρική Ευρώπη μεταξύ γερμανικών κρατιδίων (Zollverein) που ευνοεί το 

ελεύθερο εμπόριο. Μέχρι και το 1870 υπάρχει θεαματική μείωση των δασμών, 

η οποία ανακόπτεται κυρίως λόγω της περιοριστικής εμπορικής πολιτικής του 

Μπίσμαρκ στην ενοποιημένη πλέον Γερμανία, αλλά και της αντίστοιχης των 
                                                 
57H. Milner, “Resisting Protectionism: Global Industries and the Politics of International Trade”, 
Princeton University Press, Princeton, 1988. 
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ΗΠΑ58. Μέχρι και την αρχή Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το ελεύθερο 

εμπόριο είχε καταστεί κεντρικό χαρακτηριστικό του κόσμου, σε ό,τι θεωρείται 

πρώτη ή πρώιμη φάση της παγκοσμιοποίησης. Η μετατόπιση της διεθνούς 

οικονομίας ωφέλησε άμεσα τις εξαγωγικές δυνάμεις, ενώ μείωσε την 

οικονομική ισχύ έως και έπληξε εγχώριες εσωτερικές δυνάμεις που 

εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αγοράς, με την άρση της 

δασμολογικής τους προστασίας. Σε αντίθεση με τη φιλελεύθερη οικονομική 

θεωρία που βλέπει μόνο νικητές, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, η 

αναδιάρθρωση των οικονομιών είχε μεγάλο αντίκτυπο στην ανεργία, το 

επίπεδο και τη δυνατότητα διαβίωσης πολλών εργατών, δημιουργώντας και 

ηττημένους59.  

 

H απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου πολλαπλασίασε τις διασυνοριακές 

ροές και συναλλαγές και δημιούργησε την ανάγκη για ένα διεθνές νομισματικό 

σύστημα που θα απέπνεε εμπιστοσύνη. Το σύστημα αυτό ήταν ο κανόνας του 

χρυσού, με τον οποίο όλα τα νομίσματα προσδέθηκαν σταδιακά στο χρυσό 

και ήταν άμεσα μετατρέψιμα σε αυτόν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκε 

εμπιστοσύνη μεταξύ των συναλλασσόμενων πλευρών, με την έννοια ότι καμία 

δεν θα δήλωνε αδυναμία πληρωμών. Η μετατρεψιμότητα σε χρυσό δεν 

χρειάστηκε ουσιαστικά στην πράξη, καθώς η βρετανική λίρα ήταν σε ευρεία 

κυκλοφορία και αποτελούσε ουσιαστικά ένα παγκόσμιο νόμισμα. Η 

εμπιστοσύνη στην βρετανική λίρα και η γνώση ότι σε κάθε περίπτωση ήταν 

μετατρέψιμη σε χρυσό, που αφθονούσε στα κρατικά ταμεία, επέτρεψε τις 

αθρόες πολυμερείς συναλλαγές και έναν αυξανόμενο όγκο διεθνούς εμπορίου 

και πληρωμών. Η Pax Britannica, όπως έμεινε γνωστός ο 19ος αιώνας, 

δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάδυση μίας νέας υπερδύναμης, των 

ΗΠΑ. Ακόμη και πριν τον πόλεμο του 1914, οι ΗΠΑ είχαν φτάσει, αν όχι 

ξεπεράσει, την οικονομική ισχύ της Βρετανίας, ενώ η Γερμανία είχε αναδυθεί 

                                                 
58C. Kindleberger, “The Rise of Free Trade in Western Europe” στο J. Frieden & D. Lake (eds), 
International Political Economy. Perspectives on Global Power and Wealth, St. Martin’s Press, New 
York, 1991, σ. 72‐88. 
59C. Coughlin, et al., “Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence and Rationale”, στο J. 
Frieden & D. Lake (eds), International Political Economy. Perspectives on Global Power and Wealth, 
St. Martin’s Press, New York, 1991, σ. 18‐33. 
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ως ένας πολύ ισχυρός τρίτος οικονομικός πόλος60. Οι δύο παγκόσμιοι 

πόλεμοι που ακολούθησαν, αναδιαμόρφωσαν τον πολιτικό, εθνικό και 

οικονομικό χάρτη της Ευρώπης.  

 

Η διαφορά μεταξύ της συνεχώς αναπτυσσόμενης διεθνούς οικονομικής 

συνεργασίας του 19ου αιώνα και των καταστροφικών συγκρούσεων του 

πρώτου μισού του 20ου, αποδεικνύει ότι η διεθνής οικονομία προϋποθέτει και 

εδράζεται σε μία σταθερή ειρήνη, ενώ λειτουργεί όταν τα κράτη δεν 

αντιλαμβάνονται το ένα το άλλο εχθρικά. Η ειρήνη του 19ου αιώνα αποτέλεσε 

την απαραίτητη βάση για τη δημιουργία μίας παγκόσμιας οικονομίας για 

πρώτη φορά. Το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου διέψευσε 

εμπειρικά την υπόθεση εργασίας των φιλελεύθερων που έβλεπαν το 

επεκτεινόμενο εμπόριο αποκλειστικά ως μοχλό καλλιέργειας ομαλών σχέσεων 

και ειρήνευσης. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε ακριβώς εν μέσω 

της πιο προχωρημένης, μέχρι τότε, αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους κύριους 

δρώντες του συστήματος. Τα παραπάνω βέβαια, δεν ακυρώνουν την αξία του 

επιχειρήματος του οικονομικού φιλελευθερισμού, αλλά παραπέμπουν στο 

συμπέρασμα ότι η επίδραση του ελεύθερου εμπορίου και της οικονομικής 

αλληλεξάρτησης είναι περισσότερο ευεργετική όταν λειτουργεί συνεργικά με 

άλλους παράγοντες, όπως η δημοκρατία, οι διεθνείς θεσμοί κλπ.61.   

 

Ο περιορισμός του διεθνούς εμπορίου 

Κατά την καταστροφική τετραετία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα 

εμπλεκόμενα κράτη αντιλήφθηκαν ότι για να νικήσουν, θα πρέπει να 

συστρατεύσουν ολόκληρη τη βιομηχανία τους για πολεμικούς σκοπούς. Με το 

τέλος του πολέμου, οι ευρωπαϊκές οικονομίες πάσχιζαν να επανέλθουν στην 

ανάκαμψη. Στο πεδίο των νικητών, Βρετανία και Γαλλία είχαν υποστεί 

τεράστιες ζημίες και επιχειρούσαν να επανεκκινήσουν την οικονομία τους. 

Ωστόσο, η πρόσδεση στον κανόνα του χρυσού περιόριζε τη χρηματοδοτική 

τους ικανότητα, μιας και η ύπαρξη αποθεμάτων χρυσού ήταν απαραίτητη για 

                                                 
60A. Kenwood και A. Lougheed, “The Growth of the International Economy 1820‐2000: An 
Introductory Text”, Routledge, London, 1999. 
61B. Russett και J. Oneal, “Triangulating Peace. Democracy, Interdependence, and International 
Organizations”, Norton, New York, 2001. 
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το τύπωμα χρήματος και την εξασφάλιση συναλλάγματος. Έτσι, προέκυψε το 

κενό δολαρίου, δηλαδή η αδυναμία των Ευρωπαίων να εξασφαλίσουν 

συνάλλαγμα σε δολάρια, προκειμένου να εισάγουν από την πλουσιότερη τότε 

χώρα, τις ΗΠΑ, λόγω και της απομονωτικής στάσης της τελευταίας και της 

απροθυμίας της να στηρίξει τις μετέωρες ευρωπαϊκές οικονομίες62. Αυτός ο 

κλειστός χαρακτήρας της οικονομίας των ΗΠΑ δημιούργησε δραματικές 

συνέπειες, λίγα χρόνια αργότερα, με τη Μεγάλη Ύφεση του 1929. Η αιτία της 

ύφεσης ήταν η υπερθέρμανση της αμερικανικής οικονομίας, η οποία δεν 

βρήκε διεξόδους στο εξωτερικό63.  

Οι ευρωπαϊκές οικονομίες μπόρεσαν να ανακάμψουν μόνο με την 

αποσύνδεσή τους από τον κανόνα του χρυσού και την υιοθέτηση λιγότερο 

περιοριστικών οικονομικών πολιτικών. Η ανάκαμψη διήρκεσε μικρό χρονικό 

διάστημα, καθώς ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος64.  

 

Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, υπήρξαν δραματικές ώρες για τις 

οικονομίες των ηττημένων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και κυρίως της 

Γερμανίας. Οι υποδομές είχαν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ η ρήτρα των 

αποζημιώσεων που επιβλήθηκε από τους νικητές με τη Συνθήκη των 

Βερσαλλιών (1919), επέβαλε γιγαντιαίες αποζημιώσεις, καθώς η Γερμανία 

θεωρήθηκε αποκλειστικά υπεύθυνη για την έκρηξη του Πολέμου. Το 

εξωτερικό χρέος οδήγησε στην ανάγκη άμεσης δανειοδότησης, ενώ και η 

ανοικοδόμηση της χώρας αποτελούσε άμεση προτεραιότητα που δεν 

μπορούσε να περιμένει. Η δραματική κατάσταση φάνηκε με την έκρηξη του 

πληθωρισμού, ο οποίος ήταν τόσο υψηλός που το διακινούμενο χρήμα ήταν 

άνευ ουσίας. Η οικονομία βασιζόταν στο ανταλλακτικό εμπόριο και το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τρεφόταν με συσσίτια65. Από τα πρόσφατα 

γεγονότα αποδεικνύεται, ότι η παραπάνω εμπειρία έχει αποτυπωθεί στην 

                                                 
62A. Kenwood και A. Lougheed, “The Growth of the International Economy 1820‐2000: An 
Introductory Text”, Routledge, London, 1999. 
63C. Kindleberger, “The Rise of Free Trade in Western Europe” στο J. Frieden & D. Lake (eds), 
International Political Economy. Perspectives on Global Power and Wealth, St. Martin’s Press, New 
York, 1991, σ. 72‐88. 
64B. Cohen, “A Brief History of International Monetary Relations”, στο J. Frieden & D. Lake (eds), 
International Political Economy. Perspectives on Global Power and Wealth, St. Martin’s Press, New 
York, 1991, σ. 234‐254. 
65Mark Mazower, “Dark Continent: Europe’s 20th Century, Vintage Books, New York, 2009. 
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οικονομική πολιτική της Γερμανίας και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την 

αποστροφή της σε πληθωριστικές πολιτικές.   

 

Ταυτόχρονα, ο ευρωπαϊκός χάρτης αναδιαμορφώνεται με τη δημιουργία 

μικρών ανεξάρτητων κρατών, απόρροια της κατάρρευσης της Αυστρο-

ουγγρικής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η μυωπική προσήλωση στο 

στόχο της εθνικής οικονομικής ανάπτυξης και οι προβληματικές σχέσεις των 

περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών με τους γείτονές τους, οδήγησαν πίσω σε 

προστατευτικές οικονομικές πολιτικές με υψηλούς δασμούς που 

λειτουργούσαν αποτρεπτικά για το ελεύθερο εμπόριο. Ουσιαστικά, η 

οικονομική κρίση ενός κράτους οδηγούσε σε πολιτικές που εξήγαγαν την 

κρίση στα γειτονικά κράτη (επιβολή δασμών ή ποσοστώσεων, υποτίμηση 

νομίσματος κλπ.). Η επιστροφή σε μερκαντιλιστικές πολιτικές δημιούργησαν 

ανταγωνιστικές δυνάμεις και επέτρεψαν, τόσο στη ναζιστική Γερμανία, όσο και 

στη φασιστική Ιταλία, να δημιουργήσουν νέες σφαίρες επιρροής στο «μαλακό 

τους υπογάστριο». Παράλληλα, διατήρησαν τις «πρώην» μεγάλες δυνάμεις 

(Μ. Βρετανία και Γαλλία) σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, η οποία ήταν μία 

από τις αιτίες που τα δύο κράτη επέδειξαν απροθυμία στην άσκηση δυναμικής 

και αποφασιστικής πολιτικής, ενάντια στην προελαύνουσα Γερμανία66. Σε 

αυτό το δυσμενές διεθνές οικονομικό περιβάλλον έλαβε χώρα ο Δεύτερος 

Παγκόσμιος Πόλεμος. Στη μετά το 1945 εποχή, οι μεγάλες δυνάμεις έλαβαν 

σοβαρά υπόψη τους τα ιστορικά μαθήματα του Μεσοπολέμου και 

προχώρησαν δυναμικά σε μία νέα ανοιχτή αρχιτεκτονική παγκόσμιας 

διακυβέρνησης, που θα απέτρεπε τα προβλήματα του παρελθόντος και θα 

ήταν σε θέση να οικοδομήσει πιο στέρεες βάσεις οικονομικής συνεργασίας και 

περισσότερο πλούτο67.      

 

Η μεταπολεμική εποχή 

Το πρώτο βήμα προς μία ανοιχτή παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, 

δημιουργήθηκε πριν από τη λήξη του πολέμου με το σύστημα του Bretton 

                                                 
66 B. Broadberry και K. O’Rourke (eds), “The Cambridge Economic History of Modern Europe. Volume 
2: 1870 to the Present”, Cambridge University Press, Cambridge, 2010. 
67 Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015, σ. 128. 
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Woods (1944), το οποίο προσδιόριζε σταθερές νομισματικές ισοτιμίες μεταξύ 

των 44 χωρών που συμμετείχαν σε αυτό.  

Το 1945 δημιουργήθηκαν οι δίδυμοι οργανισμοί του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου (ΔΝΤ) (International Monetary Fund, ή IMF) και η Παγκόσμια 

Τράπεζα (ΠΤ) (World Bank).  

Οι δύο οργανισμοί συμπληρώθηκαν το 1947, με τη Γενική Συμφωνία Δασμών 

και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) (General Agreement on Tariffs και Trade, η GATT), που 

το 1995 μετεξελίχθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (εφεξής ΠΟΕ) 

(World Trade Organization ή WTO).  

 

Η φύση της νέας αρχιτεκτονικής της παγκόσμιας διακυβέρνησης ήταν κρατο – 

κεντρική, μιας και τα κράτη παρέμεναν οι κύριοι δρώντες, αν και 

προχωρούσαν στο συντονισμό των οικονομικών τους πολιτικών και τη 

φιλελευθεροποίηση της παγκόσμιας αγοράς, με στόχο την ανάπτυξη και την 

ευημερία. Η συνολική αρχιτεκτονική βασίστηκε σε ένα συμβιβασμό ανάμεσα 

στην ορθοδοξία της αγοράς και τον κρατικό παρεμβατισμό, καθώς οι δυνάμεις 

της αγοράς θεωρούνταν ευεργετικές, στο βαθμό που δεν υπέσκαπταν το 

έδαφος για κοινωνική πολιτική και κρατικές παρεμβάσεις στην οικονομία68.  

Το νέο σύστημα αναφέρεται από τον John Ruggie (1998), ως ενσωματωμένος 

φιλελευθερισμός (embedded liberalism). Ο ρόλος των ΗΠΑ στο νέο σύστημα 

ήταν κομβικός, τόσο στη σύσταση του, όσο και στη διαμόρφωση του τρόπου 

λειτουργίας των οργανισμών, που αποτυπώνουν το φόβο των Αμερικανών σε 

μία πιθανή επανεμφάνιση της κρίσης του 192969. Οι νεοφιλελεύθεροι 

αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτοί οι οργανισμοί διαιώνισαν την ηγεμονική 

θέση των ΗΠΑ στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα παρά το γεγονός ότι η 

οικονομική τους υπεροχή σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο μειώθηκε, αν δεν 

εξανεμίστηκε, από τη δεκαετία του 1970. Ειδικά μετά το 1970, η στροφή προς 

την ορθοδοξία της αγοράς οδήγησε στην αποκαλούμενη «συναίνεση της 

Ουάσιγκτον», που μεταφράζεται στην παγκοσμιοποίηση του νεοφιλελεύθερου 

οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας, που προωθούσαν οι ΗΠΑ 

μέσα από τις λειτουργίες και τα προγράμματα του ΔΝΤ και της ΠΤ και την 
                                                 
68M. Barnett, και M. Finnemore, «Κανόνες για τον Κόσµο. Οι Διεθνείς Οργανισµοί στην Παγκόσµια 
Πολιτική», Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2008, σ. 126‐128. 
69R. Rodrik, «Το Παράδοξο της Παγκοσμιοποίησης. Η Δημοκρατία και το Μέλλον της Παγκόσμιας 
Οικονομίας», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2012. 
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περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου μέσα από τη ΓΣΔΕ και τον ΠΟΕ70. 

Όμως, πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι αυτό το ανοιχτό οικονομικό σύστημα δεν 

ευνόησε μόνο τις ΗΠΑ, αλλά και πολλές άλλες χώρες κυρίως στη δυτική 

Ευρώπη και την Ασία δημιουργώντας συλλογικά συμφέροντα και δέσμευση 

στο εγχείρημα διατήρησης της νέας δομής της παγκόσμιας οικονομικής 

διακυβέρνησης71.  

 

Οι κονστρουκτιβιστές επισημαίνουν την ιδεολογική νίκη του καπιταλισμού και 

του φιλελεύθερου εμπορίου, που κατεύθυνε τη λογική δράσης των 

παγκόσμιων οικονομικών οργανισμών72. Πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι η νέα 

αρχιτεκτονική της παγκόσμιας διακυβέρνησης, σε αντίθεση με τους 

προηγούμενους αιώνες των αυτοκρατοριών, περιλαμβάνει έναν αυξανόμενο 

αριθμό κρατών, σε αντιστοιχία με το ρεύμα της αποαποικιοποίησης που 

οδήγησε στην απελευθέρωση των αποικιακών κτήσεων και τη δημιουργία 

ανεξάρτητων κρατών. Οι ιστορικοί υλιστές υποστηρίζουν ότι το νέο σύστημα 

δεν σήμαινε τον τερματισμό των σχέσεων εκμετάλλευσης. Απλώς, με τη λήξη 

της αποικιοκρατίας, αυτές οι σχέσεις απέκτησαν ένα διαφορετικό περιεχόμενο. 

Όπως εύκολα διαπιστώνεται, οι συσχετισμοί ισχύος εντός των δομών του 

νέου συστήματος ευνόησαν τις μεγάλες δυνάμεις, ενώ ο λιγότερο 

αναπτυγμένος  κόσμος δεν διέθετε ανάλογη διαπραγματευτική ικανότητα73  

Εξάλλου, αν και τα συμφέροντα του ανεπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου 

κόσμου συναντώταν σε κάποια σημεία, απέκλιναν σημαντικά σε αρκετές 

περιπτώσεις. Οι προτεραιότητες και πολιτικές τους ήταν αρκετά διαφορετικές, 

προκαλώντας ένα χάσμα που αποτυπώνεται στην παγιωμένη σύγκρουση 

Παγκόσμιου Βορρά και Νότου.  

 

Εν κατακλείδι, ο σκοπός του συστήματος του Bretton Woods ήταν η 

δημιουργία και η επόπτευση της λειτουργίας μίας ελεύθερης παγκόσμιας 

                                                 
70W. Ngaire, “The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers”, Cornell University 
Press, Ithaca, N.Y., 2007. 
71T. Inoguchi, “Four Japanese Scenarios for the Future”, στο J. Frieden & D. Lake (eds), International 
Political Economy. Perspectives on Global Power and Wealth, St. Martin’s Press, New York, 1991, σ. 
411‐422. 
72M. Barnett, και M. Finnemore, «Κανόνες για τον Κόσµο. Οι Διεθνείς Οργανισµοί στην Παγκόσµια 
Πολιτική», Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2008, σ. 167. 
73I. Wallerstein, «Μετά το Φιλελευθερισµό», Εκδόσεις Ηλέκτρα, Αθήνα, 2004. 
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αγοράς, που μεταφράζεται στην αθρόα και αβίαστη διακίνηση προϊόντων, 

υπηρεσιών και κεφαλαίου, προκειμένου να αποτραπεί μία επανάληψη των 

οικονομικών (υφέσεις και κρίσεις) και πολιτικών (συγκρουσιακές διακρατικές 

σχέσεις) δεινών, που ακολούθησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και 

οφείλονταν εν μέρει στη λειτουργία κλειστών και προστατευτικών εθνικών 

αγορών και μίας κατακερματισμένης, προβληματικής διεθνούς οικονομίας74.  

 

Η αρχιτεκτονική της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης είχε τρεις 

πυλώνες: τη νομισματική σταθερότητα, την αναπτυξιακή στρατηγική και τη 

φιλελεύθερη εμπορική πολιτική.    

Το ΔΝΤ επιφορτίστηκε με την πρώτη, η ΠΤ με τη δεύτερη και η ΓΣΔΕ με την 

τρίτη.  

 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  

Ο αρχικός στόχος του ΔΝΤ, ήταν η επίβλεψη όλων των μελών του, 

προκειμένου να διαθέτουν επαρκή συναλλαγματικά αποθέματα, που θα τους 

επέτρεπαν να μετέχουν ενεργά και αδιάλειπτα στην παγκόσμια οικονομία. Η 

εμφάνιση του «κενού δολαρίου» στη δεκαετία του 1920, κατέδειξε τις 

συνέπειες που δημιουργούνται για την παγκόσμια οικονομία, εάν κάποιες 

χώρες αδυνατούν να εισάγουν. Οπότε, δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη 

μηχανισμών που θα εντόπιζαν έγκαιρα τέτοιες αδυναμίες και θα 

προχωρούσαν στην ενίσχυση των αποθεμάτων των κρατών. Αυτή η ενίσχυση 

σήμαινε στην πράξη, τη μεταφορά αγοραστικής δύναμης σε οποιαδήποτε 

μορφή (δάνεια, ομόλογα, κουπόνια κλπ.). Η μεταφορά αυτή δεν 

πραγματοποιήθηκε μέσω ΔΝΤ, αλλά με το σχέδιο Μάρσαλ, σύμφωνα με το 

οποίο δόθηκε από τις ΗΠΑ μεγάλη οικονομική βοήθεια στις χώρες της δυτικής 

Ευρώπης, που διατηρούσαν ένα καπιταλιστικό καθεστώς. Η βοήθεια πήρε τη 

μορφή, τόσο οικονομικών επιχορηγήσεων, που χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό για εισαγωγές από τις ΗΠΑ, επιτρέποντας την ανακύκλωση του 

χρήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και αγαθών που στην ουσία 

                                                 
74 Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015, σ. 129. 
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ικανοποιούσαν τις ανάγκες των πολιτών της μεταπολεμικής δυτικής Ευρώπης 

και μείωναν την ανάγκη για περαιτέρω εισαγωγές75.  

Από τη δεκαετία του 1950 και μετά, η οικονομία της δυτικής Ευρώπης 

ανέκαμψε σημαντικά, με την περιφερειακή ολοκλήρωση να διαδραματίζει 

καίριο ρόλο. Παράλληλα, η Ιαπωνία είχε τεθεί σε τροχιά οικονομικής 

υπερδύναμης, με την παγκόσμια οικονομία να αποτελεί ουσιαστικά ένα 

τρίγωνο μεταξύ ΗΠΑ, δυτικής Ευρώπης και Ιαπωνίας. Η λειτουργία της δεν 

αντιμετώπισε προβλήματα, αφενός λόγω της ύπαρξης επαρκούς 

ρευστότητας, άρα και συναλλαγματικών αποθεμάτων και αφετέρου λόγω της 

ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας76.  

 

Η αρχιτεκτονική του ΔΝΤ οικοδομήθηκε γύρω από το ισχυρό αμερικανικό 

δολάριο, σε αντίστοιχη θέση με το δεσπόζοντα ρόλο της βρετανικής λίρας τον 

προηγούμενο αιώνα. Το δολάριο ήταν συνδεδεμένο με μία σταθερή ισοτιμία 

με το χρυσό, ενώ τα υπόλοιπα νομίσματα ήταν αντίστοιχα συνδεδεμένα με το 

δολάριο, με σχετικά άκαμπτες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τη δεκαετία του 

1970, οι ΗΠΑ ήρθαν σε δυσχερή οικονομική θέση για τρεις λόγους: α) διότι 

εξαρτούσαν οικειοθελώς τη νομισματική τους πολιτική από τα αποθέματά τους 

σε χρυσό. β) Από την άνοδο της ευρωπαϊκής και ιαπωνικής οικονομίας και γ) 

λόγω του πολέμου του Βιετνάμ που απαιτούσε γενναία χρηματοδότηση. Οι 

επιλογές τους ήταν, ανάμεσα στον περιορισμό των εξόδων τους και στην 

αποδέσμευσή τους από την πρόσδεση στο χρυσό. Το 1971, ο Αμερικανός 

Πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον προχώρησε σε μία ιστορική απόφαση, 

αποδεσμεύοντας το νόμισμα από το χρυσό. Έτσι, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν να 

τυπώνουν χρήμα ανεξέλεγκτα, μία πολιτική που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και 

έχει φέρει το αμερικανικό δημόσιο χρέος σε δυσθεώρητα ύψη.  

 

Σε διεθνές επίπεδο, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ των εθνικών 

νομισμάτων απελευθερώθηκαν στις αγορές συναλλάγματος, γεγονός που 

αποτέλεσε σε αρκετές περιπτώσεις αποσταθεροποιητικό παράγοντα, ακόμη 

                                                 
75Τheodore Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009, σ. 
205‐232. 
76P. Hirst και G. Thompson, “Globalization in Question: The International Economy and the 
Possibilities of Governance”, Polity Press, Cambridge, 1996. 
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και ισχυρών οικονομιών77. Οι παραπάνω εξελίξεις αποτέλεσαν παράγοντες 

για μεγάλες αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία, με τα κράτη να επιζητούν 

ασφαλές νομισματικό καταφύγιο. Στην Ευρώπη, οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν 

στα πρώτα σχέδια για το συντονισμό των νομισματικών πολιτικών των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), που τελικά 

κατέληξαν στο κοινό νόμισμα της Ευρωζώνης στην αλλαγή του αιώνα78.  

 

Λίγα χρόνια αργότερα και ως ένα από τα αποτελέσματα των πετρελαϊκών 

κρίσεων της δεκαετίας του 1970, εμφανίζονται οι λεγόμενες κρίσεις χρέους 

που αποτελούν, τα τελευταία 40 χρόνια, δομικό στοιχείο της παγκόσμιας 

οικονομίας. Η άνθιση της πραγματικής οικονομίας τις δεκαετίες του 1950 και 

του 1960 ενθάρρυνε την έκδοση γενναίων δανείων σε πολλές 

αναπτυσσόμενες χώρες σε Αφρική, Λατινική Αμερική και Ασία. Οι 

διεφθαρμένες και αυταρχικές, στις περισσότερες περιπτώσεις, κυβερνήσεις 

των δανειζόμενων κρατών κατασπατάλησαν τα δανεικά χρήματα σε 

εμφυλίους πολέμους, υπέρογκους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, διασπάθιση 

και κακοδιαχείριση του δημόσιου χρήματος, με αποτέλεσμα να δηλώσουν 

αδυναμία πληρωμών. Εκκινώντας από την πρώτη κρίση χρέους του Μεξικό το 

1982, το ΔΝΤ κλήθηκε να διαχειριστεί αυτές τις κρίσεις. Αυτός ο ρόλος 

κατέστη η κεντρική αρμοδιότητα και λειτουργία του οργανισμού, καθώς 

αντανακλούσε τη λογική με την οποία είχε ιδρυθεί, δηλαδή να επιβλέπει την 

ύπαρξη ρευστότητας και συναλλαγματικών αποθεμάτων79.  

 

Η επέμβαση του ΔΝΤ, στο οποίο προσέφυγαν τα χρεωμένα κράτη, 

προκειμένου να μην προχωρήσουν σε χρεοκοπία, περιλάμβανε την έκδοση 

νέων δανείων, με αντάλλαγμα την υιοθέτηση προγραμμάτων δομικής 

προσαρμογής, από μέρους των χρεωμένων χωρών. Τα προγράμματα 

εστίαζαν, αφενός στη μείωση των δημοσίων δαπανών, με πολιτικές λιτότητας 

που οδηγούσαν σε μειώσεις μισθών, συντάξεων και κρατικών υπηρεσιών, και 
                                                 
77N. Fieleke, “The International Monetary System: Out of Order?”, στο J. Frieden & D. Lake (eds), 
International Political Economy. Perspectives on Global Power and Wealth, St. Martin’s Press, New 
York, 1991, σ. 277‐295. 
78V. Lintner, “European Monetary Union: Developments, Implications and Prospects”, στο J. 
Richardson (ed.), European Union: Power and Policy‐making, Routledge, London, 2001, σ. 321‐334. 
79B. Herman, et al, (Εd.), “Overcoming Developing Country Debt Crises”, Oxford University Press, 
Oxford, 2010. 
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αφετέρου στην υιοθέτηση μίας σειράς φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων που θα 

απελευθέρωναν δυνάμεις του ανταγωνισμού, θα ενίσχυαν την εξαγωγική 

βάση της οικονομίας και θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερα πλεονάσματα, και 

επομένως, στην αποπληρωμή των χρεών80.  

 

Όπως αποδείχθηκε, με αυτήν την αντιμετώπιση μίας κρίσης χρέους, το μείζον 

πρόβλημα που γεννάται είναι ότι τα λαμβανόμενα μέτρα πλήττουν καταρχήν 

το φτωχότερο τμήμα του πληθυσμού και τα μεσαία στρώματα. Δεδομένου ότι 

τα στρώματα αυτά καταναλώνουν σχεδόν ολόκληρο το εισόδημά τους για να 

επιβιώσουν, τα μέτρα οδηγούν σε πτώση της ζήτησης στην αγορά, με 

αποτέλεσμα κλείσιμο επιχειρήσεων, άνοδο της ανεργίας κλπ. Αυτές οι 

συνέπειες καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την ανάπτυξη, ενώ επιβαρύνουν και 

τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος απαιτείται να μειωθεί. Η επιβάρυνση 

προέρχεται για παράδειγμα, μέσω της ανάγκης καταβολής επιδομάτων 

ανεργίας σε μεγαλύτερο αριθμό ανέργων. Επιπλέον, η πολιτική κουλτούρα, ο 

χρονικός ορίζοντας, ο τρόπος εφαρμογής των μέτρων και οι αρνητικές 

κοινωνικές συνέπειες (ανεργία, διάλυση του κοινωνικού ιστού κλπ.), 

αποτελούν μεταβλητές που οδηγούν συχνά σε διαφορετικά αποτελέσματα 

από αυτά που προβλέπει η θεωρία της δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι 

παρεμβάσεις του ΔΝΤ, αν και σε μερικές περιπτώσεις ήταν επιτυχημένες, στο 

σύνολό τους δεν βελτίωσαν την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ σε 

επιμέρους κράτη η οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκε από την επέμβασή 

του. Αντίθετα, η χρηματοπιστωτική κρίση του 1997 στην νοτιοανατολική Ασία, 

αντιμετωπίστηκε από μερικά κράτη της περιοχής (Μαλαισία) χωρίς την 

προσφυγή στο ΔΝΤ, με καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με άλλα κράτη, 

που προσέφυγαν σε αυτό81.  

 

Το ιστορικό αυτό αποδεικνύει την εμμονή των οικονομολόγων του ΔΝΤ σε 

οικονομικούς δείκτες, έξω και πέρα από αναφορές στην κοινωνία. 

Ταυτόχρονα, αποδεικνύεται και η εμμονή των πιστωτών στην αποπληρωμή 

των χρεών, σε τέτοιο βαθμό που δεν ικανοποιούνται ούτε τα συμφέροντα:  

                                                 
80R. Stone, “The Scope of IMF Conditionality”, International Organization, Vol. 62:4, 2008, σ. 589–620. 
81Joseph Stiglitz, “Globalization and its Discontents”, Penguin Books, London, 2002. 
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 Των ίδιων των πιστωτών, αφού αποτρέπεται μεν το ενδεχόμενο χρεοκοπίας 

των χρεωστών και δεν ακυρώνονται πληρωμές, αλλά αυτές αποπληρώνονται 

με πολύ αργούς ρυθμούς, παραπέμποντας τη συνολική επίλυση του 

προβλήματος στο μέλλον  

 Των χρεωστών, αφού βλέπουν την οικονομική τους καθημερινότητα να 

χειροτερεύει  

 Της παγκόσμιας οικονομίας που συνθλίβεται υπό το βάρος των κρίσεων 

χρέους και βλέπει το κίνημα κατά της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης να 

διογκώνεται82 83.  

 

Άρα, η λειτουργία του ΔΝΤ μπορεί να αναλυθεί μόνον σε αναφορά με την 

ευρύτερη λειτουργία της οικονομίας και τους στόχους των μελών του, που 

φυσικά επηρεάζονται από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα επιμέρους 

ιδιωτικών δρώντων. Ατράνταχτη απόδειξη της αμερικανικής ηγεμονίας της 

μεταπολεμικής περιόδου, αποτελεί το δικαίωμα βέτο που πρακτικά 

απολαμβάνει εντός του ΔΝΤ. Οι αποφάσεις στο ΔΝΤ προκύπτουν μέσα από 

ενισχυμένη πλειοψηφία που απαιτεί τουλάχιστον το 85% των συνολικών 

ψήφων. Οι ψήφοι του κάθε μέλους σταθμίζονται βάσει της οικονομικής τους 

ισχύος. Οι ΗΠΑ κατέχουν ποσοστό 17%, το οποίο δίνει de facto δικαίωμα 

άσκησης βέτο, σε κάθε απόφαση που δεν τις ευνοεί84.  

 

Αυτή η κρατο – κεντρική λογική δεν επέτρεψε την επιτυχία πιο τολμηρών 

σχεδίων οικονομικής διακυβέρνησης. Στη συνδιάσκεψη του Bretton Woods, ο 

βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes είχε προτείνει ένα 

εναλλακτικό σχέδιο του ΔΝΤ και συγκεκριμένα τη δημιουργία μίας Ένωσης 

Εκκαθαρίσεων (Clearing Union). Κεντρικός στόχος της θα ήταν η εποπτεία 

της οικονομικής πολιτικής των χωρών, ούτως ώστε να διαθέτουν 

ισορροπημένα εμπορικά ισοζύγια και να αποφεύγεται η αποσταθεροποίηση 

της παγκόσμιας αγοράς και η συσσώρευση επαχθών εξωτερικών χρεών που 

θα έπλητταν τη ρευστότητα της παγκόσμιας αγοράς και θα οδηγούσαν τελικά 

                                                 
82Joseph Stiglitz, “Globalization and its Discontents”, Penguin Books, London, 2002. 
83Paul Krugman, “The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, Penguin Books, London, 
2008. 
84M. Barnett, και M. Finnemore, «Κανόνες για τον Κόσµο. Οι Διεθνείς Οργανισµοί στην Παγκόσµια 
Πολιτική», Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2008, σ. 126‐128. 
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στον de facto αποκλεισμό κάποιων χωρών από το παγκόσμιο εμπόριο και την 

αντίστοιχη μείωση του μεγέθους και της δυναμικής της παγκόσμιας αγοράς. 

Παράλληλα, ο οργανισμός αυτός θα διέθετε ισχυρά αποθεματικά σε ένα νέο, 

κοινό παγκόσμιο νόμισμα, προκειμένου να παρεμβαίνει όπου αυτό θα ήταν 

απαραίτητο και να ισορροπεί, τόσο αστοχίες της αγοράς, όσο και αστοχίες 

των εθνικών οικονομικών πολιτικών. Το σχέδιο δεν εγκρίθηκε, διότι 

θεωρήθηκε ότι θα δέσμευε τα επίπεδα κρατικού δημοσιονομικού ανοίγματος 

και εμπορικού ελλείμματος και κατ’ επέκταση θα περιόριζε το μέγεθος και τη 

δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου85. Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί ότι 

οι κρίσεις χρέους μπορούν να ερμηνευθούν και ως το αποτέλεσμα μίας κρατο 

– κεντρικής αντίληψης της παγκόσμιας οικονομίας όπου τα κράτη 

διατηρούσαν τον έλεγχο του και η οποία δεν ήταν σε θέση να θεραπεύσει τις 

δομικές παθογένειές της.    

 

Η Παγκόσμια Τράπεζα  

Η αρχιτεκτονική της ΠΤ είναι παρόμοια με αυτή του ΔΝΤ, ως προς τη 

σταθμισμένη ψηφοφορία, ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου που διαθέτουν 

τα κράτη – μέλη για τον προϋπολογισμό της Τράπεζας. Ενώ οι αρμοδιότητες 

του ΔΝΤ επικεντρώνονται στη νομισματική σταθερότητα και στα ισοζύγια 

εξωτερικών πληρωμών, η ΠΤ είναι επιφορτισμένη με την αναπτυξιακή 

στρατηγική, προκειμένου να συνεισφέρει στην ανύψωση του βιοτικού 

επιπέδου των λιγότερο προνομιούχων κρατών. Αν και πλέον, το έργο της έχει 

συνδεθεί με τις ενέργειες της στο λιγότερο αναπτυγμένο κόσμο, η αρχική 

στόχευση ήταν η εκταμίευση δανείων με χαμηλά επιτόκια, σε όσες χώρες 

χρειάζονταν κονδύλια για βασικές υποδομές και αναπτυξιακά προγράμματα. 

Το 1945, η έμφαση δόθηκε στη μεταπολεμική Ευρώπη. Άλλωστε τότε, το 

μεγαλύτερο μέρος, του αποκαλούμενου σήμερα Τρίτου Κόσμου, αποτελούσε 

ακόμη κτήση των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών. Όμως, η ανοικοδόμηση της 

δυτικής Ευρώπης στηρίχθηκε στο σχέδιο Μάρσαλ, οπότε η ΠΤ μετατόπισε το 

ενδιαφέρον της προς τον αναδυόμενο Τρίτο Κόσμο, όπου τα προβλήματα 

                                                 
85Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015, σ. 131‐132. 
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ήταν εκτενέστατα86. Η ΠΤ προχώρησε αρχικά στην οικονομική στήριξη 

μεγάλης έκτασης προγραμμάτων, που θα δημιουργούσαν τις απαραίτητες 

υποδομές των νεότευκτων οικονομιών του Τρίτου Κόσμου. Σταδιακά, η 

έμφαση μεταφέρθηκε στην αντιμετώπιση των πλέον επειγόντων ζητημάτων, 

αυτών της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Αν και η συμφωνία του Bretton 

Woods προέβλεπε και την έκδοση δανείων από την ΠΤ, η αρμοδιότητα αυτή 

μεταφέρθηκε στο ΔΝΤ με την ανάληψη της διαχείρισης των κρίσεων χρέους, 

οπότε ο ρόλος της ΠΤ περιορίστηκε στο φτωχότερο τμήμα της υφηλίου, με 

κεντρική στόχευση ακριβώς την καταπολέμηση της φτώχειας. Η ΠΤ 

λειτουργεί, στις παρυφές της παγκόσμιας οικονομίας, με στόχο την ανάπτυξη 

περισσότερων περιοχών και χωρών που μπορούν να ενσωματωθούν στον 

κορμό της παγκόσμιας οικονομίας. Πέρα από τη χορήγηση επενδύσεων και 

κεφαλαίων, απαραίτητων για τη βελτίωση της υποτυπώδους οικονομίας των 

χωρών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, η ΠΤ έχει καταστεί η πιο 

αξιόπιστη επιστημονική δεξαμενή για αναπτυξιακά ζητήματα. Οι φτωχότερες 

χώρες προσφεύγουν στην ΠΤ, όχι μόνο για κεφάλαια, αλλά και για 

τεχνογνωσία, για σχεδιασμό των αναπτυξιακών προγραμμάτων και για 

στρατηγικό προσανατολισμό, ως προς τις προτεραιότητες που πρέπει να 

δοθούν κατά περίπτωση. Ο οργανισμός πλαισιώνεται από μία σειρά μη 

κυβερνητικών οργανισμών που συνδράμουν, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και 

στην εκτέλεση των αναπτυξιακών της προγραμμάτων87.  

 

Η Τράπεζα έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για τον υφέρποντα ευρωκεντρισμό της. 

Η λειτουργία της βασίζεται στη θεωρία του εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με την 

οποία οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να περάσουν μέσα από 

δεδομένα διαδοχικά στάδια (από την αγροτική οικονομία στην εκβιομηχάνιση 

με έμφαση τις εξαγωγές), προκειμένου να προσεγγίσουν τον ανεπτυγμένο 

οικονομικά κόσμο. Με άλλα λόγια, η πολιτική της απορρέει από ένα δυτικό 

τρόπο σκέψης. Τα αναπτυξιακά της προγράμματα εκπονούνται σε απόμακρα 

κέντρα, στη βάση θεωριών που αποκρίνονται στην δυτικοευρωπαϊκή 

οικονομική φιλοσοφία και εδράζονται σε θεωρητικά μοντέλα που έχουν 

                                                 
86R. Gilpin, “Global Political Economy: Understanding the International Economic Order”, Princeton 
University Press, 2001, Princeton N.J. 
87Joseph Stiglitz, “Globalization and its Discontents”, Penguin Books, London, 2002. 
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θεμελιωθεί από δυτικούς οικονομολόγους, με σημείο αναφοράς τις δυτικές 

οικονομίες. Επομένως, δεν λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι ανάγκες τοπικών 

οικονομιών, η κατά τόπους πολιτική κουλτούρα και οι θεσμοί που μεσολαβούν 

στην οικονομική οργάνωση, με αποτέλεσμα οι δράσεις του οργανισμού να 

μην ανταποκρίνονται με το βέλτιστο τρόπο στις εκάστοτε τοπικές ανάγκες88.  

 

Παράλληλα, ασκείται και κριτική παρόμοια με αυτήν προς το ΔΝΤ, αναφορικά 

με τη νεοφιλελεύθερη πολιτική του οργανισμού. Η ανάδυση του 

στασιμοπληθωρισμού σε δυτική Ευρώπη και Αμερική τη δεκαετία του 1970, 

και αργότερα στην Ιαπωνία, οδήγησε στην απαξίωση του κεϋνσιανού 

μοντέλου ανάπτυξης, που βασιζόταν σε μία ιδιαίτερα παρεμβατική κρατική 

πολιτική. Το κράτος άρχισε να γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό ως 

μέρος του προβλήματος, παρά της λύσης, καθώς θεωρούνταν ότι ανακόπτει 

και διαστρεβλώνει τις δυνάμεις της αγοράς που μπορούν να δώσουν λύσεις 

στα προβλήματα του πληθωρισμού, της ύφεσης και της ανεργίας. Η ΠΤ 

ακολούθησε αυτή την πορεία σκέψης από τη δεκαετία του 1980 κι έπειτα και 

εξαρτούσε τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας από μεταρρυθμίσεις της 

αγοράς στην ίδια λογική με τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής του 

ΔΝΤ. Με άλλα λόγια, το κράτος και οι κρατικές πολιτικές των λιγότερο 

αναπτυγμένων χωρών στοχοποιούνταν, ενώ η αγορά θεωρούνταν πανάκεια 

για την ανάπτυξη και την ευημερία. Όμως, η θεωρία της ελεύθερης αγοράς 

προϋποθέτει την ύπαρξη βασικών υποδομών και ενός υποτυπώδους 

ρυθμιστικού πλαισίου, εντός του οποίου μπορούν να λειτουργήσουν οι 

δυνάμεις της αγοράς. Αυτά δεν υπήρχαν στις φτωχές περιοχές που 

δραστηριοποιούνταν η ΠΤ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπρόσθετων 

προβλημάτων. Σε καθεστώτα ανομίας και διαφθοράς, απ’ όπου δεν 

απουσιάζουν μόνο οι υλικές υποδομές, αλλά βασικά στοιχεία, όπως η 

διάκριση των εξουσιών, τα ανεξάρτητα δικαστικά συστήματα και η 

στοιχειώδης οικονομική νομοθεσία, η επικράτηση των όρων της αγοράς 

εξυπηρετούσε μόνον τα συμφέροντα αυταρχικών ηγετών και των 

αναμεμειγμένων εταιρειών που συνομολογούσαν χρυσά συμβόλαια για την 

                                                 
88Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015, σ. 132‐133. 
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εκπόνηση σημαντικών έργων89. Λόγω των παραπάνω, η ΠΤ έχει κατηγορηθεί 

και για συνέργεια με συμφέροντα μεγάλων οικονομικών ομίλων της Δύσης, 

που έχουν προσπορίσει τεράστια κέρδη μέσα από την εκτέλεση 

προγραμμάτων, αλλά και για μεταφορά πόρων από τις περιφέρειες στα 

κέντρα της παγκόσμιας οικονομίας (μέσω αυτών των ομίλων). Αυτή η 

προβληματική κατάσταση και οι αποτυχίες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις 

αντιπαραγωγικές συνέπειες της αποδόμησης του κράτους και της κοινωνικής 

του πολιτικής οδήγησαν από τη δεκαετία του 1990, σε μία αναθεώρηση των 

πολιτικών της ΠΤ, που μετρίασε τη ρητορική υπέρ του αλάθητου των αγορών 

και έδωσε παράλληλα έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση. Η χορήγηση 

βοήθειας συνδέθηκε περισσότερο με τη σύννομη λειτουργία της αγοράς, αλλά 

και με πολιτικές μεταρρυθμίσεις που αποτελούσαν απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη χρηστή διαχείριση των χορηγούμενων κονδυλίων 90. Παράλληλα, η 

Τράπεζα παραδέχθηκε το μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος που περιείχαν τα 

αναπτυξιακά της προγράμματα91.  

 

Παρά τις δικαιολογημένες κριτικές, δεν μπορεί να παραγνωριστεί η συμβολή 

της ΠΤ στην ανάπτυξη των λιγότερο προνομιούχων περιοχών του κόσμου. 

Ενώ το βιοτικό τους επίπεδο απέχει κατά πολύ από το επιθυμητό και η 

σύγκλιση με τον ανεπτυγμένο κόσμο παραμένει μακριά, οι συνθήκες 

διαβίωσης σε αρκετές περιοχές έχουν βελτιωθεί πολύ, σε σχέση με αυτό που 

ήταν, ή ακόμη και με αυτό που θα ήταν πιθανότατα, χωρίς την επί δεκαετίες 

ανάμειξη της ΠΤ.  

 

Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου και η μετεξέλιξη σε 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου  

Όπως προαναφέρθηκε, η Γενική Συμφωνία δημιουργήθηκε δύο χρόνια 

αργότερα από τους άλλους δύο πυλώνες του διεθνούς οικονομικού 

συστήματος. Ενώ οι συνομιλίες αφορούσαν στην ίδρυση ενός Διεθνούς 

Οργανισμού Εμπορίου (ΔΟΕ), οι ΗΠΑ εναντιώθηκαν σε έναν οργανισμό που 

                                                 
89S. Storm και J. M. Rao, “Market‐Led Globalization and World Democracy: Can the Twain Ever 
Meet?”, Development and Change, Vol. 35, 2004, σ. 577‐578. 
90Τheodore Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009. 
91P. Lawn, “Frontier Issues in Ecological Economics”, Edward Elgar, Cheltenham, 2007, σ. 310‐312. 
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θα περιέστειλε την κυριαρχία των κρατών σε εμπορικά ζητήματα και η ίδρυση 

ακυρώθηκε τελικά. Αντί του οργανισμού, προτιμήθηκε η πρόβλεψη για 

εμπορικές συνομιλίες, με αρχικό στόχο τη μείωση των δασμών και των 

ποσοστώσεων και απώτερο την άρση των μη δασμολογικών περιορισμών 

στο εμπόριο. Να σημειωθεί ότι η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου 

αποτελούσε βασική στόχευση των ΗΠΑ, προκειμένου να αποτραπεί μία νέα 

εσωστρέφεια της οικονομίας της, που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε 

επανάληψη της κρίσης του 192992. Αυτό που απαιτήθηκε από την Ιαπωνία, 

στα τέλη του 19ου αιώνα, το άνοιγμα της αγοράς της στις αμερικανικές 

εξαγωγές, τώρα λάμβανε χώρα ειρηνικά μέσα από αμοιβαίες συνομιλίες 

ανάμεσα σε εμπορικούς εταίρους. Η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου είναι 

καταλυτικής σημασίας, καθώς επιτρέπει στις πιο καλά τοποθετημένες και 

ανταγωνιστικές εταιρείες να αποκτούν μεγάλα μερίδια της παγκόσμιας αγοράς 

και κατά συνέπεια μεγάλα κέρδη, υψηλά επίπεδα απασχόλησης και πληρωμή 

φόρων στα ταμεία των κρατών τους93. Εκτός του παραπάνω επιχειρήματος, 

που εστιάζει στα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων και των εταιριών τους, 

οι φιλελεύθεροι σημειώνουν ότι οι εμπορικές ροές ωφελούν και τους λιγότερο 

ισχυρούς, καθώς επιτρέπουν τη χρήση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που 

δεν παράγονται στην εσωτερική τους αγορά, αποκτούν τεχνογνωσία και 

μπορούν να προσδεθούν ευκολότερα στο άρμα της παγκόσμιας οικονομίας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, που δικαιώνουν μία τέτοια αντίληψη για τις 

επιπτώσεις του ελεύθερου εμπορίου, αποτελούν αφενός οι ΗΠΑ και η 

Γερμανία, το 19ο αιώνα και αφετέρου οι χώρες της δυτικής Ευρώπης και της 

νοτιοανατολικής Ασίας, μετά το 194594. Από την αρχή υπήρξε γενικά 

ομοφωνία μεταξύ των διαπραγματευόμενων μερών, για μία σταδιακή 

απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου που θα ενίσχυε την οικονομική τους 

κατάσταση, αλλά και θα λειτουργούσε ευεργετικά προς τον ευρύτερο στόχο 

της ειρηνικής συνύπαρξης. Ωστόσο, η αρχιτεκτονική της ΓΣΔΕ ήταν αυστηρά 

κρατο – κεντρική και πιο δημοκρατική, καθώς κάθε κράτος δικαιούνταν μία 
                                                 
92R. Rodrik, «Το Παράδοξο της Παγκοσμιοποίησης. Η Δημοκρατία και το Μέλλον της Παγκόσμιας 
Οικονομίας», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2012. 
93S. Krasner, “State Power and the Structure of International Trade”, στο J. Frieden & D. Lake (eds), 
International Political Economy. Perspectives on Global Power and Wealth, St. Martin’s Press, New 
York, 1991, σ. 49‐67. 
94Thomas Friedman, “The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization”, MacMillan 
Publishers, New York, 2000. 
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ψήφο ανεξάρτητα από την οικονομική του ισχύ. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν 

κατά περίπτωση, με απλή ή ειδική πλειοψηφία (των 2/3 ή των 3/4), ή με 

ομοφωνία. Η συναινετική κουλτούρα εντός της συμφωνίας, συνεπαγόταν ότι 

πάντα επιδιωκόταν μία συμφωνία που δεν θα αποξένωνε τα 

αντισυμβαλλόμενα μέρη, αλλά θα εξυπηρετούσε κατά το δυνατόν τα 

συμφέροντά τους95. Το ελεύθερο εμπόριο στηρίζεται στις αρχές της μη 

διάκρισης και της αμοιβαιότητας, που σημαίνει ότι οι εμπορικές ρυθμίσεις 

λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στα αντισυμβαλλόμενα μέρη και εφαρμόζονται 

αδιάκριτα στη βάση της αρχής του πλέον ευνοούμενου κράτους. Σε 

περίπτωση που δύο μέλη προχωρήσουν σε μία ειδική εμπορική συμφωνία σε 

έναν τομέα, οφείλουν να επεκτείνουν τους όρους της συμφωνίας σε όλα τα 

υπόλοιπα μέλη. Εξαίρεση σε αυτή την αρχή αποτελούν οι περιφερειακές 

ενώσεις / κοινές αγορές, όπου οι προνομιακοί όροι δεν επεκτείνονται στα 

υπόλοιπα μέλη του οργανισμού εμπορίου, διότι έτσι θα ακυρώνονταν 

ουσιαστικά τα προνόμια των μελών της εκάστοτε κοινής αγοράς. Παράλληλα, 

θεσμοθετήθηκε, ως μία κίνηση βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του 

Παγκόσμιου Νότου, το Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων, σύμφωνα με το 

οποίο οι ανεπτυγμένες χώρες προχωρούσαν σε μειώσεις των δασμών, σε 

συγκεκριμένες εισαγωγές, από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες96.  

 

Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας της ΓΣΔΕ εξηγεί γιατί η 

φιλελευθεροποίηση του εμπορίου προχωρά μέσα από γύρους 

διαπραγματεύσεων. Οι συμμετέχοντες θέτουν στην ατζέντα ένα σύνολο 

ζητημάτων, επί των οποίων και αποφασίζουν, μετά από μακρόχρονες και 

επίπονες διαπραγματεύσεις97. Ενώ αρχικά τα ζητήματα αυτά αφορούσαν 

μόνο την αμοιβαία μείωση των δασμών και των ποσοστώσεων σε 

μεταποιημένα προϊόντα, σταδιακά συμπεριέλαβαν μία σειρά από άλλες 

παραμέτρους που επηρεάζουν την εμπορική ικανότητα των επιχειρήσεων, 

όπως οι κρατικές επιδοτήσεις, τα πνευματικά δικαιώματα και η συμμόρφωση 

με συγκεκριμένους εμπορικούς κανόνες ώστε να αποφεύγονται αθέμιτες 

                                                 
95Τheodore Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009. 
96Τheodore Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009, σ. 
323‐349. 
97R. Rodrik, «Το Παράδοξο της Παγκοσμιοποίησης. Η Δημοκρατία και το Μέλλον της Παγκόσμιας 
Οικονομίας», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2012. 
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εμπορικές πρακτικές (κυρίως το ντάμπινγκ, δηλαδή οι μαζικές εξαγωγές σε 

μια αγορά σε πολύ φτηνές τιμές με το στόχο της αποδυνάμωσης της 

ανταγωνιστικής εγχώριας βιομηχανίας). Σταδιακά, η απελευθέρωση του 

εμπορίου επεκτάθηκε και στον τομέα των υπηρεσιών, ύστερα από πίεση των 

χωρών του Παγκόσμιου Βορρά. Σε αντάλλαγμα, οι χώρες αυτές δέχτηκαν να 

τεθούν στην ατζέντα των συνομιλιών και οι τομείς της γεωργίας και της 

κλωστοϋφαντουργίας, κάτι για το οποίο πίεζε για χρόνια ο Παγκόσμιος 

Νότος98.      

Επομένως, οι συνομιλίες ήταν βασικά πολιτικές, με την έννοια ότι 

διαμόρφωναν εκ νέου τους κανόνες του παιχνιδιού, επιφέροντας αλλαγές που 

δημιουργούσαν νικητές και ηττημένους. Κατά συνέπεια, διαφορετικοί 

οικονομικοί τομείς, επιχειρήσεις και ομάδες συμφερόντων πίεζαν τις 

κυβερνήσεις τους να προχωρήσουν σε αλλαγές ή να διατηρήσουν το status 

quo. Σε αυτό το πλαίσιο, η ισχύς εσωτερικών παραγόντων ήταν καθοριστική 

για την εκάστοτε θέση των κυβερνήσεων99. Η ισχύς διαμεσολαβούσε τα 

αποτελέσματα των διακρατικών συνομιλιών, με τους ισχυρότερους δρώντες 

να είναι σε θέση να δημιουργούν ευρείες συμμαχίες με τα υπόλοιπα κράτη 

μέσα από ένα πλέγμα κινήτρων και αντιποίνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η πεισματική άρνηση των ΗΠΑ και της ΕΕ, των ισχυρότερων δηλαδή 

οικονομιών, να ανοίξουν τον αγροτικό τους τομέα και αυτόν της 

κλωστοϋφαντουργίας σε τρίτα κράτη. Η διατήρηση παράλογων δασμών 

ερμηνεύεται στη βάση της πίεσης που δέχονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 

και η αμερικανική κυβέρνηση από επιχειρήσεις και ομάδες συμφερόντων σε 

αυτούς τους τομείς, παρά το γεγονός ότι η επίσημη ρητορική των κρατών 

παραμένει υπέρ της περαιτέρω φιλελευθεροποίησης. Ακριβώς το αντίστροφο, 

οι φτωχότερες χώρες δέχτηκαν την κατοχύρωση των πνευματικών 

δικαιωμάτων για εκτενέστατες χρονικές περιόδους (στην πλέον αμφιλεγόμενη 

Συμφωνία για τα Πνευματικά Δικαιώματα), που ενδυνάμωνε τη θέση των 

ισχυρότερων επιχειρήσεων, κατά κανόνα δυτικών, στην παγκόσμια οικονομία 

καθώς τις προστάτευε από την αναπαραγωγή των ευρεσιτεχνιών τους από 

                                                 
98Τheodore Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009, σ. 
323‐349. 
99R. Rodrik, «Το Παράδοξο της Παγκοσμιοποίησης. Η Δημοκρατία και το Μέλλον της Παγκόσμιας 
Οικονομίας», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2012. 
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τους ανταγωνιστές τους100. Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει ιδίως η 

κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων για αγαθά πρώτης ανάγκης στο 

λιγότερο αναπτυγμένο κόσμο, όπως φάρμακα κατά του AIDS, για την οποία 

ωστόσο έγινε δεκτή μία εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους. Ακόμη, 

δεδομένης της μετατόπισης της οικονομίας, από το δευτερογενή τομέα 

(μεταποίηση), στον τριτογενή (υπηρεσίες), από τη δεκαετία του 1970, εύλογο 

ήταν να υπάρξουν πιέσεις για τη φιλελευθεροποίηση και στον τομέα αυτό. Η 

Συμφωνία για τα Επενδυτικά Μέτρα στον Τομέα του Εμπορίου άνοιγε 

τεράστιες νέες προοπτικές στις εταιρίες του Παγκόσμιου Βορρά, προκειμένου 

να αναπτυχθούν στις πολύ λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές101.   

 

Από την ημέρα που εφαρμόστηκε η συμφωνία, διαπιστώθηκαν σημαντικές 

αδυναμίες. Για παράδειγμα, εκτός συμφωνίας παρέμειναν ολόκληρες 

κατηγορίες προϊόντων, όπως τα αγροτικά. Επίσης, η συμφωνία απέτυχε να 

εμποδίσει πρακτικές διακρίσεων, όπως κρατικές επιχορηγήσεις, ή επιβολή 

διαφορετικών δασμών, αναλογικά με το βαθμό επεξεργασίας κάποιου 

προϊόντος, ή την επιβολή μη δασμολογικών φραγμών, όπως ειδικοί φόροι ή 

ειδικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. Οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν 

ήταν σύννομες με το γράμμα της συμφωνίας, αλλά αντίθετες με το πνεύμα της 

και είχαν ως αποτέλεσμα, αφενός τη δημιουργία εντάσεων και ανταποδοτικών 

πολιτικών μεταξύ των κρατών – μελών και αφετέρου αποδυνάμωσαν την 

αξιοπιστία της102. 

 

Κι ενώ ο πρώτος γύρος συνομιλιών για τη ΓΣΔΕ το 1947, είχε μόλις 23 

αντισυμβαλλόμενα μέρη, ο διάδοχος οργανισμός, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου που απορρόφησε την ΓΣΔΕ το 1995, αριθμεί σήμερα 161 μέλη, 

έχοντας εξαπλωθεί στον ευρύτερο πρώην κομμουνιστικό χώρο. Η εισδοχή της 

Κίνας το 2001 και της Ρωσίας το 2012, ήταν κομβικής σημασίας για τον ΠΟΕ, 

ο οποίος έχει πλέον αποκτήσει πραγματικά παγκόσμιο κύρος και εμβέλεια. 

                                                 
100Κ. Griffin, “Economic Globalization and Institutions of Global Governance”, Development and 
Change, Vol. 34, 2003, σ. 794‐796. 
101Storm, S. και Rao, J. M., “Market‐Led Globalization and World Democracy: Can the Twain Ever 
Meet?”, Development and Change, Vol. 35, 2004, σ. 577‐579. 
102Andrew Heywood, «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή», Εκδόσεις Κριτική, 
Αθήνα, 2013, σ. 761‐764. 
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Δεδομένης της σημασίας του εμπορίου στην παραγωγή και κατανομή του 

πλούτου, μπορούν να διακριθούν δομές συμμαχίας (αλλά και εντάσεων) εντός 

του διεθνούς εμπορικού καθεστώτος, που αποκρυσταλλώνονται στο σχήμα 

Παγκόσμιος Βορράς εναντίον Παγκόσμιου Νότου. Ενώ τα δύο στρατόπεδα 

προκρίνουν διαφορετικές πολιτικές για την εξέλιξη του εμπορικού 

καθεστώτος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αφενός οι περισσότερες εμπορικές 

διαμάχες αφορούν χώρες που ανήκουν στον Παγκόσμιο Βορρά και αφετέρου 

ότι δεν εκλείπουν και οι διαφωνίες εντός του Παγκόσμιου Νότου, σχετικά με το 

αν πρέπει να συμπλεύσουν με συγκεκριμένα προτεινόμενα μέτρα ή όχι103.  

 

Η ίδρυση του ΠΟΕ είχε δύο κρίσιμες συνέπειες: αφενός έδωσε μεγαλύτερο 

κύρος στο παγκοσμιοποιούμενο εμπορικό καθεστώς και το έθεσε σε πιο 

στέρεες βάσεις, καθώς αντικατέστησε ένα ad hoc διακυβερνητικό φόρουμ με 

έναν επίσημο οργανισμό που απέκτησε δική του έδρα και γραφειοκρατική 

δομή104. Όμως, το σημαντικότερο ήταν η δημιουργία ενός υπερεθνικού 

οργάνου, του μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Στην προκάτοχο συμφωνία, 

δεν υπήρχε άλλος μηχανισμός συμμόρφωσης των μελών με τις διατάξεις του 

πέρα από την οικειοθελή σύμπραξη, ή την αποφασιστική άσκηση πίεσης από 

τα υπόλοιπα μέλη. Τούτο δημιουργούσε τριβές ανάμεσά τους, την ίδια στιγμή 

που αποδυνάμωνε την εντολή για περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου. 

Σε αυτό το υπόβαθρο, οι χώρες προτίμησαν τη μερική απώλεια της 

κυριαρχίας τους, προκειμένου να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός που θα 

πειθαρχούσε τα μέλη του στην εφαρμογή των αποφάσεών του και θα 

εμβάθυνε την εμπορική τους συνεργασία. Η ρήτρα της αμοιβαιότητας, η 

μείωση του κόστους συναλλαγών, η καλλιέργεια εμπιστοσύνης, η κοινότητα 

συμφερόντων και η σκιά του μέλλοντος εξηγούν την πρόθεση των μελών να 

προχωρήσουν σε μία τέτοια κίνηση. Δεδομένης της ομοφωνίας των μελών, οι 

εμπορικές διαφωνίες, δύο ή περισσότερων μελών, ρυθμίζονται στο 

δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ. Τούτο ασφαλώς και ενισχύει το διεθνές δίκαιο 

σε σχέση με την κρατική ισχύ και λειτουργεί υπέρ των ασθενέστερων105, αν 

                                                 
103Τheodore Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009. 
104Andrew Heywood, «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή», Εκδόσεις Κριτική, 
Αθήνα, 2013, σ. 761‐764. 
105J. Jackson, “The Jurisprudence of GATT and the WTO: Insights on Treaty Law and Economic 
Relations”, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 
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και δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν ελκυστικά κίνητρα, και να θέτουν πραγματικές 

απειλές, σε όσα μέλη επιδιώξουν να παραπέμψουν στο μηχανισμό επίλυσης 

διαφορών τις εμπορικές τους διαφορές. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το 

δικαιοδοτικό όργανο εκδικάζει πρώτιστα εμπορικές διαμάχες μεταξύ ΕΕ και 

ΗΠΑ, των δύο μεγαλύτερων εμπορικών μπλοκ του κόσμου. Είναι κυρίως τα 

ανεπτυγμένα κράτη του πλανήτη που παραμένουν δεσμευμένα στο δόγμα του 

ελεύθερου εμπορίου και επιλέγουν τη ρύθμιση των διαφορών από ένα τρίτο 

όργανο προκειμένου να μην πολιτικοποιούνται οι εμπορικές τους διαφορές. 

Προτιμούν ένα καθεστώς ελεύθερου εμπορίου με τις διαφορές να επιλύονται 

διαδικαστικά, παρά ένα διακυβερνητικό όργανο όπου η εφαρμογή των 

κανόνων του ΠΟΕ θα παραμένει προβληματική106. 

 

Η ίδρυση του ΠΟΕ δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες για την εδραίωση και 

εμβάθυνση του παγκόσμιου εμπορικού καθεστώτος. Ωστόσο, οι 

διαπραγματεύσεις που έγιναν γνωστές ως ο Γύρος της Ντόχα και ξεκίνησαν 

στην ανατολή του νέου αιώνα, έχουν φτάσει σε αδιέξοδο δεδομένης της 

ασυμφωνίας των μελών. Η κύρια γραμμή διαίρεσης αφορά τον Παγκόσμιο 

Βορρά και τον Παγκόσμιο Νότο. Ενώ ο δεύτερος θεωρεί προϋπόθεση για την 

επανέναρξη των συνομιλιών την απελευθέρωση του εμπορίου στους τομείς 

της αγροτικής παραγωγής και της κλωστοϋφαντουργίας, Ευρωπαίοι και 

Αμερικάνοι παραμένουν απρόθυμοι να προχωρήσουν σε άρση του 

προστατευτισμού στους τομείς αυτούς. Το αποτέλεσμα είναι να μην 

προχωρούν και οι συζητήσεις για την απελευθέρωση σε άλλους τομείς. Ο 

νέος συσχετισμός των δυνάμεων μετά την είσοδο της Κίνας στον ΠΟΕ το 

2001, έχει προσδώσει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στην ομάδα των 

φτωχότερων χωρών, με αποτέλεσμα οι δυτικές δυνάμεις να αδυνατούν να τις 

πιέσουν αποτελεσματικά για παραχωρήσεις107. Η συζήτηση ανάμεσα σε 

Παγκόσμιο Βορρά και Παγκόσμιο Νότο συνοψίζεται στο δίπολο ελεύθερο 

εμπόριο ή δίκαιο εμπόριο. Ενώ οι ισχυροί του κόσμου επιμένουν στην άρση 

των εμπορικών εμποδίων, ως πανάκεια για την παγκόσμια ανάπτυξη και 
                                                 
106J. Jackson, “The Jurisprudence of GATT and the WTO: Insights on Treaty Law and Economic 
Relations”, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 
107K. Jones, “The Doha Blues: Institutional Crisis and Reform at the WTO”, Oxford University Press, 
Oxford, 2009. 
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επιρρίπτουν την ευθύνη για τη διαιωνιζόμενη φτώχεια και υπανάπτυξη στις 

πλημμελώς σχεδιασμένες και εκτελεσμένες πολιτικές των χωρών του 

Παγκόσμιου Νότου, εκείνες κάνουν λόγο για στρεβλούς κανόνες που ευνοούν 

τις ήδη ισχυρές δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα, είναι εύλογο ότι η άρση της 

προστασίας αναπτυσσόμενων εγχώριων τομέων θα επιτρέψει στις καλύτερα 

τοποθετημένες αγορές και επιχειρήσεις να επικρατήσουν σε αυτούς τους 

τομείς. Άλλωστε, οι δυτικές νουθεσίες για την ανάληψη μέτρων προς αυτή την 

κατεύθυνση, έρχονται σε αντίθεση με την εμπορική πολιτική της Δύσης τους 

προηγούμενους αιώνες, όταν και τα δυτικά κράτη ήραν τους προστατευτικούς 

φραγμούς, μόνο όταν είχαν φτάσει σε ικανοποιητικό βαθμό 

ανταγωνιστικότητας108. Εξάλλου τόσο η Ιαπωνία, το μεταπολεμικό οικονομικό 

θαύμα, όσο και οι τίγρεις της νοτιοανατολικής Ασίας (Νότια Κορέα, Ταιβάν 

κλπ.), ακολούθησαν ένα μείγμα φιλελεύθερων και προστατευτικών πολιτικών, 

κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, που επέτρεψαν στις εταιρείες τους 

να ενδυναμωθούν πριν αφεθούν στις πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισμού109. 

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Νότος κάνει λόγο για ειδικές ανάγκες και ιστορικές 

συγκυρίες που επιτάσσουν μία λογική επικεντρωμένη στο άτομο και τις 

κοινωνικές ανάγκες και αξίες (κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, προτεραιότητα 

στην καταπολέμηση της φτώχειας κλπ.), παρά δέσμευση στα κελεύσματα της 

ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού110.  

 

Σε αυτό το κατακερματισμένο πολιτικό περιβάλλον του παγκόσμιου 

εμπορικού καθεστώτος, οι ΗΠΑ στρέφονται προς τη διαπραγμάτευση 

περιφερειακών συνεργασιών, τόσο με τη ζώνη του Ειρηνικού, όσο και με την 

Ευρώπη. Οι κινήσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε ad hoc μειώσεις 

δασμών και περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, ωστόσο έρχονται 

σε σύγκρουση με το πνεύμα της συνολικής απελευθέρωσης της παγκόσμιας 

                                                 
108A. Kenwood και A. Lougheed, “The Growth of the International Economy 1820‐2000: An 
Introductory Text”, Routledge, London, 1999. 
109Joseph Stiglitz, “Globalization and its Discontents”, Penguin Books, London, 2002. 
110Storm, S. και Rao, J. M., “Market‐Led Globalization and World Democracy: Can the Twain Ever 
Meet?”, Development and Change, Vol. 35, 2004, σ. 577‐579. 
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αγοράς και αποδυναμώνουν τις κινήσεις για αναθέρμανση των συνομιλιών 

εντός του ΠΟΕ111.  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι εντός του ΠΟΕ τα μέλη της ΕΕ εκπροσωπούνται από 

τους αρμόδιους φορείς της ΕΕ, και όχι σε εθνικό – κρατικό επίπεδο. Τα 

αρμόδια Συμβούλια των Υπουργών (Εμπορίου, Γεωργίας και ούτω καθεξής, 

ανάλογα με τα ζητήματα που τίθενται προς συζήτηση κάθε φορά), έχουν 

αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί για την ΕΕ 

συνολικά, ως εμπορικό μπλοκ. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η 

Επιτροπή συνδιαλέγεται με τους αρμόδιους υπουργούς ώστε να προχωρήσει 

παραπέρα τις διαπραγματεύσεις, να αποσυρθεί από αυτές, ή να προχωρήσει 

σε τελική συμφωνία και υπογραφή. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα επιμέρους 

εθνικά εμπορικά συμφέροντα μπορεί να διαφοροποιηθούν σημαντικά μέσω 

αυτής της πολυδαίδαλης διαδικασίας. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο 

υπάρχει μία πολύ ισχυρότερη φωνή στο παγκόσμιο εμπορικό καθεστώς, που 

μπορεί να οδηγήσει σε ευνοϊκότερους όρους για την ΕΕ112. Η προσχώρηση 

της Ρωσίας στον ΠΟΕ και η ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, 

σε συνδυασμό με την προχωρημένη οικονομική περιφερειοποίηση στη 

Λατινική Αμερική και τη νοτιοανατολική Ασία, προοιωνίζει έναν καταλυτικό 

ρόλο των οικονομικών περιφερειών στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ και στη 

λήψη αποφάσεων για τους εμπορικούς κανόνες, που παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη και στην ευημερία.    

 

Η σημασία των ομάδων G7, G77, G20 και BRICs  

Παρόλο που οι ομάδες των 7 και 20, αντίστοιχα, ισχυρότερών κρατών του 

πλανήτη δεν αποτελούν κάποιον από τους επίσημους πυλώνες της 

παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, ο ολοένα αυξανόμενος και 

καθοριστικής σημασίας ρόλος τους στο παγκόσμιο σύστημα, καθιστά 

αναγκαία μία ανάλυση των ομάδων.  

 

                                                 
111M. Wolf, “The Embattled Future of Global Trade Policy”, Financial Times, 13 May, 2015, διαθέσιμο 
στο https://www.ft.com/content/0911ea96‐f803‐11e4‐8bd5‐00144feab7de. 
112S. Woolcock, “European Trade policy”, στο H. Wallace & W. Wallace (eds.), Policy‐Making in the 
European Union, Oxford University Press, Oxford, 2000, σ. 373‐379. 
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Η Ομάδα των 7 (G7) συστάθηκε για πρώτη φορά το 1975 ως ένα ανεπίσημο 

διακυβερνητικό φόρουμ των επτά ισχυρότερων τότε οικονομιών του πλανήτη, 

των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, του 

Καναδά και της Ιταλίας. Το φόρουμ, ήταν μία μετεξέλιξη του G5, στο οποίο 

συμμετείχαν από το 1967, οι πέντε πρώτες χώρες. Με την είσοδο των δύο 

τελευταίων, στα μέσα της δεκαετίες του 1970, ιδρύθηκε το κλαμπ των 

μεγάλων οικονομικών δυνάμεων, που στόχο είχε να συντονίσει τις 

οικονομικές τους πολιτικές. Η συνεργασία αυτή θεσμοθέτησε τακτικές 

συνεδριάσεις, σε επίπεδο όχι μόνο αρχηγών κρατών, αλλά και υπουργών 

οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών. Έλαβε χώρα στο υπόβαθρο 

πρωτοφανών αναταράξεων στη μεταπολεμική ιστορία. Η έξοδος των ΗΠΑ 

από τον κανόνα του χρυσού και το πέρασμα στις κυμαινόμενες 

συναλλαγματικές ισοτιμίες είχε οδηγήσει σε μεγάλη αστάθεια την παγκόσμια 

οικονομία και απειλούσε τη σταθερότητα των μεγαλύτερων οικονομιών. 

Παράλληλα, η πετρελαϊκή κρίση του 1973, μετά τον αραβο – ισραηλινό 

πόλεμο του Yom Kippur και η εκτόξευση των πετρελαϊκών τιμών απειλούσαν 

τα θεμέλια του μεταπολεμικού αναπτυξιακού θαύματος. Λόγω αυτών των 

αναταράξεων, συστάθηκε ένα οικονομικό διευθυντήριο με στόχο το 

συντονισμό των πολιτικών των επτά ισχυρότερων οικονομιών, που θα 

οδηγούσε στη ρύθμιση, των πρόσφατα αναδυθέντων, οικονομικών 

προβλημάτων113. Η Ομάδα ασχολείται κυρίως με ζητήματα μακροοικονομικής 

διαχείρισης, αναπτυξιακής φύσης, ενεργειακής ασφάλειας και απελευθέρωσης 

του εμπορίου. Η ατζέντα έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, 

περιλαμβάνοντας θέματα κλιματικής αλλαγής, περιφερειακής ασφάλειας, 

ελέγχου των εξοπλισμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ρόλος της Ομάδας 

των 7 ήταν αρκετά σημαντικός, καθώς οδηγούσε τις κύριες οικονομίες του 

πλανήτη σε κοινές θέσεις που πίεζαν τις υπόλοιπες. Αναλυτικότερα, η Ομάδα 

οδήγησε σε μία κοινή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του 1973, μέσω 

της έγκρισης για ενεργειακή αποτελεσματικότητα και της διαφοροποίησης των 

πηγών και των διαδρομών ενέργειας, και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 

                                                 
113Τheodore Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009, σ. 
73‐74. 
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ολοκλήρωση του Γύρου συνομιλιών της Ουρουγουάης, που διαρκούσε χρόνια 

χωρίς τελεσίδικη συμφωνία114.  

 

Σε αυτό το προνομιούχο κλαμπ προστέθηκε και η Ρωσία το 1998, κάτι που 

οδήγησε και στη μετονομασία της Ομάδας σε Ομάδα των 8. Η κίνηση αυτή 

δεν αποτύπωνε, τόσο την ενδυνάμωση της ρωσικής οικονομίας που είχε 

υποστεί τεράστιο πλήγμα με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όσο την 

πολιτική πρόθεση της Δύσης να ενισχύσει το δυτικό προσανατολισμό και τις 

καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Η κίνηση αυτή έχει μεγάλη συμβολική σημασία για 

τη Ρωσία καθώς σηματοδότησε την αναγνώριση, από μέρους της Δύσης, της 

Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης παρά τα τρομακτικά οικονομικά και εσωτερικά 

της προβλήματα, εκείνη την εποχή. Η Ρωσία αξιοποίησε την ευκαιρία κυρίως 

σε πολιτικό επίπεδο, καθώς συμμετέχει πάντα στις διασκέψεις των αρχηγών 

κρατών, αλλά σπανιότερα σε αυτές των οικονομικών αξιωματούχων. Όμως, η 

πρόσφατη κρίση στην Ουκρανία έφερε τις σχέσεις Ρωσίας και Δύσης στο 

ιστορικό ναδίρ των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα η Ρωσία να μην 

γίνεται πλέον δεκτή στις συνομιλίες της Ομάδας. Επομένως, η G8 έχει 

μετατραπεί ξανά σε G7, τουλάχιστον προς το παρόν.  

 

Η αντίρροπη δύναμη της Ομάδας των 7, θεωρείται η Ομάδα των 77. Η G77 

προηγείται χρονικά της Ομάδας των 7. Αποτελεί μετεξέλιξη του Κινήματος των 

Αδεσμεύτων, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950, προκειμένου να 

διεκδικήσει έναν τρίτο, ανεξάρτητο αναπτυξιακό δρόμο διαφορετικό, τόσο του 

καπιταλιστικού, όσο και του κομμουνιστικού προτύπου οικονομικής 

ανάπτυξης115. Η θεαματική αύξηση του αριθμού των ανεξάρτητων χωρών, 

μετά τον τερματισμό της αποικιοκρατίας τη δεκαετία του 1960, είχε 

δημιουργήσει έναν ευρύ κορμό κρατών που έβλεπαν το ρόλο των μεγάλων 

δυνάμεων και των «δυτικο – κρατούμενων» παγκόσμιων οργανισμών, ως 

ανάχωμα στην ανάπτυξή τους. Ειδικότερα, θεωρούσαν τη ΓΣΔΕ ως κλαμπ 

των πλουσίων χωρών που προωθούσαν σε αυτό το φόρουμ ίδια συμφέροντα, 

σε βάρος των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών. Ο όρος G77 αποτελεί πλέον 
                                                 
114Andrew Heywood, «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή», Εκδόσεις Κριτική, 
Αθήνα, 2013, σ. 752. 
115Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015, σ. 138. 

74 
 



αναχρονισμό, καθώς το κλαμπ αριθμεί περί τα 130 μέλη σήμερα, κάτι που 

δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία και στην εκπροσώπηση με μία 

φωνή. Η ενδυνάμωση κάποιων αναπτυσσόμενων κρατών, κυρίως της Κίνας 

και της Ινδίας, αφενός είναι ενθαρρυντική καθώς ενισχύει τη φωνή των 

αδυνάτων, όμως αφετέρου διαφοροποιεί τα συμφέροντά και τη στόχευσή των 

κρατών αυτών, που πλέον εισέρχονται στο κλαμπ των μεγάλων δυνάμεων και 

δεν συμφωνούν απόλυτα, ούτε με τη ρητορική, ούτε με τις προτεραιότητες 

των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών. Η συμμετοχή τους, άλλωστε, στη G20 

τις τοποθετεί στην καρδιά της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, παρά 

στο περιθώριό της116. Η μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομίας προς 

ανατολάς, συνεπάγεται και τη σχετική αποδυνάμωση της Ομάδας των 7.  

 

Προκειμένου να διατηρήσει και να ενισχύσει το ρόλο της στην παγκόσμια 

οικονομική διακυβέρνηση, η G8 προχώρησε αρχικά στο άνοιγμα του 

οργανισμού σε ένα σχηματισμό που περιλάμβανε τις πέντε κυριότερες 

αναδυόμενες οικονομίες του πλανήτη, τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία, το 

Μεξικό και τη Νότιο Αφρική, γνωστό ως G8+5. Ωστόσο, η πραγματική τομή 

στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση ήρθε με την έκρηξη της 

παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007 – 2009. Η Ομάδα των 8 

ήταν αδύναμη να την αντιμετωπίσει μόνη της και παρέπεμψε το θέμα στην 

Ομάδα των 20, που ενσωματώνει τη G8, τις πέντε αναδυόμενες οικονομίες 

και μία σειρά άλλων σημαντικών οικονομιών (Αργεντινή, Αυστραλία, 

Ινδονησία, Νότια Κορέα, Σαουδική Αραβία και Τουρκία). Σε αυτό το φόρουμ, 

που ιδρύθηκε το 1999, οι Κίνα και ΗΠΑ είχαν τον κεντρικό ρόλο στη 

χρηματοδότηση της εξόδου από την κρίση. Η G20 πλέον φαντάζει ως 

καταλληλότερο, δημοκρατικότερο και πιο νομιμοποιημένο φόρουμ από την 

Ομάδα των 7, για την επίλυση των παγκόσμιων οικονομικών προβλημάτων, 

καθώς η Ομάδα των 7 πλέον διαθέτει περιορισμένη ισχύ, που δεν αντιστοιχεί, 

σε καμία περίπτωση, με την παγκόσμια κατανομή της οικονομικής ισχύος. 

Αντίθετα, η Ομάδα των 20 εκπροσωπεί το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του 

παγκόσμιου πληθυσμού και του παγκόσμιου ΑΕΠ και επιτρέπει την άρθρωση 

των φωνών, όχι μόνο του ανεπτυγμένου Βορρά, αλλά και του φτωχότερου 
                                                 
116Τheodore Conn, «Διεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρία και Πράξη», Gutenberg, Αθήνα, 2009, σ. 
83‐84. 
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Νότου117. Πέρα από τη διαχείριση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, 

αποστολή της G20 είναι ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των 

κύριων οικονομικών δρώντων, η ρύθμιση και εποπτεία του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, η προάσπιση της παγκόσμιας οικονομικής 

σταθερότητας και η δημιουργία μεγαλύτερου πλούτου για τον παγκόσμιο 

πληθυσμό118. Τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ως ένα πλήρες 

και ισότιμο μέλος της G20, εκπροσωπώντας μισό δισεκατομμύριο πολιτών, 

ένα από τα μεγαλύτερα ΑΕΠ και ένα από τα ισχυρότερα νομίσματα του 

κόσμου. Το παράδειγμα της μπορεί να ακολουθηθεί στην πορεία, από άλλα 

εγχειρήματα περιφερειακής ολοκλήρωσης, με σημαντικές συνέπειες για την 

παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση.  

 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί και η ομάδα των ισχυρότερων αναδυόμενων 

οικονομιών του πλανήτη, γνωστή με το ακρωνύμιο BRICs (Βραζιλία, Ρωσία, 

Ινδία και Κίνα). Σκοπός αυτού του κλαμπ είναι να αρθρώσει ένα πειστικό 

αντίλογο στα καλά συντονισμένα δυτικά συμφέροντα και να εκπροσωπήσει 

ένα μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού, που βρίσκεται σε 

μειονεκτικότερη θέση. Προς το παρόν, αυτό το γκρουπ επέχει συμβολικό 

χαρακτήρα, εκφράζοντας κατά μία έννοια την «ανάδυση των υπολοίπων» 

(The rise of the Rest)119. Σε προσεκτικότερη ανάλυση, παρατηρείται ότι 

υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις οικονομίες, αλλά και στις 

οικονομικές πολιτικές και προτεραιότητές τους, με αποτέλεσμα να φαντάζει 

πολύ δύσκολος ένας στενότερος συντονισμός των οικονομικών τους 

στρατηγικών. Η κατάσταση επιδεινώνεται και από τα ανταγωνιστικά 

συμφέροντα σε γεωπολιτικό επίπεδο, κυρίως αναφορικά με τον προβληματικό 

άξονα Πεκίνου – Μόσχας120.  

 

                                                 
117Andrew Heywood, «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή», Εκδόσεις Κριτική, 
Αθήνα, 2013, σ. 212‐213. 
118L. Cram, “Integration Theory και the Study of the European Policy Process: Towards a Synthesis of 
Approaches”, στο J. Richardson (eds.), European Union: Power και Policy‐Making, Routledge, London, 
2001, σ. 66‐69. 
119M. Glosny, “China and the BRICs: A Real (but Limited) Partnership in a Unipolar World”. Polity, Vol 
42: 1, 2010, σ. 100‐129. 
120R. Sharma, “Broken BRICs: Why the Rest Stopped Rising”, Foreign Affairs, Vol. 91:2. 
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Συμπερασματικά αναφέρεται, ότι μέσω της ομάδα των 20 και των τριών 

κύριων πυλώνων της παγκόσμιας διακυβέρνησης, επιχειρείται η συνάρθρωση 

των επιμέρους συμφερόντων, οικονομικών ιδεολογιών και επιχειρημάτων σε 

μία κοινή, παγκόσμια οικονομική δράση.  

 

Οι επιδράσεις της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης  

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, κατέδειξε 

μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες της παγκοσμιοποίησης: την άμεση 

αλληλεξάρτηση όλων των κρατών, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Και 

αυτό αιτιολογείται από την «εξαγωγή» της κρίσης, τη ραγδαία εξάπλωση της 

και τα μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα σε όλες τις χώρες, ανάλογα με το 

βαθμό διεθνοποίησης των οικονομιών τους.  

 

Η κρίση επέφερε άμεσες αλλαγές σε κάποιες πτυχές της παγκόσμιας 

οικονομικής διακυβέρνησης. Οι πιο σημαντικές είναι, η αναδιανομή των 

ψήφων σε ΔΝΤ και ΠΤ, με τα δυτικά κράτη, πλην των ΗΠΑ, να χάνουν μερίδια 

συμμετοχής προς όφελος της Κίνας, που πλέον συμμετέχει με μεγαλύτερη 

χρηματοδότηση στους οργανισμούς αυτούς και κατά συνέπεια, περισσότερες 

ψήφους. Η μεταρρύθμιση αυτή πλαισιώνει τη μετατόπιση από τη G7 στη G20 

και είναι δηλωτική των τομών που λαμβάνουν χώρα στην παγκόσμια 

οικονομία. Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2009 θεσμοθετήθηκε το Συμβούλιο 

για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (Financial Stability Board) με στόχο το 

συντονισμό του έργου των εθνικών χρηματοπιστωτικών αρχών και των 

διεθνών οργανισμών ούτως ώστε να επιτηρείται αποτελεσματικά η οικονομική 

σταθερότητα και να αποφεύγονται μελλοντικές κρίσεις121. Το ΔΝΤ πιστώνεται 

με τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για δεκαετίες, παρά τις αναταράξεις 

που δημιούργησε η έξοδος των ΗΠΑ από τον κανόνα του χρυσού και τη 

μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Στη δε ΠΤ πιστώνεται η ανύψωση του 

βιοτικού επιπέδου του λιγότερο αναπτυγμένου κόσμου, μέσα από τις 

επενδύσεις και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τις 

                                                 
121Andrew Heywood, «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή», Εκδόσεις Κριτική, 
Αθήνα, 2013, σ. 769. 

77 
 



ανεπτυγμένες χώρες. Ωστόσο, παραμένουν μία σειρά από δομικές αστοχίες 

και παθογένειες της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης122.  

 

Οι τρεις κυριότερες ενστάσεις στη σημερινή αρχιτεκτονική και λειτουργία της 

παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, που διατυπώνονται από αρκετούς 

αναλυτές, αφορούν:  

1. Τη συνεχή εμφάνιση κρίσεων χρέους που λειτουργούν αποσταθεροποιητικά 

για την παγκόσμια οικονομία. Η συνεχιζόμενη κρίση της ευρωζώνης αποτελεί 

το πλέον ενδεικτικό παράδειγμα123.  

2.  Την ασύμμετρη ισχύ που έχει αποκτήσει το παγκόσμιο κεφάλαιο, που 

λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για την παγκόσμια οικονομία124.  

3. Τη λογική πίσω από την απελευθέρωση του εμπορίου, που μοιάζει να 

διευρύνει το χάσμα μεταξύ Παγκόσμιου Βορρά και Παγκόσμιου Νότου και να 

αποδυναμώνει κυρίως τις νότιες επιμέρους εθνικές οικονομίες125.  

 

Καταρχήν οι κρίσεις χρέους απειλούν τη διεθνή ρευστότητα, ειδικά όταν 

εμφανίζονται σε χώρες και περιοχές με δομική σημασία για την παγκόσμια 

οικονομία, όπως το Μεξικό το 1994 και ο νότος της ευρωζώνης από το 2010. 

Η συνταγή που ακολουθείται κατά κόρον, είναι η περιοριστική πολιτική των 

προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής, που μεταφέρει το κόστος 

αποπληρωμής (κυρίως αν όχι αποκλειστικά) στους χρεώστες, ανεξάρτητα 

από το αν οι πολιτικές που προτείνει το ΔΝΤ για την ανάκαμψη είναι σωστά 

σχεδιασμένες και ρεαλιστικές. Χωρίς να παραγνωρίζεται το μεγάλο μερίδιο 

ευθύνης που βαραίνει τους εκάστοτε χρεώστες κατά περίπτωση, οι κρίσεις 

χρέους αποτελούν δομικό στοιχείο της παγκόσμιας οικονομίας, με την έννοια 

ότι προκύπτει ως αποτέλεσμα της λειτουργίας ενός παγκόσμιου 

καπιταλιστικού προτύπου που εδράζεται στο παράδειγμα της αέναης 

μεγέθυνσης. Αυτό στο χρηματοπιστωτικό τομέα, σημαίνει αέναη δημιουργία 

χρήματος, με γεωμετρικά υψηλότερους ρυθμούς από τη συνολική αξία της 
                                                 
122Paul Krugman, “The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, Penguin Books, 
London, 2008. 
123H. Patomäki, «Η Μεγάλη Αποτυχία της Ευρωζώνης. Από την Κρίση σε ένα Παγκόσμιο Νιου Ντιλ», 
Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2013. 
124S. Strange, “The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy”, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1996. 
125P. Lawn, “Frontier Issues in Ecological Economics”, Edward Elgar, Cheltenham, 2007, σ. 322. 
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εμπράγματης οικονομίας. Με άλλα λόγια, ο συνολικός διακινούμενος όγκος 

των χρημάτων είναι δυσανάλογα μεγαλύτερος της αξίας του συνόλου των 

αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται και καταναλώνονται στην παγκόσμια 

οικονομία, κάτι που καθιστά αδύνατη την αποπληρωμή όλων των δανείων. 

Αυτός ο φαύλος κύκλος εγκλωβίζει την παγκόσμια διακυβέρνηση σε μία αέναη 

προσπάθεια ad hoc αντιμετώπισης της κάθε κρίσης χρέους όταν αυτή 

ξεσπάσει. Ακόμη και όταν προκριθούν πολιτικές άμεσης ένεσης ρευστότητας 

σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως έκαναν οι ΗΠΑ με το Μεξικό το 1994 για 

να μην εξαχθεί η κρίση και στην αμερικανική οικονομία, τούτο δεν μεταλλάσσει 

τη δομική παθογένεια της παγκόσμιας οικονομίας που «αιμοδοτείται» από την 

ανεξέλεγκτη δημιουργία χρήματος αναντίστοιχα με τα μεγέθη της πραγματικής 

οικονομίας126.  

 

Η δημιουργία μίας Παγκόσμιας Χάρτας, για τη μετάβαση σε ισοσκελισμένα 

εμπορικά ισοζύγια και σημαντική μείωση των χρεών, είναι απαραίτητη. Πηγή 

έμπνευσης και βάση της, μπορεί να αποτελέσει το ίδιο το πτωχευτικό δίκαιο 

των ΗΠΑ που προκρίνει σταδιακή προσαρμογή, χωρίς να πλήττονται 

θεμελιώδη εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα127. Μία κίνηση προς 

ισοσκελισμένα εμπορικά ισοζύγια μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα πιο 

παρεμβατικό ΔΝΤ, στα πρότυπα που είχε προτείνει ο Keynes στη 

συνδιάσκεψη του Breton Woods, (πρόταση που αναφέρθηκε παραπάνω).  

 

Όσον αφορά στη δεύτερη ένσταση, η έξοδος των ΗΠΑ από τον κανόνα του 

χρυσού, η προϊούσα οικονομική ορθοδοξία που προωθούσε την 

απελευθέρωση των αγορών και των κεφαλαιακών ροών και η υιοθέτηση 

τέτοιων μέτρων από τους κύριους οικονομικούς παίκτες τη δεκαετία του 1970 

και του 1980, οδήγησε σε αυτό που σήμερα ονομάζεται καπιταλισμός – 

καζίνο, ήτοι τη μετάβαση από το βιομηχανικό καπιταλισμό στη 

χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, που προκαλεί ρωγμές στον 

κοινωνικοοικονομικό ιστό των κοινωνιών κι επιτρέπει τις τράπεζες και τους 

                                                 
126Joseph Stiglitz, “Globalization and its Discontents”, Penguin Books, London, 2002. 
127H. Patomäki, «Η Μεγάλη Αποτυχία της Ευρωζώνης. Από την Κρίση σε ένα Παγκόσμιο Νιου Ντιλ», 
Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2013. 
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χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να δρουν ανεξέλεγκτα128. Το σίγουρο είναι 

ότι η απελευθέρωση των κεφαλαιακών ροών έχει επιτρέψει κερδοσκοπικά 

παιχνίδια εναντίον των κρατών και της νομισματικής τους ασφάλειας, που 

έχουν οδηγήσει σε κρίσεις την πραγματική τους οικονομία. Ενδεικτικά 

παραδείγματα: οι τίγρεις της νοτιοανατολικής Ασίας το 1997 και η Ρωσία το 

1998. Οι σημερινοί κανόνες της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, το 

ατελές ρυθμιστικό πλαίσιο, η αδυναμία του έθνους – κράτους μπροστά στο 

μεγάλο κεφάλαιο και η παράλληλη λειτουργία μίας σκιώδους οικονομίας, 

αφήνουν έκθετα τα κράτη στις κινήσεις μεγάλων οικονομικών παραγόντων 

που υποσκάπτουν την οικονομική τους ισχύ και σταθερότητα. Οι επιπτώσεις 

είναι φυσικά εμφανέστερες στα ασθενέστερα κράτη. Τέτοιες περιπτώσεις είναι 

συνήθως μεταδοτικές απειλώντας ευρύτερα μέρη της παγκόσμιας οικονομίας.  

 

Η κύρια πρόταση που έχει αρθρωθεί για την καταπολέμηση του φαινομένου 

είναι η επιβολή ενός φόρου επί των κεφαλαιακών ροών σε χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα, γνωστός ως φόρος Tobin, από το όνομα του οικονομολόγου που 

τον πρότεινε για πρώτη φορά, τη δεκαετία του 1970. Ένα τέτοιο μέτρο 

θεωρείται ότι θα περιόριζε επιθετικές κερδοσκοπικές κινήσεις, αν και 

πιθανότατα δεν θα οδηγούσε στην εξάλειψή τους. Παράλληλα, θα αποτελούσε 

ένα σημαντικό μηχανισμό άντλησης χρήματος που θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί για την καταπολέμηση των δύο κεντρικών προβλημάτων της 

σύγχρονης παγκόσμιας ζωής: την καταπολέμηση της φτώχειας, της 

εξαθλίωσης και της έκθεσης σε επιδημίες, καθώς και την αναχαίτιση της 

κλιματικής αλλαγής και στον περιορισμό των συνεπειών της στην ανθρώπινη 

διαβίωση129. 

 

Σχετικά με την τρίτη ένσταση, είναι σαφές ότι υπάρχουν συνεχώς 

αυξανόμενες ενστάσεις ενάντια στη φιλελευθεροποίηση και παγκοσμιοποίηση 

του εμπορίου, μιας και οι κανόνες του εμπορικού παιχνιδιού έχουν 

βαρύνουσα σημασία για την παγκόσμια κατανομή του πλούτου Το ελεύθερο 

εμπόριο στηρίζεται στη λογική του συγκριτικού πλεονεκτήματος, σύμφωνα με 
                                                 
128S. Strange, “The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy”, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1996. 
129P. Lamy, «Η Παγκόσμια Δημοκρατία: Για μια Νέα Παγκόσμια Διακυβέρνηση», Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα, 2006, σ. 112‐113. 
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την οποία, κάθε χώρα είναι πιο αποτελεσματική αν εστιάσει την παραγωγική 

της ικανότητα στους τομείς που υπερτερεί. Τα υψηλά εξαγωγικά έσοδα σε 

αυτούς τους τομείς επιτρέπουν την εισαγωγή των υπόλοιπων αγαθών και 

υπηρεσιών. Η οργάνωση της διεθνούς οικονομίας κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι 

προτιμότερη από μία οικονομία στην οποία τα κράτη είναι αυτόνομα και οι 

εθνικές οικονομίες παράγουν περισσότερο ή λιγότερο τα ίδια προϊόντα και τα 

εμπορεύονται στη διεθνή αγορά, καθώς η εξειδίκευση σε ορισμένους τομείς 

επιτρέπει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα 

παίγνιο συλλογικών κερδών στο οποίο δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, 

αλλά μόνο νικητές (σε διαφορετικό βέβαια βαθμό). Όμως αυτή η λογική, στην 

οποία στηρίζεται η οικονομική παγκοσμιοποίηση και η απελευθέρωση του 

παγκόσμιου εμπορίου, είχε μία βασική προϋπόθεση: την απουσία 

κινητικότητας του κεφαλαίου. Οι διάφορες χώρες είχαν διαφορετικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα δεδομένου ότι το κεφάλαιο ήταν εγχώριο και όχι διεθνοποιημένο 

αφού η μετακίνησή του αντιμετώπιζε σημαντικούς περιορισμούς. Ωστόσο, 

είναι γνωστό ότι βασικός πυλώνας της σημερινής παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας, είναι η απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και η 

ελευθερία μετακίνησης του κεφαλαίου. Η δυνατότητα αυτή διαβρώνει τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα των κρατών και ουσιαστικά δημιουργεί ένα πεδίο 

στο οποίο το κεφάλαιο μπορεί να μετακινηθεί και να μετατρέψει το συγκριτικό 

πλεονέκτημα ή μειονέκτημα μίας χώρας σε απόλυτο πλεονέκτημα. Έτσι, η 

παγκόσμια οικονομία μετατρέπεται από παίγνιο συλλογικού αθροίσματος, σε 

παίγνιο μηδενικού αθροίσματος με τη δημιουργία νικητών και ηττημένων. Το 

κεφάλαιο μετακινείται εκεί που τα περιθώρια κέρδους είναι ευρύτερα και από 

τη στιγμή που η παραγωγή μετατοπίζεται σε περιοχές με τις χαμηλότερες 

εργασιακές και οικολογικές προδιαγραφές δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, εκμετάλλευσης και ανοίγματος της ψαλίδας 

ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία μάλλον δημιουργεί ένα παίγνιο νικητών και 

ηττημένων βραχυπρόθεσμα, και μόνο ηττημένων μεσοπρόθεσμα130.  

 

                                                 
130Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015. 
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Στο σημερινό πραγματικό, εμπειρικό και παγκοσμιοποιημένο υπόβαθρο, η 

φιλελευθεροποίηση του εμπορίου δημιουργεί υψηλά επίπεδα εξάρτησης από 

τις ρευστές και ασταθείς δυνάμεις της παγκόσμιας αγοράς και τους 

εξωτερικούς προμηθευτές. Παράλληλα, όσες χώρες δεν συναγωνίζονται μέσω 

των εξαγωγικών τους βιομηχανιών αποτελεσματικά στην παγκόσμια 

οικονομία, δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν επαρκές συνάλλαγμα για 

εισαγωγές πρώτης ανάγκης, την ίδια στιγμή που στη βάση της λογικής του 

συγκριτικού πλεονεκτήματος έχουν αποδυναμώσει την αγροτική τους βάση. 

Αυτό το μοντέλο οικονομικής οργάνωσης, δημιουργεί μεγάλα ρίσκα για 

υποσιτισμό και λιμούς σε διαφορετικές περιοχές του λιγότερο αναπτυγμένου 

κόσμου131. Επίσης, το παγκόσμιο εμπορικό καθεστώς δομείται από την 

ασύμμετρη ισχύ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Επομένως, οι όροι του 

παιχνιδιού ευνοούν κυρίως τις μεγάλες δυνάμεις, ενώ περιορίζουν τις 

ευκαιρίες των φτωχότερων κρατών. Η εξαίρεση των τομέων της γεωργίας και 

της κλωστοϋφαντουργίας πλήττει σημαντικά τις εξαγωγικές δυνατότητες των 

χωρών αυτών, την ίδια στιγμή που οι συμφωνίες για τα πνευματικά 

δικαιώματα και την επέκταση του εμπορίου στους τομείς των υπηρεσιών 

δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις των ανεπτυγμένων κρατών.  

 

Ταυτόχρονα, μία πραγματική απελευθέρωση του εμπορίου αξιώνει την 

ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, η οποία είναι σχετικά ανέξοδη, υπηρετεί 

κοινωνικούς στόχους σε όλες τις γωνιές της γης και σίγουρα εντάσσεται στο 

πλαίσιο ελεύθερου εμπορίου που έχει οικοδομηθεί μετά το 1945 και μπορεί να 

οδηγήσει σε βέλτιστες οικονομικές και τεχνολογικές πρακτικές και σε άνοδο 

του βιοτικού επιπέδου. Η γνώση αποτελεί κοινωνικό προϊόν, και η εξέλιξη της 

αποτελεί μία βαθιά κοινωνική διαδικασία. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σύστημα 

προστασίας των ευρεσιτεχνιών ανταμείβει τις καινοτομίες για υπερβολικά 

μεγάλο διάστημα λειτουργώντας αποτρεπτικά στην περαιτέρω εξέλιξή τους 

και δημιουργώντας μονοπωλιακές, μη ανταγωνιστικές συνθήκες και δομές. Σε 

αντίθεση με την παγιωμένη αντίληψη ότι οι καινοτομίες πρέπει να 

ανταμείβονται και να διαφυλάσσονται, ούτως ώστε να οδηγήσουν σε 

περαιτέρω ανακαλύψεις, μία εναλλακτική θεώρηση είναι η ευρεία 
                                                 
131H. Daly και J. Farley, “Ecological Economics. Principles and Applications”, Island Press, Washington, 
2004. 
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προσβασιμότητα της γνώσης και η δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας και 

εξέλιξής της. Το Linux, για παράδειγμα, αποτελεί ένα ανοιχτό λογισμικό 

επάνω στο οποίο έχουν εργαστεί και το οποίο έχουν αναβαθμίσει αρκετοί 

πολίτες, στο βαθμό μάλιστα που σήμερα αποτελεί προτιμητέο πρόγραμμα για 

εκατομμύρια χρήστες132.  

 

Τέλος, η κεντρική θεώρηση του σημερινού οικονομικού κόσμου επιτείνει τη 

θέαση των προβλημάτων και της επίλυσής τους, μόνο μέσα από το πρίσμα 

του ανταγωνισμού και των δυνάμεων της αγοράς. Όμως, είναι αμφισβητήσιμο 

κατά πόσο αυτές οι δυνάμεις είναι ικανές να προσφέρουν όλα τα αγαθά και 

κυρίως να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κλιματικής αλλαγή. Αντίθετα, 

τέτοια προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποδοτικά στη βάση της 

συνεργασίας και μίας συνεργατικής λογικής. Για παράδειγμα, απαιτούνται 

συλλογικές, παγκόσμιες προσπάθειες για την εύρεση νέων τεχνολογιών που 

θα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες χωρίς την παράλληλη επίταση της 

κλιματικής αλλαγής. Δεν υπάρχει καμία λογική στην κατοχύρωση 

ευρεσιτεχνιών για τέτοιου είδους εφευρέσεις και καινοτομίες, από τη στιγμή 

που η διάδοση και ευρεία χρήση τους, ακόμα και από όσους δεν είχαν καμία 

ανάμειξη στις ερευνητικές και επιστημονικές προσπάθειες, οδηγεί στην 

εκπλήρωση του πλέον σημαντικού και κρίσιμου παγκόσμιου στόχου και 

δημόσιου αγαθού, αυτού της αναχαίτισης και αντιστροφής της κλιματικής 

αλλαγής133.  

Άρα, η συνέργεια των δυνάμεων του ανταγωνισμού και της συνεργασίας και 

μία πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην απελευθέρωση του εμπορίου, είναι 

απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή έκβαση του Γύρου της Ντόχα. Ειδάλλως, 

διακυβεύεται η περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου, κάτι που μπορεί να 

πλήξει το ίδιο το παγκόσμιο εμπορικό καθεστώς, αλλά και την ευημερία τόσο 

των ανεπτυγμένων όσο και των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.     

                                                 
132H. Daly και J. Farley, “Ecological Economics. Principles and Applications”, Island Press, Washington, 
2004. 
133Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Ανακεφαλαιώνοντας, πρέπει να λεχθεί ότι προκειμένου να κατανοηθεί η 

περιφερειακή ολοκλήρωση, πρέπει να ληφθεί υπόψη το κύριο σημείο της, που 

δεν είναι άλλο από τη διαφοροποίηση της αρχής της εθνικής κυριαρχίας. Οι 

εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις δημιουργούν ζητήματα, τα οποία τα 

κράτη από μόνα τους δεν μπορούν να διαχειριστούν επαρκώς. Και αυτός είναι 

ο κύριος λόγος που προσφεύγουν στη δημιουργία περιφερειακών ενώσεων, 

µε στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιου είδους προκλήσεων. 

Τα κυριότερα θέματα είναι η επίτευξη της ειρήνης και η δημιουργία ενιαίων 

οικονομικών ζωνών ή αγορών, επομένως οι στόχοι είναι η ενίσχυση της 

ειρήνης και η δημιουργία μίας ισχυρής οικονομίας. Από κει και πέρα, 

επιμέρους συμφωνίες, εντός των δομών μίας περιφερειακής ολοκλήρωσης, 

έχουν ως στόχο την επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης, εργασίας 

και ευημερίας που θα ικανοποιούν το σώμα των πολιτών. Εξίσου σημαντικοί 

στόχοι: η κοινή αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών, η δημιουργία 

νομισματικών ενώσεων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η έρευνα και 

η τεχνολογική πρόοδος, που σκοπεύουν στην ενίσχυση της θέσης των 

κρατών στη διεθνή σκηνή134.  

 

Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι ο µόνος δρόμος για την επανεκλογή ή 

διατήρηση των κυβερνήσεων στην εξουσία στον εκδημοκρατισμένο κόσμο του 

21ου αιώνα. Κατά τη διαδικασία της περιφερειακής ολοκλήρωσης, αν και τα 

κράτη διατηρούν κομβικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και την παραγωγή 

πολιτικής, λειτουργούν σε ένα διαφοροποιημένο θεσµικό και κανονιστικό 

πλαίσιο, γεγονός που οδηγεί σε πληθώρα συµβιβασµών και σε τελικές 

αποφάσεις που αποτυπώνουν τις αρχικές θέσεις των κρατών, µόνο εν μέρει. 

Αυτό δημιουργεί αντιρρήσεις τόσο αναφορικά µε την επιμέρους 

αποτελεσµατικότητα των θεσμών της περιφερειακής ολοκλήρωσης, όσο και 

µε τη νομιμοποίησή τους. Η περιφερειακή ολοκλήρωση προκαλεί την αλλαγή 

των όρων του παιχνιδιού µε την εθνική κυριαρχία να υποχωρεί, και τη 

                                                 
134Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015. 
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γραφειοκρατία, τον τεχνοκρατισµό και την υπερεθνική πρόσληψη της 

πραγματικότητας να κερδίζουν σημαντικό έδαφος135.  

 

Παράλληλα, η περιφερειακή ολοκλήρωση διαφοροποιεί τις ταυτότητες των 

συμμετεχόντων, είτε µε τη δημιουργία μιας νέας υπερεθνικής ταυτότητας, για 

παράδειγμα ευρωπαϊκής, είτε µε την ενδυνάμωση της παραδοσιακής εθνικής 

(εθνικιστικής) ταυτότητας. Λαμβάνοντας υπόψη και πάλι το παράδειγμα της 

ΕΕ, η εθνικιστική ταυτότητα μοιάζει να επιστρέφει δυναμικά τελευταία μέσω 

του κύματος του ευρωσκεπτικισµού. Σύμφωνα µε τον Aybak (2005), η 

λειτουργία της πολιτικής, εντός των περιφερειακών ενώσεων, μπορεί να 

κατανοηθεί μέσω των διαφορετικών επιπέδων και δικτύων πολιτικής, που 

αυτές δημιουργούν. Τα διαφορετικά επίπεδα πολιτικής σηματοδοτούν αφενός 

την αύξηση της σημασίας κάποιων δρώντων (π.χ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), την ίδια στιγµή που δημιουργούν σηµαντικούς 

περιορισμούς σε κάθε δρώντα να επιβάλει τη θέλησή του και να οδηγήσει τις 

συζητήσεις ακριβώς εκεί που θέλει. Η λήψη αποφάσεων έχει καταστεί πολύ 

πιο περίπλοκη όχι µόνο επειδή ενσωματώνει διαφορετικά επίπεδα (τοπικό, 

εθνικό, υπερεθνικό, εταιρικό κλπ.) και φορείς δράσης (επιχειρήσεις, δίκτυα 

πολιτών, επιστημονικές κοινότητες κλπ.), αλλά και γιατί ανά τοµέα και ζήτημα, 

η ισχύς, η διαπραγµατευτική θέση και η βούληση του κάθε δρώντα διαφέρει 

σημαντικά. Επίσης, οι περιφερειακές ενώσεις δημιουργούν απεριόριστες και 

αθρόες ροές ανθρώπων, ιδεών, κεφαλαίου, υπηρεσιών και αγαθών. Αυτό 

διαφοροποιεί αφενός τη βάση της ζωής των πολιτών τους, και αφετέρου 

σφυρηλατεί νέους δεσμούς και σχέσεις ανάµεσα στα µέλη τους. Αυτή η δομή 

της παραγωγής πολιτικής, αντιδιαστέλλεται από την παραδοσιακή πολιτική 

διαδικασία που ακολουθούνταν (προ ολοκλήρωσης), τόσο στο εγχώριο πεδίο, 

όσο και σε αυτό των διεθνών σχέσεων και εδραζόταν στην αρχή της εθνικής 

κυριαρχίας και την εσωτερική και εξωτερική διάστασή της136.  

 

Επομένως, εφόσον η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι αποδεκτή και 

προτιμότερη ενός περιβάλλοντος κλειστών εθνικών πολιτικών συστημάτων, 
                                                 
135M. Mazower, « Κυβερνώντας τον Κόσµο: Η Iστορία µιας Iδέας», Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 
2012, σ. 421‐422. 
136M. Mazower, « Κυβερνώντας τον Κόσµο: Η Iστορία µιας Iδέας», Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 
2012, σ. 421‐422. 
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που μπορεί να επιδοθούν σε πολεμικές συγκρούσεις, πρέπει να εξεταστούν οι 

τρόποι οικοδόμησης μίας στερεότερης υπερεθνικής δημοκρατίας. Εξάλλου, 

μέσω της περιφερειακής ολοκλήρωσης, δημιουργούνται νέοι ισχυροί πόλοι 

στο παγκόσμιο σύστηµα, γεγονός που αναδιατάσσει τον παγκόσμιο χάρτη, σε 

επίπεδο όχι µόνο ισχύος, αλλά και σε θεσμικό, αξιακό και κανονιστικό, και 

ανοίγει το δρόμο για έναν κόσμο πιο εύκολα κυβερνήσιµο, μέσα από 

διαπεριφερειακές συνεργασίες και εκπροσώπηση των περιφερειών στους 

παγκόσμιους οργανισµούς και θεσμούς.  

 

Ένα παράδοξο της περιφερειοποίησης, είναι ότι λειτουργεί τόσο 

συμπληρωματικά, όσο και σε αντίθεση με την τάση της εποχής, την 

παγκοσμιοποίηση. Αν και αποτελεί µία μικρογραφία της, δηλαδή 

παγκοσμιοποίηση σε περιφερειακό επίπεδο, την ίδια στιγμή χαράσσει νέες 

διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους «έχοντες και τους µη έχοντες». 

Αφενός, προφυλάσσει τα µέλη της από τις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης, 

αφετέρου όμως, διαιωνίζει τις διαχωριστικές γραμμές αποτρέποντας την 

περαιτέρω παγκοσμιοποίηση137. Η εξέλιξη των δύο αυτών τάσεων και ο 

βαθμός στον οποίο θα λειτουργούν συμπληρωματικά ή αντίθετά, αποτελεί τον 

πλέον κρίσιμο παράγοντα, για τη διαμόρφωση του παγκόσμιου συστήματος 

τον 21ο αιώνα.   

 

Είναι ευνόητο, ότι η συζήτηση για την περιφερειακή ολοκλήρωση, τις 

επιπτώσεις και το μέλλον της, περιστρέφεται κυρίως γύρω από το ευρωπαϊκό 

εγχείρημα, τόσο επειδή είναι το πλέον προχωρημένο, όσο και λόγω της 

διαιωνιζόμενης κρίσης της ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Η Ένωση πρέπει να 

προσεγγιστεί μέσω δύο πρισμάτων: Α) Η ΕΕ βασίζεται στα έθνη – κράτη και η 

πλειοψηφία των πολιτών και των ελίτ των µελών της δεν επιθυμούν, προς το 

παρόν, τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, λόγω της 

κεντρικής σημασίας που αποδίδεται στη μονάδα του έθνους, την εθνική 

ιστορία, την κουλτούρα και την παράδοση και κυρίως την επιθυμία των 

κρατών να παραμείνουν κυρίαρχα. Γι’ αυτό και υπάρχει απροθυμία στην 

παράδοση επιπλέον μέρους της κυριαρχίας τους στις Βρυξέλλες. Με άλλα 

                                                 
137M. Carr, “Fortress Europe: Dispatches from a Gated Continent”, Τhe New Press, 2012. 
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λόγια, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προχωρά δειλά, λόγω της απροθυμίας 

ενδυνάμωσης του υπερεθνικού πεδίου εις βάρος των εθνικών κέντρων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: η ίδρυση της ευρωζώνης. Παρόλο που 

συμφωνήθηκε η δημιουργία του κοινού νομίσματος που θα ενίσχυε την 

αγοραστική δύναμη των πολιτών, τα κράτη δεν προθυμοποιήθηκαν στη 

μεταφορά των νομισματικών αρμοδιοτήτων από τις εθνικές κεντρικές 

τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, κάποιες χώρες 

δημιούργησαν τέτοια ανοίγματα στην οικονομία τους που έθεταν σε κίνδυνο 

την παραμονή τους στο ευρώ και την ισχύ του κοινού νομίσματος. Αυτό, που 

έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από το 1999 για τη θωράκιση της ευρωζώνης, ήτοι 

το δικαίωμα της Επιτροπής να ελέγχει τους εθνικούς προϋπολογισμούς, µε 

στόχο τη δημοσιονομική πειθαρχία που θα προφύλασσε το κοινό νόμισμα, 

πραγματοποιήθηκε µε τη ψήφιση του Χρηματοπιστωτικού Πακέτου, μόλις το 

2012, μετά την έλευση της κρίσης. Πριν την κρίση, η κίνηση θεωρούνταν ως 

υπερβολική παραχώρηση αρμοδιοτήτων από τα εθνικά κέντρα εξουσίας στο 

υπερεθνικό. Πάντως, η δημιουργία κρίσεων αποτελεί κινητήριο μοχλό που 

ωθεί τα µέλη σε περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους, καθώς κρίνουν 

μια τέτοια επιλογή ως την καλύτερη, ή, έστω, τη λιγότερο επιζήμια, από τις 

υπόλοιπες138.  

 

Β) Δεν πρέπει να λησμονείται ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί την 

ιστορική απάντηση των Ευρωπαίων στο κεντρικό υπαρξιακό τους ζήτημα, τη 

συμβίωση µε την ισχυρότερη χώρα της ηπείρου στο κέντρο της, τη Γερμανία. 

Η γερμανική ηγεμονία στις νομισματικές και οικονομικές υποθέσεις τα 

τελευταία χρόνια, έχει δημιουργήσει εκ νέου ρωγμές στο ευρωπαϊκό 

οικοδόμημά, αναφορικά µε το ρόλο της Γερμανίας και τις σχέσεις της µε τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, η διαχείριση της κρίσης της ευρωζώνης 

μπορεί να μεταφρασθεί και ως µία αναμέτρηση της γερμανικής οικονομικής 

και νομισματικής ορθοδοξίας, µε τις κεϋνσιανές οικονομικές θεωρήσεις που 

βλέπουν τη δημοσιονομική πειθαρχία ως στραγγαλιστική και αντιπαραγωγική.  

Όμως, η έξοδος κάποιων µελών από την ΕΕ, ή η διάλυσή της, δεν θα 

επιλύσει το πρόβλημα. Αντίθετα θα απομακρύνει το θεσμικό και κανονιστικό 
                                                 
138Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015. 
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πλαίσιο, εντός του οποίου συγκρατούνται τα πιο επικίνδυνα ρεύματα σκέψης 

και αποτρέπονται τα πιο εφιαλτικά σενάρια. Αυτό το ζήτημα συνύπαρξης 

Γερμανίας – υπολοίπων κρατών, αναζητά επίλυση και η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση προσφέρει απαντήσεις, περισσότερο ή λιγότερο ικανοποιητικές. 

Χωρίς να παραγνωρίζεται ότι η ΕΕ, η δομή και η λειτουργία της, έχει καταστεί 

μέρος του προβλήματος, η επίλυση των προβλημάτων έξω από τις δομές της 

ΕΕ δεν εγείρει σε καμία περίπτωση αισιοδοξία. Η ιστορική εμπειρία και η 

απουσία εναλλακτικών μοιάζει να καθιστά απαραίτητη τη συνέχιση, παρά τη 

ματαίωση, του ευρωπαϊκού οράματος. 

 

Σε επίπεδο διεθνούς οικονομικού συστήματος, είναι σαφέστατο ότι η 

διακυβέρνηση του διαμορφώνεται ιστορικά, σε σημαντικό βαθμό από την 

ισχύ. Αυτή αποτυπώνεται, τόσο στις διαφορετικές προτιμήσεις των κρατών 

ανάλογα με τη θέση τους στην παγκόσμια οικονομία, όσο και στις 

διαφορετικές ενέργειες που προβαίνουν, ώστε να δημιουργήσουν θεσμούς και 

κανόνες που τα συμφέρουν. Ταυτόχρονα, τα κράτη επιδιώκουν να διατηρούν 

τον έλεγχο επί των διεθνών οικονομικών εξελίξεων και να διευθύνουν την 

παγκόσμια οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί να ερμηνευθεί η σύσταση 

και λειτουργία του ΔΝΤ και της ΓΔΣΕ, και κατόπιν του ΠΟΕ. Ωστόσο, η 

λειτουργία της ΠΤ δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες των ισχυρών κρατών. 

Αντίθετα, τα δεσμεύει να συμβάλουν στην ανάπτυξη των λιγότερο 

προνομιούχων χωρών.  

 

Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί διαθέτουν ευρύτατα περιθώρια ερμηνείας 

της πραγματικότητας και κατ’ επέκταση λήψης αποφάσεων. Η επανάσταση 

που συντελέστηκε στην οικονομική θεωρία, από τη δεκαετία του 1960, στα 

ακαδημαϊκά κέντρα της Δύσης, μετακυλίστηκε στα παγκόσμια οικονομικά 

φόρα. Η λειτουργία τους διαποτίστηκε από την ιδεολογία της ελεύθερης 

αγοράς, στην οποία σταδιακά προσχώρησαν αρκετά κράτη, βλέποντας την 

ως όχημα για την εκπλήρωση προσωπικών στόχων (οικονομική ανάπτυξη, 

μείωση της ανεργίας, καταπολέμηση του στασιμοπληθωρισμού)139.  

                                                 
139M. Barnett και M. Finnemore, «Κανόνες για τον Κόσμο. Οι Διεθνείς Οργανισμοί στην Παγκόσμια 
Πολιτική», Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2008. 
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Από την ανάλυση της παγκόσμιας οικονομίας, προέκυψαν δύο διαπιστώσεις: 

Πρώτον, η δομή και λειτουργία της παγκόσμιας διακυβέρνησης ευνόησε τα 

ηγεμονικά σχέδια των ΗΠΑ τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Δεύτερον, η 

φιλελευθεροποιούμενη οικονομία έχει αναδείξει, μέχρι σήμερα, ως κύριο 

νικητή την Κίνα, η οποία έχει αναδυθεί, μέσα σε λίγες δεκαετίες, από μία πολύ 

φτωχή χώρα σε μία από τις οικονομικές υπερδυνάμεις. Σε επίπεδο απόλυτων 

και συγκριτικών κερδών, η Κίνα είναι μάλλον η πιο ευνοημένη. Άρα τίθεται το 

ερώτημα: σε ποιο βαθμό η παγκόσμια οικονομία ελέγχεται από τους κύριους 

δρώντες και κατά συνέπεια, σε ποιο βαθμό αποτελεί όχημα της διαιώνισης 

της ηγεμονίας και της ισχύος, ή αλλαγής στο συσχετισμό δυνάμεων.       

Το ερώτημα γίνεται πιο καίριο, από τη στιγμή που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες 

αποφασίζουν τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από εθνικά σε υπερεθνικά κέντρα 

λήψης αποφάσεων. Η δημιουργία του μηχανισμού διευθέτησης διαφορών 

ενισχύει τις αρμοδιότητες του ΠΟΕ και μειώνει τη δυνατότητα ελέγχου της 

εξέλιξης και εφαρμογής των εμπορικών κανόνων από τα κράτη. Και αυτό 

συμβαίνει επειδή τα κράτη βρίσκονται ανάμεσα στις συμπληγάδες της 

αποτελεσματικότητας, που μεταφράζεται σε πίεση για τη βελτίωση 

οικονομικών δεικτών (μεγέθυνση, μείωση της ανεργίας, προσέλκυση 

επενδύσεων κλπ.), και της διατήρησης της εθνικής κυριαρχίας σε ζωτικά 

ζητήματα. Οι δύο αυτές προτεραιότητες δημιουργούν ένα μείγμα κρατο – 

κεντρισμού και υπερεθνισμού, το οποίο συνεπάγεται ότι τα κράτη 

συνδιαμορφώνουν, αλλά δεν ελέγχουν τις οικονομικές τους προοπτικές140.  

 

Οι ιστορικοί υλιστές εστιάζουν στις διαιωνιζόμενες σχέσεις ανισότητας και 

εκμετάλλευσης ανάμεσα στον Παγκόσμιο Βορρά και τον Παγκόσμιο Νότο. 

Όμως αυτή η αντίληψη δεν εξηγεί αποτελεσματικά, συγκριτικές μελέτες 

κρατών που ανήκαν στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Για παράδειγμα, πως οι 

χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας κατάφεραν και ξέφυγαν από το φαύλο 

κύκλο της φτώχειας, της εξαθλίωσης και της υπανάπτυξης και μετατράπηκαν 

σε υπολογίσιμα οικονομικά μεγέθη, την ίδια ώρα που οι περισσότερες χώρες 

της Αφρικής, και ειδικά η υποσαχάρια Αφρική, επιδεικνύουν χαμηλότατους 

δείκτες οικονομικής και ανθρωπιστικής ανάπτυξης; Το ερώτημα μπορεί να 
                                                 
140Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015. 
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απαντηθεί μέσω της σημασία των εγχώριων πολιτικών, της πολιτικής και 

οικονομικής διακυβέρνησης εντός των κρατών, αλλά και των επιμέρους 

δρώντων που διαμεσολαβούν, τόσο τις εσωτερικές πολιτικές δομές και 

διεργασίες, όσο και τις διεθνείς141. 

 

Το σίγουρο είναι ότι το σημερινό σύστημα διακυβέρνησης του διεθνούς 

οικονομικού συστήματος, παρουσιάζει ένα μείγμα επιτυχιών και αποτυχιών.  

 

Στις πρώτες περιλαμβάνονται:  

 Η αποτροπή μίας οικονομικής κρίσης τύπου μεσοπολέμου  

 Η διατήρηση της ρευστότητας και της σχετικής σταθερότητας της παγκόσμιας 

οικονομίας  

 Η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, που είχε ευεργετικά αποτελέσματα 

συνολικά για την οικονομία και για τα περισσότερα μέλη της (ως ένα βαθμό) 

 Η σχετική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον Παγκόσμιο Νότο μέσω 

του έργου της ΠΤ.   

 

Οι πιο σημαντικές αποτυχίες, είναι:   

 Η συντεχνιακή φύση της αναπτυξιακής στρατηγικής που ευνόησε μεν τους 

φτωχότερους, όμως πολύ περισσότερο τους ισχυρότερους  

 Η παγίωση και όξυνση των παγκόσμιων ανισοτήτων και η συνακόλουθη 

αύξηση του πολιτικού χάσματος ανάμεσα σε Παγκόσμιο Βορρά και 

Παγκόσμιο Νότο, μέσω των στρεβλών κανόνων του ελεύθερου εμπορίου που 

λειτουργούν σε αρκετές περιπτώσεις εις βάρος του Παγκόσμιου Νότου και 

υπέρ του Παγκόσμιου Βορρά 

 Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ που αδυνατεί να δώσει λύσεις 

στα υπάρχοντα εμπορικά προβλήματα και απειλεί το μέλλον του ίδιου του 

οργανισμού  

 Οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις χρέους που αποτελούν δομικό στοιχείο και 

αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομίας και του τρόπου λειτουργίας της, και η 

αποτυχία εποικοδομητικής αντιμετώπισής τους και εκπόνησης σχεδίων για 

μία συνολική λύση 
                                                 
141M. Barnett και M. Finnemore, «Κανόνες για τον Κόσμο. Οι Διεθνείς Οργανισμοί στην Παγκόσμια 
Πολιτική», Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2008. 
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 Την ασύμμετρη ισχύ που έχει αποκτήσει το παγκόσμιο κεφάλαιο, που 

λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για την παγκόσμια οικονομία142.  

 

Ο δραματικός χαρακτήρας που έχει αποκτήσει η κρίση της ευρωζώνης, που 

απειλεί το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα με μία δεύτερη ευρύτατη κρίση 

μέσα σε μία μόλις δεκαετία, απειλεί συθέμελα τις βάσεις του καπιταλιστικού 

τρόπου ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, την ευημερία των πολιτών του 

κόσμου. Ταυτόχρονα, το ευρωπαϊκό αφήγημα και ο τρόπος λειτουργίας της 

Ένωσης δεν είναι πια θελκτικός. Κι αυτό γιατί η Ένωση δεν μπορεί να 

ξεκολλήσει από το τέλμα της νομισματικής μονοδιάστατης συνθήκης και να 

εισέλθει στον πυρήνα της οικονομικής και πολιτικής εμβάθυνσης. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι παντού, ακόμη και στην προηγμένη και ευημερούσα 

Γερμανία, οι πολίτες απομακρύνονται από τα κόμματα του μέτρου και του 

ορθολογισμού και καταφεύγουν στο ριζοσπαστισμό και στο λαϊκισμό για να 

ξορκίσουν τη φτώχεια και την ανασφάλεια και να αποκτήσουν σταθερές στην 

εποχή της απόλυτης ρευστότητας.   

 

Άρα το συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση 

μπορεί να αποτελεί τη λύση στην αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση του 

διεθνούς οικονομικού συστήματος, αλλά μόνον εφόσον υπάρχει σημαντική 

εμβάθυνση.  

 

Το συμπέρασμα υποστηρίζεται και από τα εξής: 

Α) το διεθνές οικονομικό σύστημα είναι πολύ μεγάλο και κατ’ επέκταση 

δύσκολα διαχειρίσιμο, ακόμη και από τις κυρίαρχες οικονομικά δυνάμεις (τα 

καλύτερα αποτελέσματα της G20, επιβεβαιώνουν το ισχυρισμό). Αν το 

σύστημα μοιράζονταν στις περιφερειακές ενώσεις και αυτές 

διαπραγματεύονταν μεταξύ τους, τα αποτελέσματα θα ήταν μάλλον καλύτερα. 

Δηλαδή, όπως η ΕΕ συμμετέχει ως ένα απλό μέλος σε διάφορα φόρα, το ίδιο 

θα μπορούσε να γίνει και με τις υπόλοιπες ενώσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι 

περισσότερες διεργασίες θα πραγματοποιούνταν εντός των ενώσεων και σε 

παγκόσμιο επίπεδο θα υπήρχε λιγότερη πολυφωνία.  
                                                 
142Χρήστος Φραγκονικολόπουλος και Φίλιππος Προέδρου, «Παγκόσμια Πολιτική – Δρώντες, Δομές & 
Διαδικασίες», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015. 
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Β) Οι περιφερειακές ενώσεις μπορούν να αντιπροσωπεύσουν καλύτερα τα 

συμφέροντα των κρατών – μελών τους σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 

υπάρχει καλύτερη κατανόηση των κοινωνιών και οικονομιών σε περιφερειακό 

επίπεδο, παρά σε παγκόσμιο. Οι δε λαοί έχουν περισσότερες ομοιότητες σε 

επίπεδο κουλτούρας, αξιών κλπ., οπότε μπορεί να συμφωνήσουν κι 

ευκολότερα. 

 

Όμως, εφόσον ο στόχος της περιφερειακής ολοκλήρωσης είναι να επιφέρει 

τέτοιου είδους αποτελέσματα, που τα έθνη – κράτη θα αποτύγχαναν να 

επιφέρουν, αν λειτουργούσαν αυτόνομα, οι ενώσεις έχουν ανάγκη από απτά 

αποτελέσματα που θα δικαιολογούν και θα νομιμοποιούν την ύπαρξή τους, 

γιατί αλλιώς απειλούνται με διάλυση. Αυτό επιτάσσει επιπλέον εμβάθυνση της 

ολοκλήρωσης και δημιουργία νέων συνεργατικών και υπερεθνικών δομών. Οι 

επιμέρους κοινωνίες πρέπει να κατανοήσουν ότι το περιφερειακό επίπεδο 

καθίσταται συμπληρωματικό του εθνικού. Τα έθνη θα πρέπει να αποδεχθούν 

τον οικειοθελή περιορισμό της κυριαρχίας τους, με αντάλλαγμα τη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα, που μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω της επέκτασης 

της περιφερειακής ολοκλήρωσης. 

 

Τα παραπάνω, είναι μάλλον δύσκολο να γίνουν αποδεκτά από τις σημερινές 

οικονομικές υπερδυνάμεις των ΗΠΑ και Κίνα. Θα μπορούσε όμως να 

ξεκινήσει η διαπραγμάτευση μεταξύ των λιγότερο ισχυρότερων κρατών και οι 

δύο υπερδυνάμεις να συμμετάσχουν αυτόνομα, προς το παρόν. Άλλωστε το 

μέγεθος τους, σε επίπεδο πληθυσμού, οικονομίας κλπ., μπορεί να τις 

επιτρέψει τη συμμετοχή ως αυτόνομες οντότητες.   
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