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Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια επισκόπηση των προκλήσεων 

της παγκοσμιοποίησης σε διεθνές επίπεδο, της εξέλιξης της στην Ελλάδα και 

εξετάζεται η σχέση μεταξύ του ταχύτατου ρυθμού χρηματοπιστωτικής 

παγκοσμιοποίησης και διεθνοποίησης του εμπορίου και της αύξησης της οικονομικής 

ανισότητας που παρατηρείται στις περισσότερες χώρες κατά την διάρκεια των δύο 

τελευταίων δεκαετιών.  

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η τεχνολογική πρόοδος 

είχε μεγαλύτερη επίδραση από την παγκοσμιοποίηση στην ανισότητα εντός των 

χωρών. Η περιορισμένη συνολικά επίδραση της παγκοσμιοποίησης οφείλεται σε δύο 

αντίθετες επιδράσεις αυτής: η διεθνοποίηση του εμπορίου σχετίζεται με μειωμένη 

ανισότητα ενώ η χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση, ιδιαίτερα δια μέσου των 

άμεσων ξένων επενδύσεων (Foreign Direct Investment), προκαλεί αύξηση στην 

ανισότητα.  

Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι είναι ιδιαίτερα δυσχερής ο διαχωρισμός των 

επιδράσεων της τεχνολογικής και χρηματοπιστωτικής παγκοσμιοποίησης καθώς και οι 

δυο μορφές δρουν μέσω της αύξησης της ζήτησης για εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό. Επίσης, πραγματοποιείται μια σχετικά σύντομη περιγραφή του τρόπου 

μέτρησης της παγκοσμιοποίησης και των οικονομικών ανισοτήτων καθώς και της 

κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα που 

διαθέτει η ΕΛΣΤΑΤ. 

Η ολοκλήρωση της παγκόσμιας οικονομίας δια μέσου της ολοένα και 

αυξανόμενης χρηματοπιστωτικής παγκοσμιοποίησης και διεθνοποίησης του εμπορίου 

έχει προχωρήσει σε επίπεδα ανώτερα από αυτά που παρατηρήθηκαν πριν τον πρώτο 

παγκόσμιο πόλεμο. Το νέο κύμα παγκοσμιοποίησης έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 

οικονομική ζωή των πολιτών σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις εισοδηματικές 

κατηγορίες και αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης.  

Στην συζήτηση για την επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην οικονομική 

ανισότητα κυριαρχούν δύο απόψεις. Μια σχολή σκέψης θεωρεί ότι η 

παγκοσμιοποίηση οδηγεί σε συνολική αύξηση του εισοδήματος η οποία διαχέεται στο 

σύνολο της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, ακόμα και πληθυσμιακές ομάδες με χαμηλά 
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εισοδήματα επωφελούνται από την παγκοσμιοποίηση σε απόλυτους όρους. Η 

αισιόδοξη αυτή οπτική παρουσιάζει συνάφεια με την υπόθεση του Kuznets σύμφωνα 

με την οποία παρόλο που η ανισότητα είναι πιθανό να αυξηθεί κατά τα πρώτα στάδια 

της βιομηχανικής ανάπτυξης, στην πορεία μειώνεται όσο προχωρά η ολοκλήρωση της 

μετάβασης στην εκβιομηχάνιση (Kuznets 1955).  

Σύμφωνα με την αντίθετη άποψη παρόλο που η παγκοσμιοποίηση επιδρά 

συνολικά θετικά στα εισοδήματα, η αύξηση αυτή δεν κατανέμεται ισότιμα ανάμεσα 

στους πολίτες μιας χώρας με αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού να 

βγαίνει χαμένο σε σχετικούς ή ακόμα και απόλυτους όρους (Forsyth 2000). Επιπλέον, 

η διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων δεν έχει μόνο δυσμενείς κοινωνικές 

επιπτώσεις αλλά δρα επίσης ανασταλτικά στην πλήρη αξιοποίηση του αναπτυξιακού 

δυναμικού της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης (Birdsall, Discussion of The Impact 

of Globalization on the World’s Poor 2007). Η διατήρηση των δυνάμεων που 

στηρίζουν την διαδικασία της παγκοσμιοποίησης προϋποθέτει άλλωστε την 

υποστήριξη του πληθυσμού η οποία τίθεται σε κίνδυνο με την αύξηση των 

ανισοτήτων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η 

παγκοσμιοποίηση επηρεάζει την κατανομή του εισοδήματος με ιδιαίτερη έμφαση στην 

επίδραση της στα εισοδήματα του πιο φτωχού τμήματος του πληθυσμού. Τα 

κυριότερα σημεία αναφοράς είναι τα παρακάτω: 

 

 το μεταβαλλόμενο μοτίβο επίδρασης της παγκοσμιοποίησης στην 

κατανομή εισοδήματος τις δύο τελευταίες δεκαετίες,  

 η αναγνώριση του τρόπου επίδρασης της χρηματοπιστωτικής 

παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης του εμπορίου και  

 η επισήμανση πολιτικών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις 

κυβερνήσεις να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η 

παγκοσμιοποίηση διασφαλίζοντας την κατά το δυνατόν δικαιότερη 

κατανομή του διαθέσιμου εισοδήματος στον πληθυσμό. 
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Κεφάλαιο 1: Ορισμός – Αίτια – Χαρακτηριστικά – Διαστάσεις και 
Ερμηνεία της Παγκοσμιοποίησης 

 

1.1 Ορισμός - αιτία - χαρακτηριστικά 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια αυξανόμενη κινητικότητα και 

επικοινωνία σε διακρατικό επίπεδο, που σχετίζεται με τη συνεχή προσπάθεια της 

διεθνούς κοινότητας να αντιμετωπίσει, μέσω συνεργατικών διαδικασιών, πολυσύνθετα 

προβλήματα οικονομικής υφής τα οποία αναφύονται όλο και συχνότερα. Το φαινόμενο 

της επικοινωνίας και της οικονομικής αλληλεπίδρασης δεν αποτελεί χαρακτηριστικό 

στοιχείο μόνο της σύγχρονης εποχής. Ήδη από την αρχαιότητα υπήρχαν οικονομικού 

χαρακτήρα αλληλεπιδράσεις μεταξύ των λαών της Μεσογείου. Από τον 16ο αιώνα 

μ.Χ., λόγω των ανακαλύψεων των νέων χωρών και της ανάπτυξης του εμπορίου 

ενισχύθηκε η οικονομική αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων κρατών. 

Ο Smith έκανε τις πρώτες προσπάθειες για την διερεύνηση των δυνατοτήτων 

που παρείχε ο αναδυόμενος πιο σύνθετος καταμερισμός της εργασίας σε διεθνές 

επίπεδο. Το εν  λόγω φαινόμενο εξελίχθηκε με διαφορετικό ρυθμό αρχικά στην 

Ευρώπη και μετά σε όλο τον κόσμο. Όπως αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο «The Theory 

of Moral Sentiments” που εκδόθηκε το 1759, αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρήθηκαν 

στην πολιτική και τον πολιτισμό (James 2014). 

Τα τέλη του 19ου αιώνα και οι αρχές του 20ου υπήρξαν επίσης μία εποχή 

έντονης παγκοσμιοποίησης, με την οικονομική δραστηριότητα να είναι ιδιαίτερα 

διεθνοποιημένη και την παγκόσμια οικονομία να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη 

ενσωμάτωση, ιδιαίτερα την περίοδο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το 1914 η παγκόσμια οικονομία παρουσίαζε χαρακτηριστικά 

έντονης παγκοσμιοποίησης ακόμα και με σημερινά κριτήρια (O’Rourke 1999). 

Στην σύγχρονη, ωστόσο, εποχή λόγω της τελειοποίησης των τεχνολογιών της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών ο κόσμος μετατράπηκε σε ένα «οικουμενικό 

χωριό». Η διεθνοποίηση του εμπορίου και του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

προκάλεσε το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης η οποία διαμορφώνει συνολικά νέες 

συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά τις χώρες και τις 

ζωές των λαών. Πριν από μερικά χρόνια ο όρος «παγκοσμιοποίηση» εμφανιζόταν 
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πολύ σπάνια, σήμερα όμως αποτελεί το επίκεντρο του πολιτικού και οικονομικού 

διαλόγου. 

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που εκτείνεται 

σε πολλά επίπεδα στο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και το πολιτιστικό γίγνεσθαι. 

Κυρίως όμως η παγκοσμιοποίηση αναφέρεται στη μεταβολή που σημειώθηκε τις 

τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Με απλά λόγια, παγκοσμιοποίηση σημαίνει 

κατάργηση των εμποδίων ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες των κρατών, σε ότι αφορά 

κυρίως το εμπόριο και την κίνηση κεφαλαίων.  

Σύμφωνα με ένα σχετικά ευρύ ορισμό η παγκοσμιοποίηση είναι η αυτονόμηση 

όλων εκείνων των παραμέτρων (οικονομία, επικοινωνία κλπ) οι οποίες μέχρι 

πρόσφατα (μερικές δεκαετίες) επεδίωκαν να έχουν σύνορα μέσα σε ένα κράτος - 

προστάτη. Παράμετροι που τείνουν να ελευθερώνονται και να διαχέονται, 

ακολουθώντας την παγκοσμιοποίηση, είναι το εμπόριο, η κοινωνική δομή, 

η τεχνολογία, η κουλτούρα, το πολιτικό, η γνώση κλπ. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται 

ως επιχείρημα για την ανάγκη μιας νέας καθολικού τύπου ηγεμονίας στον κόσμο. Ο 

όρος χρησιμοποιείται τουλάχιστον από το 1944 και ο πρώτος που τον χρησιμοποίησε 

σε οικονομικό πλαίσιο ήταν ο Theodore Levitt (Levitt 1983). 

 Ένας πιο τυπικός, αν και περιοριστικός, ορισμός είναι αυτός που δίνει 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο οποίος δίνει έμφαση στην αυξανόμενη οικονομική 

αλληλεξάρτηση των χωρών παγκόσμια μέσω του αυξανόμενου όγκου και ποικιλίας 

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

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

παγκοσμιοποίηση είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύμπλεγμα φαινομένων και σχέσεων, 

εντούτοις μπορεί κάποιος να διαχωρίσει διάφορες πτυχές της: 

 

 βιομηχανική παγκοσμιοποίηση - η ενίσχυση και επέκταση 

των πολυεθνικών εταιρειών 

 χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση - η ανάδυση παγκόσμιων 

χρηματοπιστωτικών αγορών και η πιο εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικές 

χρηματοδοτήσεις για εταιρικούς και κρατικούς δανειζόμενους 

 πολιτική παγκοσμιοποίηση - η επέκταση των πολιτικών συμφερόντων σε 

περιοχές και χώρες που δεν γειτνιάζουν με τα πολιτικά ισχυρά κράτη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1944
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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 παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης - αύξηση της ροής πληροφόρησης 

μεταξύ γεωγραφικά μακρινών περιοχών 

 πολιτισμική παγκοσμιοποίηση - ανάπτυξη διαπολιτισμικών επαφών και 

δημιουργία μιας παγκόσμιας κουλτούρας. 

 

Σύμφωνα με τον Ismail Shariff (Shariff 2003), η παγκοσμιοποίηση είναι η 

παγκόσμια διαδικασία ομογενοποίησης τιμών, προϊόντων, απολαβών, τόκων, και 

κερδών. Η ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης έγκειται σε τρεις παράγοντες: στον ρόλο 

της μετανάστευσης ανθρώπων, στο διεθνές εμπόριο, και στις γρήγορες 

μετακινήσεις κεφαλαίων και την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών. 

Η παγκοσμιοποίηση ταυτίζεται, επίσης, με διάφορες τάσεις οι οποίες έκαναν 

την εμφάνισή τους ή ενισχύθηκαν σημαντικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Αυτές περιλαμβάνουν την αυξημένη διεθνή κινητικότητα αγαθών, χρημάτων, 

πληροφοριών και ανθρώπων, καθώς και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των 

οργανισμών, των νομικών συστημάτων και των υποδομών που συνέβαλαν σε αυτή 

την κινητικότητα. Όμως αμφισβητείται το κατά πόσο αυτές οι τάσεις υπάρχουν 

πραγματικά: 

 

 Περισσότερες διεθνείς πολιτισμικές ανταλλαγές 

 Ενίσχυση της πολυπολιτισμικότητας μέσω της εξαγωγής κουλτούρας, αν 

και συχνά αυτό καταλήγει σε υβριδοποίηση ή αφομοίωση 

(π.χ. δυτικοποίηση). 

 Περισσότερα ταξίδια και τουρισμός σε χώρες του εξωτερικού. 

 Αυξημένη μετανάστευση, περιλαμβανομένης της παράνομης 

μετανάστευσης. 

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

χώρες (τα οποία συχνά προσαρμόζονται στην κουλτούρα όπου 

εισάγονται). 

 Παγκόσμιες μόδες και παγκόσμια μαζική 

κουλτούρα (π.χ. Πόκεμον, Sudoku, ιστολόγιο) 

 Διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις (π.χ. Παγκόσμιο Κύπελλο 

Ποδοσφαίρου, Ολυμπιακοί Αγώνες). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_(%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/Sudoku
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
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 Δημιουργία παγκόσμιων αξιών. 

 Τεχνικές/νομικές 

 Ανάπτυξη παγκόσμιας υποδομής τηλεπικοινωνιών και μεγαλύτερη 

διασυνοριακή ροή δεδομένων, με χρήση του Διαδικτύου, δορυφόρων 

επικοινωνίας, υποβρύχιων συρμάτων με οπτικές ίνες, και κινητής 

τηλεφωνίας. 

 Αύξηση του αριθμού προτύπων που εφαρμόζονται διεθνώς 

(π.χ. πνευματική ιδιοκτησία, ευρεσιτεχνία). 

 Δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του Διεθνούς 

Δικαστηρίου της Χάγης. 

 

Η μέτρηση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης συνήθως επικεντρώνεται σε 

στοιχεία της εμπορικής δραστηριότητας μιας χώρα, όπως το ΑΕΠ, επενδύσεις, και 

εισόδημα ανά κεφαλή.  

 

1.2 Διαστάσεις – ερμηνεία 
 

Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο με ποικίλες εκφάνσεις και 

διαστάσεις. Συνεπώς στην προσπάθεια κατανόησης της και ανάδειξης των ευκαιριών 

αλλά και των προβλημάτων που δημιουργεί έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες και 

έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες γύρω από τι συνιστά την παγκοσμιοποίηση, ποια 

είναι η ερμηνεία της και ποιες διαστάσεις της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής 

ζωής αφορά και επηρεάζει. 

Διάφοροι ακαδημαϊκοί, διανοούμενοι και διαμορφωτές κοινής γνώμης έχουν 

επισημάνει τέσσερις βασικές διαστάσεις και ερμηνείες της παγκοσμιοποίησης στην 

προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης του φαινομένου. Οι συνήθεις κύριες ερμηνείες 

που δίδονται γύρω από την παγκοσμιοποίηση και τις μορφές που λαμβάνει και πώς 

αυτές εκδηλώνονται στην πράξη και διαμορφώνουν τον σύγχρονο κόσμο αφορούν την 

παγκοσμιοποίηση ως διεθνοποίηση, την παγκοσμιοποίηση ως φιλελευθεροποίηση, 

την ερμηνεία της παγκοσμιοποίησης ως δυτικοποίηση και την παγκοσμιοποίηση ως 

οικουμενικότητα (A. M. Taylor 1998). Οι διάφορες αυτές ερμηνείες παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%B3%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%B3%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95%CE%A0
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1.2.1 Η παγκοσμιοποίηση ως διεθνοποίηση 
 

Η πρώτη ερμηνεία της παγκοσμιοποίησης αφορά την παγκοσμιοποίηση ως 

διεθνοποίηση. Με βάση την ερμηνεία της παγκοσμιοποίησης ως διεθνοποίησης 

δίδεται έμφαση στην ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του όγκου των συναλλαγών, της 

αλληλεπίδρασης και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών. Προβάλλεται ιδιαίτερα 

το γεγονός ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο οι ιδέες ξεπερνούν τα εθνικά 

σύνορα των διαφόρων κρατών και τα εμπορεύματα, τα κεφάλαια και οι άνθρωποι 

μετακινούνται με σχετική ευκολία και χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς λαμβάνοντας 

έτσι μία διεθνή και παγκόσμια διάσταση. 

Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία η παγκοσμιοποίηση αποτελεί απλά μία 

ιδιαίτερα έντονη μορφή διεθνοποίησης (Hirst 1999), ενώ επισημαίνεται και το γεγονός 

ότι διάφορες εκφάνσεις της παγκοσμιοποίησης που παρατηρούνται στον σύγχρονο 

κόσμο έχουν εμφανιστεί κατά το παρελθόν και σε άλλες χρονικές περιόδους και παρά 

το γεγονός ότι κυριαρχεί η εντύπωση ότι έχουν λάβει πιο έντονη μορφή, εντούτοις δεν 

αποτελούν ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Τονίζεται μάλιστα ότι όσον αφορά ορισμένες 

σημαντικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης όπως η μετακίνηση εμπορευμάτων, 

κεφαλαίων και ανθρώπων παρουσιάζονταν επίσης ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα και 

κατά τον 19ο αιώνα (J. Scholte 2002). 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να μελετηθεί 

και να ερμηνευθεί με τα μεθοδολογικά εργαλεία των διεθνών σχέσεων και των διεθνών 

οικονομικών. Η παγκοσμιοποίηση θεωρείται ως ένα εγγενές χαρακτηριστικό του 

διεθνούς συστήματος και της διεθνούς οικονομίας (A. M. Taylor 1998), όπου σε 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους λαμβάνει πιο έντονη μορφή ανάλογα και με τις 

διεθνείς πολιτικές,  οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις που συντελούνται, ενώ σε 

άλλες χρονικές περιόδους υποχωρεί. 

Κατά τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν δυνάμεις αντίρροπες προς την 

παγκοσμιοποίηση. Οι βίαιες διαδηλώσεις στο Σιατλ κατά την διάρκεια της συνάντησης 

του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου τον Δεκέμβριο του 1999 ήταν το πρώτο σημάδι 

ότι δεν τάσσονται όλοι υπερ της διεθνοποίησης του εμπορίου. Ένα συμπέρασμα από 

την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους το 2001 ήταν ότι η παγκοσμιοποίηση δεν 

αφορά αποκλειστικά και μόνο το εμπόριο και της χρηματοπιστωτικές αγορές. Η 
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κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers μετά από επτά χρόνια 

αποτέλεσε την βάση για άσκηση κριτικής στην ιδέα ότι το τραπεζικό σύστημα πρέπει 

να αφεθεί να αυτορυθμίζεται. Το πρόσφατο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην 

Βρετανία αποτέλεσε μια ηχηρή απόρριψη της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής 

κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (https://www.theguardian.com 2016). 

 

1.2.2 Η παγκοσμιοποίηση ως φιλελευθεροποίηση 
 

Σύμφωνα με μία άλλη κύρια ερμηνεία της παγκοσμιοποίησης αυτή ερμηνεύεται 

ως φιλελευθεροποίηση, ως η προσπάθεια δηλαδή της άρσης των εμποδίων στην 

ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, ανθρώπων και κεφαλαίων προκειμένου δηλαδή 

να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια που θέτουν διάφοροι περιορισμοί και τα σύνορα 

μεταξύ των κρατών στη δημιουργία ενός πιο παγκοσμιοποιημένου και ανοιχτού 

κόσμου. 

Τονίζεται η διαδικασία άρσης των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο και τη 

μετακίνηση των ανθρώπων, όπως η κατάργηση των δασμών και των μη 

δασμολογικών εμποδίων στο διεθνές εμπόριο, η άρση των κεφαλαιακών και 

συναλλαγματικών περιορισμών που περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων 

και η προσπάθεια για την κατάργηση των περιορισμών στην ελεύθερη μετακίνηση 

ανθρώπων, όπως οι απαιτήσεις για έκδοση βίζας κλπ. Με βάση αυτή την ερμηνεία της 

παγκοσμιοποίησης λαμβάνουν χώρα και μία σειρά πολιτικών αντιπαραθέσεων 

διεθνώς, ως προς το ρόλο της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής 

φιλελευθεροποίησης στα πλαίσια αυτής και αν οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. 

Οι υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης και των διαφόρων πολιτικών που 

οδηγούν σε φιλελευθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας 

διατείνονται πως η οικονομική φιλελευθεροποίηση που συνεπάγεται η 

παγκοσμιοποίηση, με βάση αυτή την ερμηνεία, οδηγεί σε μεγαλύτερη εξωστρέφεια 

των οικονομιών, συνετή δημοσιονομική πολιτική και προώθηση μίας σειράς 

ιδιωτικοποιήσεων και αύξηση της ευημερίας και της ανάπτυξης αλλά και την 

εξάπλωση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. 

Οι πολέμιοι της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, αντιτείνουν πως η εφαρμογή 

της οικονομικής φιλελευθεροποίησης και του περιορισμού του κρατικού 
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παρεμβατισμού και της άρσης των εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση των 

εμπορευμάτων και κεφαλαίων θα οδηγήσει σε αύξηση της φτώχειας και της 

ανισότητας, την όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων και θα επιφέρει οικολογικά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα και οδηγεί σε έλλειμμα δημοκρατίας. 

Ταυτόχρονα, πολλοί επικριτές της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης 

αμφισβητούν ότι η παγκοσμιοποίηση ταυτίζεται απαραίτητα με την φιλελευθεροποίηση 

και προτείνουν εναλλακτικές μορφές προώθησης και οργάνωσης της 

παγκοσμιοποίησης που προτάσσουν την οικολογία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη 

δημοκρατία (J. A. Scholte 2005). 

 

1.2.3 Η παγκοσμιοποίηση ως οικουμενικότητα (universalism) 
 

Η ερμηνεία της παγκοσμιοποίησης ως οικουμενικότητα αναφέρεται στην 

εξάπλωση συνηθειών, τρόπων ζωής και κοινών προϊόντων μεταξύ των διαφόρων 

περιοχών του πλανήτη που λαμβάνει χώρα στο σημερινό στάδιο της διαδικασίας της 

παγκοσμιοποίησης. 

Η ερμηνεία αυτή προβάλει τη δημιουργία και την εξάπλωση κοινών 

πολιτισμικών, οικονομικών και πολιτικών νορμών και αντιλήψεων καθώς και τη χρήση 

προϊόντων τα οποία αποτελούν μέρος της καθημερινότητας όλο και περισσότερων 

ανθρώπων που λαμβάνει χώρα μέσα από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και 

της δημιουργίας ενός λιγότερο κατακερματισμένου και περισσότερο συνεκτικού 

κόσμου μέσω της ύπαρξης κοινών εμπειριών και καθημερινών συνηθειών. 

Παρ’ όλα αυτά και με βάση αυτή την ερμηνεία της παγκοσμιοποίησης, η 

σημερινή της φάση δεν αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο στην παγκόσμια ιστορία. Η μαζική 

μετανάστευση προς διάφορες χώρες, ακόμη και σε διαφορετικές ηπείρους, αποτελεί 

διαχρονικό φαινόμενο στην ανθρώπινη ιστορία και δεν αποτελεί αποκλειστικά 

έκφανση της σύγχρονης μορφής της παγκοσμιοποίησης (Gamble 1994). 

Ταυτόχρονα, ιδέες και θρησκείες έχουν οικουμενική διάσταση εδώ και χιλιάδες 

χρόνια ενώ και τα εμπορεύματα μετακινούνται ακόμα και μεταξύ ηπείρων εδώ και 

αιώνες. Με βάση και αυτή την ερμηνεία συνεπώς, η παρούσα φάση της 

παγκοσμιοποίησης παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία και ομοιότητες με 

προηγούμενες περιόδους και εποχές. 
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Η εντατικοποίηση ωστόσο των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης προκάλεσε 

μια σειρά εντάσεων σχετικά με τον τρόπο που ακόμα και οι πιο πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες αντιμετωπίζουν τους αλλοδαπούς που εισέρχονται στην χώρα τους (James, 

Faces of Globalization and the Borders of States: From Asylum Seekers to Citizens 

2014). 

 

1.2.4 Η παγκοσμιοποίηση ως δυτικοποίηση 
 

Μία άλλη κύρια ερμηνεία της παγκοσμιοποίησης είναι αυτή που την εκλαμβάνει 

ως δυτικοποίηση. Κατά κάποιο τρόπο σχετίζεται με την προηγούμενη ερμηνεία της 

παγκοσμιοποίησης ως οικουμενικότητας, μόνο που στο επίκεντρο αυτής της 

ερμηνείας βρίσκονται οι δυτικές αρχές και αξίες. Συνεπώς, με βάση αυτή την ερμηνεία 

οι δυτικές αρχές, νόρμες και αξίες, όπως ο ορθολογισμός, η ελεύθερη αγορά και η 

αστικοποίηση εξαπλώνονται σε διάφορες γωνιές του πλανήτη εκτοπίζοντας 

παραδοσιακές αρχές και αξίες, καθώς και τρόπους ζωής και κοινωνικής οργάνωσης. 

Αποτελεί γεγονός ότι στην παρούσα φάση της παγκοσμιοποίησης συνέβαλαν 

ιδιαίτερα δυτικές αρχές και αξίες, όπως ο ορθολογισμός, η οικονομία της αγοράς, 

καθώς και διάφορες τεχνολογικές καινοτομίες, παράλληλα με διάφορες σύγχρονες 

μορφές κρατικής οργάνωσης που αναπτύχθηκαν αρχικά στη δύση. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα την εξάπλωση των δυτικών αξιών και του δυτικού τρόπου ζωής και 

κοινωνικής οργάνωσης σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. 

Σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία της παγκοσμιοποίησης ως δυτικοποίηση παίζει 

το γεγονός ότι για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ο δυτικός τρόπος ζωής και 

οικονομικής οργάνωσης θεωρείται ο πλέον αναπτυγμένος και συνεπώς επιχειρούν να 

τον μιμηθούν ως τον πλέον κατάλληλο προκειμένου να πετύχουν ανάλογη οικονομική 

ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, στην κυριαρχία του δυτικού τρόπου ζωής και κοινωνικής και 

οικονομικής οργάνωσης συμβάλει και η ανάπτυξη της τεχνολογίας επικοινωνιών και 

πληροφοριακής τεχνολογίας, η οποία παράγεται κατά κύριο λόγο στη δύση (Bitzenis 

2004). 

Παράλληλα, αποτελεί γεγονός η κυριαρχία διάφορων σύγχρονων δυτικών 

πολιτιστικών προϊόντων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της 
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τηλεόρασης, τα οποία διαμορφώνουν αντιλήψεις ιδιαίτερα μεταξύ των νέων και τα 

οποία προωθούνται ενεργά από τις δυτικές πολυεθνικές εταιρείες. 

Παρ’ όλα αυτά, η δυτική κυριαρχία δεν γίνεται αποδεκτή από όλες τις εθνότητες 

και από το γεγονός αυτό απορρέουν διάφορες εντάσεις και συγκρούσεις κυρίως γύρω 

από πολιτισμικά θέματα, αρχές και αξίες, όταν υπάρχει η αίσθηση ότι γίνεται 

προσπάθεια να επιβληθούν οι δυτικές αξίες εις βάρος των τοπικών αξιών και 

αντιλήψεων. Αντίθετα, μετά και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ο δυτικός 

τρόπος οικονομικής οργάνωσης γίνεται σε γενικές γραμμές αποδεκτός παγκόσμια και 

δεν αποτελεί πλέον αντικείμενο διαμάχης (Rodrik 1999). 

Συμπερασματικά, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες της παγκοσμιοποίησης με 

βάση ποιες από τις διαστάσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης επιλέγουν να 

εστιάσουν και θεωρούν σημαντικότερες. Καθώς η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα σύνθετο φαινόμενο με ποικίλες εκφάνσεις και διαστάσεις, η προσπάθεια 

κατανόησης, ανάλυσης και ερμηνείας του φαινομένου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

όλες τις σύγχρονες μορφές του καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τον 

σύγχρονο τρόπο ζωής προκειμένου η παγκοσμιοποίηση να γίνει κατανοητή με 

ακρίβεια και σε όλη της την έκταση και εύρος συνεπειών. 

 

1.2.5. Προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης 
 

Το ανοικτό διεθνές οικονομικό σύστημα έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο 

αναπτυξιακό μηχανισμό στην ιστορία. Όσα κράτη συμμετείχαν με όρους 

ανταγωνιστικότητας, εξασφάλισαν μακροπρόθεσμα θεαματικούς ρυθμούς ανάπτυξης.  

Κράτη που δεν συμμετείχαν, έμειναν πίσω οικονομικά και γνώρισαν στασιμότητα και 

υπανάπτυξη.  Στη μεταπολεμική εποχή τα μικρά κράτη της Άπω Ανατολής, που το 

1960 ήταν από τα φτωχότερα στον κόσμο, ακολούθησαν το πρότυπο της Ιαπωνίας 

και συμμετείχαν έντονα στο ανοικτό διεθνές οικονομικό σύστημα, με αποτέλεσμα 

σήμερα να έχουν προσεγγίσει ή και περάσει τα επίπεδα ευημερίας της Δύσης.   

Αντίθετα, τα κράτη της υποσαχάριας Αφρικής ως επί το πλείστων δεν 

συμμετέχουν στο ανοικτό διεθνές οικονομικό σύστημα και έχουν παραμείνει 

υποανάπτυκτα.  Η αντίθεση αυτή δείχνει, ότι η υπανάπτυξη δεν προέρχεται από την 

«εκμετάλλευση» που φέρονται να υφίστανται οι χώρες του Τρίτου Κόσμου στις 
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παγκοσμιοποιημένες αγορές, αλλά από την αδυναμία τους να συμμετάσχουν στις 

διεθνείς αγορές.  Πρέπει να τονισθεί εδώ, ότι αν και η αποχή από το ανοικτό διεθνές 

οικονομικό σύστημα είναι συνταγή για οικονομική στασιμότητα και υπανάπτυξη, η 

συμμετοχή στο σύστημα από μόνη της δεν εγγυάται αυτόματα την επιτυχία.  

Η αδιαμφισβήτητη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική της 

παγκοσμιοποίησης συνοδεύεται ενίοτε με βραχυπρόθεσμο κοινωνικό κόστος, το 

οποίο απορρέει από δύο παράγοντες: 

 

 Σε κάθε οικονομία υπάρχουν κλάδοι και μονάδες που αδυνατούν να 

αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό.  Η αναπτυξιακή δυναμική, που 

ο Schumpeter συνόψισε ως διαδικασία "δημιουργικής καταστροφής" 

(creative destruction), συνεπάγεται την παρακμή παρωχημένων κλάδων 

και μονάδων παραγωγής και τη μεταφορά του εργατικού τους δυναμικού 

και του κεφαλαίου τους στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους.  

Αυτή η μεταφορά πόρων από τους παρακμάζοντες στους 

αναπτυσσόμενους κλάδους συνεπάγεται σημαντικό βραχυπρόθεσμο 

κοινωνικό κόστος, όπως ανεργία, χρεωκοπίες μονάδων και μαρασμός 

περιοχών που ειδικεύονται σε παρωχημένους κλάδους παραγωγής.  Το 

ζητούμενο είναι, το κάθε κράτος να συμπαραστέκεται στις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες των παρωχημένων κλάδων ώστε να βοηθήσει στη 

μετάβασή τους σε ανερχόμενους κλάδους, ειδάλλως διακινδυνεύει να 

παρασυρθεί από εσωτερικές κοινωνικές πιέσεις υπέρ του 

προστατευτισμού που οδηγεί στη στασιμότητα. 

 Η διεθνής οικονομία κλυδωνίζεται περιστασιακά από ισχυρά οικονομικά 

σοκ, τα οποία προκαλούν ενίοτε οικονομική κρίση σε οικονομίες που 

είναι βαθιά ενσωματωμένες στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρηματοοικονομική κρίση των 

χωρών της Άπω Ανατολής το 1997-98 που στη συνέχεια έπληξε τη 

Ρωσία, τη Βραζιλία, την Αργεντινή και την Τουρκία.  Στην περίπτωση 

αυτή ένα σοκ που ξεκίνησε από την Ταϊλάνδη εξαπλώθηκε γρήγορα σε 

άλλες οικονομίες μέσω μαζικών διεθνών μετακινήσεων ρευστοποιήσιμου 

κεφαλαίου. 
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Η πρόκληση για κάθε κράτος είναι να ελαχιστοποιήσει τα ρίσκα και το 

κοινωνικό κόστος που απορρέουν από τον δυναμισμό των διεθνών αγορών, 

αξιοποιώντας συνάμα τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που προσφέρει αυτός ο δυναμισμός.  

Η απομόνωση από τον δυναμισμό των διεθνών αγορών δεν αποτελεί λύση, καθώς 

οδηγεί στη στασιμότητα και στην οικονομική παρακμή.   

Από τη σκοπιά των διεθνών σχέσεων ο δυναμισμός του ανοικτού διεθνούς 

οικονομικού συστήματος έχει βαρυσήμαντες συνέπειες, καθώς οδηγεί στην 

ανακατανομή της διεθνούς οικονομικής ισχύος.  Κράτη που επικρατούν στις διεθνείς 

αγορές εξασφαλίζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από λιγότερα ανταγωνιστικά 

κράτη, αλλάζοντας σωρευτικά προς όφελός τους τον διεθνή καταμερισμό ισχύος.   
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Κεφάλαιο 2: Η Εξέλιξη της Παγκοσμιοποίησης 
 

2.1 Γενικά 
 

Το παγκόσμιο εμπόριο πενταπλασιάστηκε σε πραγματικούς όρους από το 

1980 μέχρι και το 2007 και η συμμετοχή του το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν 

αυξήθηκε από 36 σε 55%. Η επιτάχυνση στην ενοποίηση του παγκόσμιου εμπορίου 

κατά την δεκαετία του 1990 οφείλεται στην σταδιακή σύνδεση των χωρών του πρώην 

ανατολικού μπλοκ με το παγκόσμιο εμπόριο. Η χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση 

προχώρησε επίσης σε σημαντικό βαθμό κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι οι διεθνείς κεφαλαιακές ροές υπερδιπλασιάστηκαν. Οι πιο 

ανεπτυγμένες οικονομίες εξακολουθούν να είναι πιο ενσωματωμένες στο παγκόσμιο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, ωστόσο και άλλες περιοχές του κόσμου αύξησαν τις 

διεθνείς κεφαλαιακές ροές. 

 

2.2 Ιστορική εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου 
 

Στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης κατά τον 19ο 

αιώνα συνετέλεσαν μία σειρά ιδιαίτερα σημαντικών τεχνολογικών μεταβολών και 

ανακαλύψεων, με βασικότερες εξ’ αυτών τον σιδηρόδρομο και το ατμόπλοιο, οι οποίες 

είχαν σημαντική επίδραση στη μείωση του κόστους μεταφοράς και κατά συνέπεια 

στην εξάπλωση του διεθνούς εμπορίου και την ενσωμάτωση των διεθνών αγορών 

προϊόντων.  

Τα κόστη μεταφοράς φορτίου με υπερωκεάνια στην Βρετανία ενώ παρέμειναν 

σταθερά για έναν αιώνα, από το 1840 μέχρι το 1910 σημείωσαν μείωση κατά 70% 

(O’Rourke 1999). Το κόστος μεταφοράς προϊόντων σε διεθνή κλίμακα μειώθηκε κατά 

ένα ποσοστό της τάξης του 45%, μεταξύ 1870 και 1913, ενώ και το αντίστοιχο κόστος 

μεταφοράς προϊόντων από τις μεσοδυτικές Πολιτείες των Η.Π.Α προς την Ανατολική 

Ακτή σημείωσε ιδιαίτερα σημαντική πτώση, που ξεπερνούσε ακόμη και την αντίστοιχη 

του υπερατλαντικού κόστους μεταφοράς.  

Η πολιτική εμπορίου των διαφόρων κρατών υπήρξε ένας επιπλέον παράγοντας 

ώθησης του διεθνούς εμπορίου, τουλάχιστον μέχρι το 1880. Από το 1815 μέχρι το 

1846 η Βρετανία ακολούθησε μία ιδιαίτερα επιθετική πολιτική απελευθέρωσης του 
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εμπορίου και προώθησης των διεθνών συναλλαγών, με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

να υιοθετούν αντίστοιχα μέτρα και πολιτικές μείωσης των δασμών. Παρ’ όλα αυτά, μία 

σειρά διεθνών εξελίξεων από το 1880 και έπειτα, συνετέλεσαν στην αντιστροφή της 

τάσης περαιτέρω απελευθέρωσης του εμπορίου και στην ανάδειξη εκ νέου του 

προστατευτισμού και μίας σειράς εμποδίων στο διεθνές εμπόριο, τουλάχιστον στην 

Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Η εισαγωγή φθηνών σιτηρών από τον Νέο Κόσμο και τη Ρωσία είχαν σαν 

αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας της γης στην Ευρώπη, γεγονός που οδήγησε στην 

υιοθέτηση μίας πολιτικής προστατευτισμού από τον διεθνή ανταγωνισμό σε ολόκληρη 

την ήπειρο προκειμένου να προστατευτεί η τοπική αγροτική παραγωγή και να 

αποτραπεί η περαιτέρω μείωση της αξίας της γης. Στις Η.Π.Α, αντίστοιχα, η νίκη των 

Βόρειων στον Αμερικάνικο εμφύλιο είχε σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση σημαντικών 

εμποδίων στο εμπόριο, την ελεύθερη μετακίνηση των προϊόντων και την περαιτέρω 

ενσωμάτωση στη διεθνή αγορά (O'Rourke 2001). 

Στην Ασία, αντίθετα, οι εξελίξεις ήταν διαφορετικές. Χώρες όπως η Κορέα, η 

Κίνα, η Ταϊλάνδη, η Ινδία και η Ινδονησία προχώρησαν σε περαιτέρω απελευθέρωση 

του εμπορίου, αν και οι λόγοι για αυτή την εξέλιξη θα πρέπει να αναζητηθούν στην 

αποικιοκρατική κυριαρχία στις χώρες αυτές, με βάση τις τότε επικρατούσες διεθνείς 

συνθήκες. Οι επιπτώσεις στις τιμές των προϊόντων διεθνώς, κατά τον 19ο αιώνα, της 

μείωσης του κόστους μεταφοράς και οι διάφορες μεταβολές όσον αφορά την πολιτική 

εμπορίου μίας σειράς χωρών αναδεικνύουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα του διεθνούς 

εμπορίου. Τη σύγκλιση των τιμών των προϊόντων διεθνώς, κάτι που αποφέρει 

σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές στις διάφορες χώρες. 

 Έτσι, ενώ η τιμή του σιταριού στο Λίβερπουλ ξεπερνούσε την αντίστοιχη τιμή 

του σιταριού στο Σικάγο κατά 58% το 1870, η διαφορά αυτή μειώθηκε σημαντικά, στο 

18% το 1895, και στο 16% το 1913. Η σύγκλιση αυτή των τιμών δεν περιορίστηκε  

αποκλειστικά στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά περιλάμβανε και μία σειρά 

προϊόντων όπως ο σίδηρος, το βαμβάκι, ο χαλκός, ο άνθρακας και διάφορα μέταλλα 

όπως ο κασσίτερος (O’Rourke 1999). 

Η σημασία του διεθνούς εμπορίου και της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

προϊόντων στη σύγκλιση των διεθνών τιμών καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι 

στην υπόλοιπη Ευρώπη, λόγω της δημιουργίας εμποδίων στο διεθνές εμπόριο και την 
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υιοθέτηση ενός καθεστώτος προστατευτισμού, δεν συντελέστηκε ανάλογη σύγκλιση 

τιμών. Στην Ασία, αντίθετα, η περαιτέρω ενσωμάτωση στις διεθνείς αγορές και η 

φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, σε συνδυασμό με τις διάφορες τεχνολογικές 

ανακαλύψεις που έλαβαν χώρα κατά το 19ο αιώνα, συνετέλεσαν ώστε να σημειωθεί 

σημαντική σύγκλιση των τιμών των προϊόντων με τις διεθνείς τιμές.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι τιμές του βαμβακιού, των ινών της 

Γιούτας και του ρυζιού. Η διαφορά της τιμής του βαμβακιού στο Λονδίνο και της 

αντίστοιχης τιμής του βαμβακιού στη Βομβάη μειώθηκε από 57% το 1873 σε 20% το 

1913, ενώ αντίστοιχα η διαφορά στην τιμή των ινών της Γιούτας μεταξύ του Λονδίνου 

και της Καλκούτας μειώθηκε από το 35% σε μόλις 4%. Κατά την ίδια χρονική περίοδο 

η διαφορά μεταξύ της τιμής του ρυζιού στο Λονδίνο και της τιμής του ρυζιού στη 

Γιανγκόν και άλλες πόλεις της Ασίας σημείωσε δραματική μείωση από το 93% στο 

26% (Collins 1996). Είναι προφανές ότι οι ιδιαίτερα σημαντικές αυτές μειώσεις 

κατέστησαν τα προϊόντα αυτά περισσότερα προσιτά σε περισσότερους καταναλωτές, 

ενώ ταυτόχρονα οδήγησαν και σε μείωση του κόστους των πρώτων υλών και τη 

μείωση του κόστους παραγωγής και των τιμών και άλλων προϊόντων. 

Η εξάπλωση του διεθνούς εμπορίου και της ενσωμάτωσης των διεθνών 

αγορών προϊόντων κατά τον 19ο αιώνα υπήρξε ιδιαίτερα εντυπωσιακή τόσο σε 

κλίμακα όσο και σε εύρος. Ιδιαίτερα ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, κατά την περίοδο 

εκείνη, οι οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών της εποχής παρουσίαζαν 

μεγαλύτερη ενσωμάτωση στις διεθνείς αγορές σε σχέση με τις οικονομίες των 

αναπτυγμένων χωρών της εποχής (Dreher 2006). 

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο διεθνές κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και την 

πολιτική εμπορίου κατά τον 20ο αιώνα, το κόστος μεταφοράς προϊόντων στις αρχές 

του αιώνα σημείωσε περαιτέρω πτώση σε σχέση με τα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά σε 

μικρότερο βαθμό σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα. 

Μεταξύ του 1897 και του 1913 το πραγματικό κόστος μεταφοράς 

εμπορευμάτων μειώθηκε κατά 34% (Isserlis, 1938). Η τάση αυτή αντιστράφηκε λόγω 

του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων να 

παραμένει ιδιαίτερα υψηλό μέχρι το 1920. Ενώ μεταξύ 1920 και 1925 σημειώνεται και 

πάλι πτώση του κόστους μεταφοράς, μετά το 1925 σημειώνεται ξανά άνοδος και 

παραμένει σχετικά σταθερό μέχρι το 1936 (Findlay 2002). 
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Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η σημαντικότερη εξέλιξη 

όσον αφορά το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων διεθνώς αποτελεί η σημαντική 

αύξηση του κόστους μεταφοράς με υπερωκεάνια, με παράλληλη όμως μείωση του 

αεροπορικού κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων από τη δεκαετία του 1950 και 

έπειτα. Η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να δεκαπλασιαστούν οι αεροπορικές 

μεταφορές σε σχέση με τις μεταφορές με τη χρήση υπερωκεάνιων από τη δεκαετία 

του 1960 και έπειτα (Hummels 1999). 

Η πολιτική εμπορίου διαδραμάτισε σημαντικότερο ρόλο σε σχέση με τη μείωση 

του κόστους μεταφοράς στην επέκταση του διεθνούς εμπορίου και την ενσωμάτωση 

των αγορών προϊόντων διεθνώς κατά τον 20ο αιώνα σε σχέση με τον 19ο αιώνα. 

Μετά την άνοδο του προστατευτισμού και την αύξηση των δασμών κατά την περίοδο 

του Μεσοπολέμου, παρατηρείται μείωση στα δασμολογικά εμπόδια από το 1950 και 

έπειτα. 

Η μεταπολεμική εξέλιξη αυτή μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε στη 

μείωση των δασμών σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 1913, πριν δηλαδή την 

αύξηση του προστατευτισμού τη μεταπολεμική περίοδο. Σε σχέση με τον 19ο αιώνα, 

κατά τον 20ο αιώνα οι δασμοί ήταν υψηλότεροι στις αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση 

με τις αναπτυγμένες, αν και από το 1980 και έπειτα παρατηρήθηκαν μειώσεις στους 

δασμούς σε χώρες τις Λατινικής Αμερικής και της Ανατολικής Ασίας (Rodrik, The 

Global Governance of Trade as if Development Really Mattered 2001). 

Παρά τη μείωση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα, τα εμπόδια στο 

διεθνές εμπόριο παρέμειναν και οι δασμοί εξακολουθούν να παραμένουν υψηλοί για 

τα αγροτικά προϊόντα, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες (Coppel 1999), με τον 

προστατευτισμό των εγχώριων παραγωγών να αποτρέπει τη σύγκλιση των τιμών και 

την περαιτέρω ενσωμάτωση των διεθνών αγορών και να θέτει εμπόδια στις εξαγωγές 

αγροτικών προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για το διεθνές εμπόριο και την 

περαιτέρω ενσωμάτωση των αγορών προϊόντων παραμένουν, επίσης, τα μη 

δασμολογικά εμπόδια, όπως οι ποσοστώσεις, οι εθελοντικοί περιορισμοί των 

εξαγωγών και τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο που παρέμειναν και παραμένουν 

ιδιαίτερα διαδεδομένα ακόμα και σήμερα. 
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Συμπερασματικά, κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα παρατηρήθηκε ιδιαίτερη 

εξάπλωση του διεθνούς εμπορίου, αν και κατά καιρούς υπήρξαν και παραμένουν 

ακόμη και σήμερα μία σειρά εμποδίων και ανασταλτικών παραγόντων στην 

ενσωμάτωση των διεθνών αγορών. Οι διάφορες σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες 

και ανακαλύψεις που επέτρεψαν την ευκολότερη και ταχύτερη μεταφορά προϊόντων 

και είχαν σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση του κόστους μεταφοράς συνέβαλαν 

ιδιαίτερα στην εξάπλωση του διεθνούς εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης. 

 

2.3 Ιστορική εξέλιξη των διεθνών κεφαλαιακών ροών 
 

Η διεθνής μεταφορά κεφαλαίων από τις αναπτυγμένες προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες κατά τον 19ο αιώνα υπήρξε ιδιαίτερα εκτεταμένη με τη 

Βρετανία να διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο. Τα Βρετανικά κεφάλαια στο 

εξωτερικό από 17% των συνολικών κεφαλαίων της Βρετανίας το 1870 έφτασαν στο 

33% το 1913. Η σημασία και ο ιδιαίτερα μεγάλος όγκος των διεθνών κεφαλαιακών 

ροών την εποχή εκείνη από τη Βρετανία προς το εξωτερικό γίνεται αντιληπτός αν 

εξεταστούν ως ποσοστό του Βρετανικού ΑΕΠ της εποχής. 

Οι Βρετανικές ροές κεφαλαίων προς το εξωτερικό έφτασαν το 7.7% του 

Βρετανικού Α.Ε.Π το 1872, το 6.9% το 1888, ενώ για το 1911 αντίστοιχα έφτασαν το 

8.7%. Καμία χώρα κατά τον 20ο αιώνα και μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των 

Η.Π.Α., δεν προχώρησε σε τέτοια εξαγωγή κεφαλαίων στο εξωτερικό. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τα πλεονάσματα του ισοζυγίου πληρωμών δύο σημαντικών 

εξαγωγικών χωρών, της Ιαπωνίας και της Γερμανίας, κατά τη δεκαετία του 1980, μία 

εποχή κατά την οποία παρουσίασαν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, έφτασαν 

περίπου στο 4 – 5% του Α.Ε.Π. των χωρών αυτών (O'Rourke 2001). 

Αντίστοιχα, οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό υπήρξαν επίσης ιδιαίτερα 

σημαντικές για μία σειρά χωρών κατά τον 19ο αιώνα. Το μερίδιο ξένων άμεσων 

επενδύσεων (ΞΑΕ) στον πάγιο σχηματισμό κεφαλαίου κατά το χρονικό διάστημα από 

το 1870 έως το 1910 για χώρες όπως ο Καναδάς έφτανε το 37%, για την Αργεντινή το 

70%, ενώ για το Μεξικό το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε μέχρι και το 75%. Το 

αντίστοιχο ποσοστό κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 για τις κεφαλαιακές ροές 

προς τις αναπτυσσόμενες χώρες κυμαίνονταν μεταξύ 10 – 20%, ενδεικτικό της 



24 
 

ιδιαίτερα μεγάλης ροής διεθνών κεφαλαίων κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 

20ου αιώνα σε σχέση με τα τέλη του ίδιου αιώνα. 

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την εξαιρετικά μεγάλη σημασία των διεθνών 

κεφαλαιακών ροών κατά τον 19ο αιώνα και αποτελεί περαιτέρω ένδειξη ότι η 

παγκοσμιοποίηση δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο, τόσο όσον αφορά την μετακίνηση 

προϊόντων όσο και την αντίστοιχη διεθνή μεταφορά κεφαλαίων. Οι διεθνείς 

κεφαλαιακές ροές υπήρξαν ανέκαθεν ιδιαίτερα σημαντικές για το παγκόσμιο 

οικονομικό σύστημα. 

Οι διεθνείς αγορές κεφαλαίου ακολούθησαν μία πορεία και τάση όσον αφορά τη 

διεθνή ενσωμάτωση ανάλογη με τις αντίστοιχες αγορές προϊόντων. Έτσι, 

παρουσιάστηκε αντίστοιχη μείωση των διεθνών κεφαλαιακών ροών κατά τη δεκαετία 

του 1920, ενώ μετά την Μεγάλη Ύφεση μία σειρά κρατικών χρεοκοπιών οδήγησε σε 

περαιτέρω περιορισμό των διεθνών κεφαλαιακών ροών και της πρόσβασης σε διεθνή 

κεφάλαια. Μεταξύ του 1945 και της δεκαετίας του 1970 οι διεθνείς κεφαλαιακές ροές 

περιορίζονταν κυρίως στη μορφή των κρατικών επενδύσεων στο εξωτερικό. Από τη 

δεκαετία του 1970 και έπειτα παρατηρείται εκ νέου αποκατάσταση των διεθνών 

κεφαλαιακών ροών και ανάδειξη της σημασίας τους (O'Rourke 2001). 

Αναφορικά με την ενσωμάτωση των διεθνών αγορών κεφαλαίου στο 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, ενώ κατά τον 19ο αιώνα οι διεθνείς αγορές κεφαλαίου 

ήταν ιδιαίτερα ενσωματωμένες, η οικονομική αναταραχή που επακολούθησε με τη 

Μεγάλη Ύφεση και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησε σε μείωση του βαθμού 

ενσωμάτωσης των διεθνών αγορών κεφαλαίου. Σύμφωνα με την έρευνα του Taylor, ο 

βαθμός ενσωμάτωσης των διεθνών αγορών κεφαλαίου υπήρξε μεγαλύτερος τη 

χρονική περίοδο από τη δεκαετία του 1870 μέχρι τη δεκαετία του 1920 σε σχέση με 

τον αντίστοιχο βαθμό ενσωμάτωσης μεταξύ των δεκαετιών 1970 και 1990. Κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και μέχρι και σήμερα παρατηρείται εκ νέου 

αύξηση των διεθνών κεφαλαιακών ροών και αύξηση της ενσωμάτωσης και της 

σημασίας των διεθνών αγορών κεφαλαίου. 

Σημαντικό ρόλο στις διεθνείς ροές κεφαλαίου διαδραμάτισαν και 

διαδραματίζουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), τόσο κατά τον 19ο αιώνα όσο και 

μέχρι σήμερα. Τη δεκαετία του 1910 το 35% του αποθέματος διεθνούς μακροχρόνιου 

χρέους αποτελούνταν από ξένες άμεσες επενδύσεις (Dunning 1993). Το αντίστοιχο 



25 
 

ποσοστό για το μερίδιο των ξένων άμεσων επενδύσεων ως ποσοστό των διεθνών 

κεφαλαιακών ροών ιδιωτών τη δεκαετία του 1970 έφτανε το 16.8%, ενώ τη δεκαετία 

του 1990 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 50.3%. Το ποσοστό των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ) ως ποσοστό του παγκόσμιου Α.Ε.Π τη δεκαετία του 1910 έφτανε 

το 13% (Jones 1996). Οι ξένες άμεσες επενδύσεις ως ποσοστό του παγκόσμιου 

Α.Ε.Π ξεπέρασαν το αντίστοιχο ποσοστό της περιόδου εκείνης, φτάνοντας το 16% του 

παγκόσμιου Α.Ε.Π μόλις το 1999, ενώ για την ίδια χρονιά το ποσοστό διεθνώς των 

εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων ως ποσοστό του πάγιου σχηματισμού κεφαλαίου 

έφτασε το 14% (Williamson 2002). 

Κατά τον 20ο αιώνα παρατηρήθηκε μεταβολή στην τομεακή διάρθρωση των 

κεφαλαιακών ροών. Ιδιαίτερα προς τα τέλη του 20ου αιώνα σημαντικότερο ποσοστό 

των διεθνών κεφαλαιακών ροών κατευθύνονταν προς τη βιομηχανία και τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα. Έτσι, ενώ τη δεκαετία του 1910 το 55% του αποθέματος 

άμεσων ξένων επενδύσεων αφορούσε τον πρωτογενή τομέα, το 20% αφορούσε τους 

σιδηροδρόμους, το 15% τη μεταποίηση και το 10% το εμπόριο (Dunning 1993), τα 

αντίστοιχα ποσοστά όσον αφορά τη διάρθρωση των ξένων άμεσων επενδύσεων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη δεκαετία του 1990 ήταν μόλις 6% για τον πρωτογενή 

τομέα, 31% για τον μεταποιητικό και 63% για τον τομέα των υπηρεσιών (Baldwin 

1999). Στις Η.Π.Α, την αντίστοιχη περίοδο, σχεδόν το 50% των άμεσων ξένων 

επενδύσεων κατευθύνεται στις υπηρεσίες και το 35% στη μεταποίηση (Bordo 1998). 

Συνεπώς, μεταξύ 19ου και 20ου αιώνα παρατηρείται σημαντική μεταβολή στην 

τομεακή διάρθρωση των κεφαλαιακών ροών και των άμεσων ξένων επενδύσεων, ενώ 

παράλληλα συντελείται μία ακόμη σημαντική μεταβολή, καθώς κατά τον 20ο αιώνα και 

μέχρι και σήμερα οι βραχυπρόθεσμες διεθνείς κεφαλαιακές ροές παρουσιάζουν 

σημαντική αύξηση σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις των διεθνών 

κεφαλαίων συγκριτικά με τον 19ο αιώνα (Bordo 1998). 

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τις διεθνείς ξένες άμεσες επενδύσεις 

αποτελεί το γεγονός ότι ενώ στα τέλη του 19ου αιώνα η πλειοψηφία των επενδύσεων 

γινόταν από εταιρείες με έδρα σε μία χώρα, από τα τέλη του 20ου αιώνα και μέχρι και 

σήμερα μεγάλος όγκος των ξένων άμεσων επενδύσεων πραγματοποιείται από 

πολυεθνικές οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο στη χώρα προέλευσης τους όσο και 

στις χώρες στις οποίες αναλαμβάνουν τις ξένες άμεσες επενδύσεις. 
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2.4 Μεταναστευτικές ροές 
 

Μία τρίτη σημαντική διάσταση της παγκοσμιοποίησης αποτελεί η 

μετανάστευση, δηλαδή οι διεθνείς ροές ανθρώπων. Οι σημαντικές τεχνολογικές 

καινοτομίες που έλαβαν χώρα από το 19ο αιώνα και έπειτα κατέστησαν σαφώς 

ευκολότερη τη μετακίνηση των ανθρώπων ακόμη και μεταξύ των ηπείρων και 

συνέβαλαν έτσι σημαντικά στην αύξηση των διεθνών ροών ανθρώπων. Οι διεθνές 

ροές ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελούν νέο φαινόμενο που παρουσιάστηκε τη 

σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης. 

Έτσι, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου παρατηρείται ιδιαίτερα 

μεγάλη αύξηση στις διεθνείς ροές ανθρώπων, με τη μεταναστευτική πολιτική διεθνώς 

την εποχή εκείνη να θεωρείται ιδιαίτερα φιλελεύθερη. Μεταξύ 1820 και 1914 σχεδόν 

60 εκατομμύρια ευρωπαίοι μετανάστευσαν στις χώρες του Νέου Κόσμου, 

συμπεριλαμβανομένων της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής και της Αυστραλίας, με 

την ετήσια μετανάστευση από την Ευρώπη στα μέσα του 19ου αιώνα να φτάνει τους 

300.000 ανθρώπους ανά έτος και στα τέλη του αιώνα να ανέρχεται σε ετήσια βάση 

στο ένα εκατομμύριο ανθρώπους (Hatton 1998). 

Οι μεταναστευτικές ροές από ορισμένες χώρες κατά τα τέλη του 19ου και τις 

αρχές του 20ου αιώνα υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές παρουσιάζοντας μεγάλο όγκο. 

Από τη δεκαετία του 1880 και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ο ρυθμός 

μετανάστευσης ανά χιλίους κατοίκους ήταν 141.7 μετανάστες ανά χίλιους κατοίκους 

για την Ιρλανδία, 95.2 μετανάστες για τη Νορβηγία και 85.8 μετανάστες ανά χιλίους 

κατοίκους για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ για την Αργεντινή έφτανε μέχρι και τους 

221.7 μετανάστες ανά χιλίους κατοίκους. 

Οι ιδιαίτερα αυξημένες σημαντικές ροές ανθρώπων συνεχίζονται και στις αρχές 

του 20ου αιώνα, με σημαντικές μετακινήσεις μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών του 

Νέου Κόσμου και την Ασία. Ενδεικτικά, ο ρυθμός μετανάστευσης ανά χιλίους 

κατοίκους έφτανε τους 107.7 μετανάστες για την Ιταλία, τους 167.6 μετανάστες για τον 

Καναδά, τους 102 μετανάστες για την Κούβα και τους 291.8 μετανάστες για την 

Αργεντινή.  

Γίνεται εμφανές ότι οι μεταναστευτικές ροές υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές από 

τα τέλη του 19ου αιώνα και έπειτα και μία ανάλογη τάση συνεχίζεται ακόμη και 
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σήμερα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο συνολικός 

αριθμός μεταναστών από το 1965 μέχρι και το 1990 αντιστοιχούσε στο 2.3% του 

παγκόσμιου πληθυσμού (O'Rourke 2001). 

Σημαντικές μεταναστευτικές ροές από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και 

έπειτα παρατηρούνται και προς τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, με το 

συνολικό ποσοστό των μεταναστών στον συνολικό πληθυσμό να αυξάνεται από το 

3.6% στο 6.1% για τη Δυτική Ευρώπη και το αντίστοιχο ποσοστό στη Βόρεια Αμερική 

να φτάνει το 8.6% από 6%. Οι διεθνείς μετακινήσεις ανθρώπων από τις 

αναπτυσσόμενες προς τις αναπτυγμένες χώρες αποτελούν σημαντικό χαρακτηριστικό 

του σύγχρονου κόσμου και κατά τα τέλη του 20ου αιώνα. Έτσι, οι ετήσιοι ρυθμοί 

μετανάστευσης κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα ανέρχονται σε ετήσια 

βάση σε 30.000 μετανάστες στις Η.Π.Α, 70 με 80 χιλιάδες στον Καναδά, από 50 έως 

80 χιλιάδες στη Γερμανία και 50 χιλιάδες στην Αυστραλία (O'Rourke 2001). 

Καθώς καθίσταται όλο και ευκολότερη η μετακίνηση ανθρώπων από τη μία 

πλευρά του πλανήτη στην άλλη και παρατηρούνται όλο και μεγαλύτερες ροές 

ανθρώπων στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, οι πραγματικοί αριθμοί 

πιθανώς να είναι αρκετά υψηλότεροι σε σχέση με τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Παρ’ 

όλα αυτά αποτελεί γεγονός ότι οι διεθνείς ροές ανθρώπων φαίνεται να είναι 

μεγαλύτερες κατά τον 19ο αιώνα και την πρώτη εποχή της παγκοσμιοποίησης σε 

σχέση με σήμερα. 

Όσον αφορά τη σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού που μετακινείται μέσω 

των διεθνών μεταναστευτικών ροών κατά τον 19ο αιώνα όσο και τον 20ο, από τις 

φτωχότερες προς τις πλουσιότερες χώρες, πρόκειται κυρίως για άτομα νεαρής ηλικίας 

με χαμηλές δεξιότητες. Παρ’ όλα αυτά παρατηρείται και μία ποιοτική μεταβολή κατά 

τον 20ο αιώνα σε σχέση με τον 19ο αιώνα που σχετίζεται και με τις αυξανόμενες 

απαιτήσεις σε δεξιότητες του σύγχρονου τρόπου παραγωγής, με πολλές χώρες να 

ενθαρρύνουν τη μετανάστευση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής κατάρτισης 

παρέχοντας μία σειρά κίνητρα και διευκολύνοντας τη μετανάστευση ατόμων ιδιαίτερα 

υψηλής κατάρτισης και δεξιοτήτων. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μία σειρά ευκαιρίες 

αλλά και προβλήματα για διάφορες χώρες. 
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Κεφάλαιο 3: Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Διεθνές Εμπόριο 

 

3.1 Γενικά 
 

Η Ελλάδα μέσω της συμμετοχής της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 

(ΠΟΕ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία ανοιχτή οικονομία η οποία συμμετέχει 

στο διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς οικονομικές ροές. Η συμμετοχή της Ελλάδας 

στους δύο αυτούς σημαντικούς υπερεθνικούς οργανισμούς, και ιδιαίτερα στην Ε.Ε. και 

την Ευρωζώνη, την καθιστά στο επίκεντρο αυξημένων διεθνών οικονομικών ροών, 

μέσω της ελεύθερης μετακίνησης προϊόντων, ανθρώπων και κεφαλαίων. 

Όσον αφορά τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Ελλάδας, για το 2014 η 

συνολική αξία του εξωτερικού εμπορίου, του αθροίσματος δηλαδή των εισαγωγών και 

των εξαγωγών, κυμάνθηκε στα επίπεδα των 75,23 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 

εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε για πολλοστή φορά έλλειμμα, το οποίο κυμάνθηκε σε 

επίπεδα της τάξης των 20,79 δισεκατομμυρίων ευρώ (Ελληνική Στατιστική Αρχή 

2015).  

Η συνολική αξία των εισαγωγών στην περίπτωση της Ελλάδας ξεπερνά 

σταθερά την αντίστοιχη των εξαγωγών, με το αντίστοιχο έλλειμμα να καλύπτεται από 

τον τουρισμό, τη ναυτιλία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τον εξωτερικό 

δανεισμό. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διάρθρωση και η εξέλιξη των Ελληνικών 

εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας και οι 

κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας και οι ξένες άμεσες επενδύσεις. 

 

3.2 Διάρθρωση και εξέλιξη των Ελληνικών εξαγωγών 
 

Όσον αφορά τις εξαγωγές, με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία, αυτές 

έφτασαν τα 27.571.404.308 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 15% του Α.Ε.Π της 

Ελλάδας για το 2013, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2012 της τάξης 

των 13.892.487 εκατομμυρίων ευρώ (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014) (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή 2015). Μετά την μείωση των εξαγωγών για το 2009, οι Ελληνικές 

εξαγωγές παρουσίασαν τα επόμενα χρόνια σταθερά ανοδική τάση, παρά τη μικρή 

μείωση για το 2014. 
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Έτσι, ενώ για το 2009 οι εξαγωγές της Ελληνικής οικονομίας κυμάνθηκαν στα 

17.673.733.211 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2008 κατά 

3.645.522.004 ευρώ, το 2010 αυξήθηκαν κατά 3.466.626.581 εκατομμύρια ευρώ και 

έφτασαν τα 21.140.359.792 ευρώ. Το 2011 κατέγραψαν περαιτέρω σημαντική άνοδο 

κατά 3.152.662.040 ευρώ και έφτασαν τα 24.293.021.832 ευρώ. Η ανοδική αυτή τάση 

συνεχίστηκε και για το 2012 με τις εξαγωγές να φτάνουν τα 27.585.296.795 (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, 2014) (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2015). 

 

 

Εικόνα 1: Εξαγωγές 2014 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2015) 

 

Παρατηρείται συνεπώς ότι παρά την κρίση που πλήττει την Ελλάδα οι 

Ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν σταθερά ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, με τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις να αναζητούν νέες αγορές προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη 

μειωμένη εσωτερική ζήτηση. Η δυνατότητα εισόδου και εκμετάλλευσης νέων αγορών 

αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά οφέλη του διεθνούς εμπορίου για τις 

επιχειρήσεις μίας ανοιχτής οικονομίας, η οποία συμμετέχει στο διεθνές εμπόριο και τις 

διεθνείς οικονομικές ροές.   

Η κατηγορία των ορυκτών, των καυσίμων και των λιπαντικών παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα και ακολουθεί η κατηγορία των τροφίμων και 

των ζώντων ζώων. Ακολουθούν τα βιομηχανικά προϊόντα, τα χημικά και οι μηχανές 
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και τα μεταφορικά μέσα. Όσον αφορά τους σημαντικότερους εξαγωγικούς 

προορισμούς, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν σημαντικούς εισαγωγείς 

των Ελληνικών προϊόντων καθώς το ενδοκοινοτικό εμπόριο αντιστοιχεί στο 46% των 

συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας. 

Παρ’ όλα αυτά, σημαντικότερος εξαγωγικός προορισμός για τα Ελληνικά 

προϊόντα κατά τα τελευταία 2 χρόνια αναδείχθηκε η αγορά της Τουρκίας. Ως δεύτερος 

σημαντικότερος προορισμός εξαγωγών αναδεικνύεται η Ιταλία, με τη Γερμανία να 

ακολουθεί στην τρίτη θέση. Η γειτονική Βουλγαρία αποτελεί επίσης μία σημαντική 

αγορά για τις Ελληνικές εξαγωγές, ενώ την πεντάδα των σημαντικότερων αγορών 

κλείνει η Κύπρος. 

Αντίστοιχα, τη δεκάδα των σημαντικότερων εξαγωγικών προορισμών για τα 

Ελληνικά προϊόντα συμπληρώνουν το Γιβραλτάρ, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Η.Π.Α, η 

Λιβύη και η ΠΓΔΜ. Παρατηρούμε ότι οι γειτονικές χώρες αποτελούν σημαντικές 

αγορές για τις Ελληνικές εξαγωγές, με τρείς από αυτές να βρίσκονται στην πρώτη 

δεκάδα των σημαντικότερων εξαγωγικών προορισμών για τα Ελληνικά προϊόντα. 

 

3.3 Διάρθρωση και εξέλιξη των Ελληνικών εισαγωγών 
 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τις εισαγωγές για το 2013 αυτές 

διαμορφώθηκαν στα 46.857.985.894 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 

2012 κατά 2.455.724.302 ευρώ όταν και είχαν φτάσει τα 49.313.710.196 ευρώ. Το 

2012 ήταν και το μόνο έτος κατά το οποίο οι Ελληνικές εισαγωγές παρουσίασαν 

αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος από το 2008 και έπειτα. Η αύξηση αυτή σε 

σχέση με το 2011 έφτασε το 13%. 

Η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα έχει επηρεάσει σημαντικά τον όγκο 

των Ελληνικών εισαγωγών. Είναι χαρακτηριστική η δραματική μείωση που 

παρατηρείται το 2009 σε σχέση με το 2008, οπότε και η αξία των Ελληνικών 

εισαγωγών σε σχέση με το προηγούμενο έτος παρουσίασε μείωση σχεδόν 13 

δισεκατομμυρίων ευρώ (12.760.057.509 ευρώ), ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του 

Ελληνικού Α.Ε.Π για το 2009. Το 2008 είναι και το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε 

ρεκόρ εισαγωγών φτάνοντας τα 64.856.823.493 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 

26.7% του Α.Ε.Π της Ελλάδας για το ίδιο έτος. 
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Από το 2000 και μέχρι το και 2008 οι Ελληνικές εισαγωγές παρουσίαζαν 

ετησίως σταθερή αύξηση. Έτσι, από 35.812.731.100 ευρώ συνολική αξία εισαγωγών 

το 2000, το 2005 το αντίστοιχο νούμερο διαμορφώνεται στα 46.428.519.668 ευρώ. Ο 

ρυθμός αύξησης των Ελληνικών εισαγωγών καταγράφει σημαντική άνοδο τα επόμενα 

χρόνια, καταγράφοντας μία αύξηση της τάξης σχεδόν του 14% το 2006 σε σχέση με το 

2005 και αντίστοιχη αύξηση το 2007 σε σχέση με το 2006. Για το 2008 καταγράφεται 

αντίστοιχη αύξηση των εισαγωγών σε σχέση με το προηγούμενο έτος που φτάνει το 

7.8%, με τη συνολική αξία των Ελληνικών εισαγωγών να διαμορφώνεται στα 

64.856.823.493 ευρώ. 

Παρατηρούμε ότι παρά την οικονομική κρίση η οποία πλήττει την χώρα οι 

εισαγωγές παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Η Ελλάδα συνεπώς εξακολουθεί 

να συμμετέχει στο διεθνές εμπόριο, αν και κατά κύριο λόγο και ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια πριν από την κρίση ως εισαγωγέας αγαθών. 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία η Ρωσία εμφανίζεται ως η κυριότερη χώρα 

προέλευσης των Ελληνικών εισαγωγών και ιδιαίτερα κατά τα 2 τελευταία έτη, με τις 

εισαγωγές να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση και να διαμορφώνονται στα 6.6 

δισεκατομμύρια ευρώ για το 2013. Ακολουθεί η Γερμανία και η Ιταλία, στη δεύτερη και 

τρίτη θέση αντίστοιχα, με την αξία των εισαγωγών από τη Γερμανία να φτάνει τα 4.5 

δισεκατομμύρια ευρώ και τα 3.7 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ιταλία. Την πρώτη 

πεντάδα συμπληρώνουν το Ιράκ και η Κίνα, με την αξία των εισαγωγών για το 2013 

να διαμορφώνεται στα 3.6 και 2.2 δισεκατομμύρια ευρώ από την κάθε χώρα 

αντίστοιχα (Kearney 2014). Τη δεκάδα των σημαντικότερων χωρών εισαγωγής 

προϊόντων συμπληρώνουν χώρες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η γειτονική Βουλγαρία, 

το Καζακστάν και η Ισπανία.  

Όσον αφορά τις εισαγωγές, όπως και για τις εξαγωγές, το ενδοκοινοτικό 

εμπόριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο με τις εισαγωγές από χώρες της Ε.Ε. να 

αντιστοιχούν στο 47% των συνολικών εισαγωγών. Η έλλειψη δασμών, η ελεύθερη 

διακίνηση των εμπορευμάτων και η απαλοιφή των όποιων μη δασμολογικών 

εμποδίων έχουν δώσει ιδιαίτερη ώθηση στο εξωτερικό εμπόριο στα πλαίσια της 

Ευρώπης. 
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Εικόνα 2: Εισαγωγές - Αφίξεις, Εξαγωγές - Αποστολές, κατά 

προέλευση/προορισμό, με πετρελαιοειδή, 2009-2014. Τα νούμερα είναι σε 

δισεκατομμύρια ευρώ (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2015) 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο όγκος του ενδοκοινοτικού εμπορίου να αυξάνεται 

διαρκώς και τις χώρες της Ε.Ε να αναπτύσσουν σημαντικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ 

τους, τόσο λόγω της έλλειψης εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών και την 

διεξαγωγή του εμπορίου όσο και λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας που μειώνει το 

κόστος μεταφοράς των προϊόντων. 

Όσον αφορά τους σημαντικότερους κλάδους εισαγωγής αγαθών αυτοί 

διαμορφώνονται ως εξής. Και στην περίπτωση των εισαγωγών η κατηγορία των 

ορυκτών, καυσίμων και λιπαντικών παρουσιάζει τον μεγαλύτερο όγκο εμπορικής 

δραστηριότητας. Ακολουθούν η κατηγορία των μηχανών και μεταφορικών μέσων, ο 
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κλάδος των χημικών, τα τρόφιμα και τα ζώντα ζώα, ενώ και για τα βιομηχανικά 

προϊόντα σημειώνεται σημαντική εισαγωγική δραστηριότητα. 

 

Εικόνα 3: Εισαγωγές - Εξαγωγές κατά τα έτη 2010-2014 (Ελληνική Στατιστική 

Αρχή 2015) 
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3.4 Διαχρονική εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας 
 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η συνολική αξία των εισαγωγών ξεπερνάει 

σταθερά την αντίστοιχη των εξαγωγών, με αποτέλεσμα η χώρα να παρουσιάζει 

διαχρονικό έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 

αφορά τόσο το ενδοκοινοτικό εμπόριο, όσο και το εμπόριο με τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. 

Όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας κατά 

τα τελευταία χρόνια αυτή διαμορφώνεται ως εξής. Το έλλειμμα του εμπορικού 

ισοζυγίου παρουσίαζε σταθερά ανοδική τάση, με μοναδική εξαίρεση το 2005 οπότε και 

παρατηρήθηκε μικρή πτώση, μέχρι και το 2009, όταν σημειώνει σημαντική πτώση 

λόγω της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής και του περιορισμού της ζήτησης 

που επέφερε η οικονομική κρίση. 

Έτσι, το 2001 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας 

διαμορφώνεται στα 24.096.382.935 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3.49% σε 

σχέση με το 2000, με το έλλειμμα να διευρύνεται το 2002 και το 2003 κατά 8.93% και 

10.32% αντίστοιχα. Ανάλογη είναι και η εξέλιξη στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας 

για το 2004, με το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου να παρουσιάζει περαιτέρω 

αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 10.25%. 

Το 2005, αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, είναι και το 

μόνο έτος που παρατηρείται μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 

1.21% σε σχέση με το προηγούμενος έτος και το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 

31.538.122.178 ευρώ. Τα επόμενα έτη παρατηρείται και πάλι διεύρυνση του 

ελλείμματος σε σχέση με τα προηγούμενο κατά 12,81% για το 2006 σε σχέση με το 

2005, κατά 14,48% για το 2007 σε σχέση με το 2006 και 6,89% για το 2008 σε σχέση 

με το 2007, αντίστοιχα. 

Τα επόμενα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και της περιοριστικής 

οικονομικής πολιτικής το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας παρουσιάζει 

σταθερή και σημαντική μείωση. Το 2009 μειώνεται κατά 20.93% και διαμορφώνεται 

στα 34.423.032.773 ευρώ, ενώ για το 2010 παρουσιάζει περαιτέρω μείωση σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος κατά 13.49%. Ανάλογη είναι η εικόνα για το 2011 και το 2012 

με το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας να παραμένει ελλειμματικό, αλλά το έλλειμμα να 

παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά 18.23% και 10.78% αντίστοιχα. 
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Για το 2013 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε περαιτέρω κατά 

11.22% και διαμορφώθηκε στα 19,28 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 9,28 

δισεκατομμύρια (ποσοστό 48.13% του συνολικού ελλείμματος) αφορούν το 

ενδοκοινοτικό εμπόριο, και τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ (ποσοστό 51.87% του 

συνολικού ελλείμματος), το εξωτερικό εμπόριο με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Kearney 2014). Για το 2014 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε 

και διαμορφώθηκε στο 20,79 δισεκατομμύρια ευρώ (10,18 αφορούν το ενδοκοινοτικό 

εμπόριο και 10,6 το εξωτερικό εμπόριο με τρίτες χώρες) (Ελληνική Στατιστική Αρχή 

2015). 

 

3.5 Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Ελλάδα 
 

Μία ακόμη σημαντική παράμετρο της συμμετοχής στις διεθνείς κεφαλαιακές 

ροές και την παγκοσμιοποίηση αποτελούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΞΑΕ). Οι ροές 

άμεσων ξένων επενδύσεων συμβάλουν στη δημιουργία επενδύσεων και0 αυξάνουν το 

κεφαλαιακό απόθεμα μίας χώρας.  

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να προσελκύσει ιδιαίτερα 

σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις λόγω της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), της γεωγραφικής της 

θέσης ως σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης και της εγγύτητας της στις αναδυόμενες 

αγορές των Βαλκανίων, δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει στο έπακρο τα συγκριτικά 

της πλεονεκτήματα. Αν και από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 παρατηρείται 

ανοδική τάση όσον αφορά την προσέλκυση ΑΞΕ στη χώρας μας, παρ’ όλα αυτά δεν 

λείπουν και οι έντονες διακυμάνσεις. 

Έτσι, το 2003 οι εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα έφταναν τα 

1129,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2004, που ήταν και η χρονιά των Ολυμπιακών 

Αγώνων της Αθήνας αυξήθηκαν στα 1692,4 εκατομμύρια ευρώ. Το 2005 παρατηρείται 

σημαντική μείωση και οι εισροές ΑΞΕ μειώνονται στα 501,3 εκατομμύρια ευρώ. 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο γεγονός είναι η εκτόξευση άμεσων ξένων επενδύσεων για το 

2006, οπότε και έφτασαν τα 4.268,9 εκατομμύρια ευρώ. Το 2006 οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις κυμαίνονται στα 1542,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές είναι 

οι εισροές ΑΞΕ για το 2008, όταν και έφτασαν τα 3071,1 εκατομμύρια ευρώ. Το 2009 
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οι εισροές ΑΞΕ έφτασαν τα 1753,8 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικότερα, η πορεία των 

ΑΞΕ κατά την τελευταία δεκαετία παρουσιάζονται στην εικόνα 4. 

Η αύξηση της αβεβαιότητας λόγω της οικονομικής κρίσης γύρω από την 

παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ το 2010 είχε ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στην 

προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Έτσι, το 2010 οι εισροές ΑΞΕ 

φτάνουν μόλις τα 249,2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι και το χαμηλότερο που 

καταγράφεται κατά τα τελευταία χρόνια. Από το 2011 και μετά παρατηρείται ανάκαμψη 

των εισροών ξένων επενδύσεων στη χώρα μας και εκ νέου ανοδική πορεία. Έτσι, το 

2011 φτάνουν τα 822,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το 2012 παρουσιάζουν περαιτέρω 

άνοδο και διαμορφώνονται στα 1354,3 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2013 αυξάνονται και 

πάλι και φτάνουν τα 2122,1 εκατομμύρια ευρώ ενώ για το 2014 έχουμε εκ νέου 

μείωση στα 1259 εκατομμύρια ευρώ. 

Ακόμα και στην περίπτωση των άμεσων ξένων επενδύσεων οι χώρες της 

Ευρώπης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό ΑΞΕ 

προέρχεται από τις χώρες αυτές. Έτσι, οι εισροές ΑΞΕ από χώρες της Ευρώπης 

ανήλθαν στα 1.386,8 ευρώ το 2003, παρουσίασαν περαιτέρω αύξηση και 

διαμορφώθηκαν στα 1.444,9 ευρώ για το 2004, ενώ ευρώ το 2004, ενώ ακολούθησαν 

τη γενικότερη κάμψη το 2005 και έφτασαν μόλις τα 298,1 εκατομμύρια ευρώ. Το 2006 

αυξάνονται εντυπωσιακά και διαμορφώνονται στα 4.223,7 εκατομμύρια ευρώ, με το 

αντίστοιχο νούμερο το 2007 να φτάνει τα 1.496,1 εκατομμύρια ευρώ.  

Το 2008 παρουσιάζουν επίσης σημαντική αύξηση και φτάνουν τα 2.981,5 

εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το 2009 οι εισροές ΞΑΕ από χώρες της Ευρώπης φτάνουν 

τα 1.623,2 εκατομμύρια ευρώ. Το 2010 ακολουθούν τη συνολική δραματική μείωση 

λόγω της οικονομικής κρίσης και της αύξησης της αβεβαιότητας και φτάνουν μόλις τα 

297,1 εκατομμύρια ευρώ. Τις επόμενες χρονιές η τάση είναι ανοδική και οι εισροές 

ΑΞΕ διαμορφώνονται σε 452,7 για το 2011, 1.716,6 εκατομμύρια ευρώ για το 2012 και 

1.923,0 εκατομμύρια ευρώ για το 2013 ενώ διαμορφώθηκε κάτω από το 1 δις ευρώ 

για το 2014. 

Όσον αφορά τα εμπόδια που υπάρχουν στην Ελλάδα και λειτουργούν 

αποτρεπτικά για την πραγματοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων και στερούν τη 

δυνατότητα εκμετάλλευσης των διεθνών κεφαλαιακών ροών για την προσέλκυση 

κεφαλαίων, σύμφωνα με διάφορες έρευνες (Pantelidis 2008) αυτά είναι η 
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αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, η υψηλή φορολογία, οι ελλείψεις υποδομών 

καθώς και οι γενικότερες μακροοικονομικές συνθήκες. Μερικοί ακόμα σημαντικοί 

αποτρεπτικοί παράγοντες προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα 

που αναφέρονται στην βιβλιογραφία είναι η γραφειοκρατία, το φορολογικό σύστημα, η 

διαφθορά, το ασταθές νομικό πλαίσιο καθώς και η δομή της αγοράς εργασίας. 

Προκειμένου η Ελλάδα να καταφέρει να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήματα και να καταστεί πόλος έλξης άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να 

προχωρήσει σε μία σειρά μεταρρυθμίσεων γύρω από το φορολογικό σύστημα και την 

αγορά εργασίας και να προχωρήσει στην απλοποίηση του νομικού πλαισίου και τη 

μείωση της γραφειοκρατίας έτσι ώστε να αρθούν τα όποια εμπόδια υπάρχουν στην 

πραγματοποίηση ΞΑΕ και να δημιουργηθεί το κατάλληλο επενδυτικό κλίμα που θα 

προσελκύσει διεθνή κεφάλαια που θα προσφέρουν νέες δυνατότητες ανάπτυξης στην 

Ελληνική οικονομία. 

 

Εικόνα 4: Οι εισροές Άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα κατά την 

περίοδο 2005-2015 (σε εκατομμύρια ευρώ) (http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

2016) 
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3.6 Δείκτες παγκοσμιοποίησης και η κατάταξη της Ελλάδας 
 

Προκειμένου να γίνει προσπάθεια ποσοτικής μέτρησης της παγκοσμιοποίησης, 

έτσι ώστε να καταστεί εφικτή με σχετική ακρίβεια η καταγραφή του βαθμού στον οποίο 

κάθε χώρα συμμετέχει σε αυτή αναπτύχθηκαν διάφοροι δείκτες μέτρησης της 

παγκοσμιοποίησης. 

Σκοπός των δεικτών αυτών είναι να καταγράψουν διάφορες κρίσιμες 

διαστάσεις, πολιτικές, οικονομικές αλλά και κοινωνικές της συμμετοχής μίας χώρας 

στην παγκοσμιοποίηση. Να διαπιστωθεί, δηλαδή, σε ποιο βαθμό συμμετέχει μία χώρα 

στην διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται δύο σημαντικοί δείκτες 

παγκοσμιοποίησης. Ο δείκτης παγκοσμιοποίησης KOF καθώς και ο δείκτης 

παγκοσμιοποίησης Ernst & Young. Γίνεται συνοπτική αναφορά στις διαστάσεις της 

παγκοσμιοποίησης που καταγράφουν καθώς επίσης και στην κατάταξη της Ελλάδας 

με βάση αυτούς τους δείκτες. 

Ο δείκτης παγκοσμιοποίησης KOF καταγράφει και αναλύει τρείς βασικές 

διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης. Αυτές είναι: 

 

 Η οικονομική διάσταση 

 Η κοινωνική διάσταση και 

 Η πολιτική διάσταση 

 

Υπολογίζεται ένας συνολικός δείκτης καθώς και διάφοροι οι οποίοι 

καταγράφουν τις εξής σημαντικές μεταβλητές όσον αφορά τον βαθμό ενσωμάτωσης 

μίας χώρας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και της συμμετοχή της στη διαδικασία 

της παγκοσμιοποίησης: 

 

 Τις οικονομικές ροές 

 Τους οικονομικούς περιορισμούς 

 Δεδομένα γύρω από τις ροές πληροφοριών 

 Δεδομένα γύρω από τις διαπροσωπικές επαφές καθώς και 

 Δεδομένα γύρω από την πολιτισμική εγγύτητα 
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Τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν την περίοδο από το 1970 μέχρι και σήμερα 

(KOF 2016). Στις πρώτες θέσεις του δείκτη για το 2014 βρίσκονται 4 ευρωπαϊκές 

χώρες (δεν είναι διαθέσιμος ο δείκτης για τα έτη 2015 και 2016 ακόμα). Έτσι, στην 

πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης βρίσκεται η Ιρλανδία, ενώ ακολουθούν το 

Βέλγιο και η Ολλανδία, στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ η Αυστρία 

καταλαμβάνει την τέταρτη θέση. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Σιγκαπούρη, 

ενώ στην πρώτη δεκάδα βρίσκει κανείς άλλες 4 ευρωπαϊκές χώρες, την Δανία, τη 

Σουηδία, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία αντίστοιχα.  

Είναι ενδεικτικό της μεγάλης συμμετοχής της Ευρώπης στην παγκοσμιοποίηση 

το γεγονός ότι στις πρώτες 23 χώρες με βάση τον δείκτη KOF για το 2014 οι 22 είναι 

ευρωπαϊκές. Όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας, αυτή καταλαμβάνει την 23η θέση στη 

συνολική κατάταξη του δείκτη παγκοσμιοποίησης KOF, την 44η θέση όσον αφορά την 

οικονομική παγκοσμιοποίηση, την 25η θέση όσον αφορά την κοινωνική 

παγκοσμιοποίηση και την 20η θέση αναφορικά με την πολιτική παγκοσμιοποίηση. 

Παρατηρούμε, συνεπώς, ότι η χώρα μας συμμετέχει αρκετά ενεργά στην 

παγκοσμιοποίηση και τις διάφορες εκφάνσεις της. 

Ο δείκτης παγκοσμιοποίησης Ernst & Young αναπτύσσεται από την Ομάδα 

Πληροφοριών του περιοδικού Economist (Economist Intelligence Unit) για λογαριασμό 

της Ernst & Young. Σκοπός του δείκτη αποτελεί η ταξινόμηση των 60 μεγαλύτερων 

χωρών και περιοχών, με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ως προς το βαθμό 

συμμετοχής τους στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. 

Ο δείκτης δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2009 και βασίζεται στην ανάδειξη, 

κατανόηση και εκτίμηση των βασικών συνιστωσών της παγκοσμιοποίησης όσον 

αφορά πέντε κύριες διαστάσεις της συμμετοχής στη διαδικασία της 

παγκοσμιοποίησης. Οι διαστάσεις αυτές είναι ο βαθμός ανοίγματος του εμπορίου, οι 

ροές κεφαλαίων, η ανταλλαγή ιδεών και τεχνολογικών καινοτομιών και ανακαλύψεων, 

οι μετακινήσεις του ανθρώπινου δυναμικού και η πολιτισμική ενσωμάτωση. Με βάση 

αυτές τις κύριες κατηγορίες, ο δείκτης περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος 

υποδεικτών που συναποτελούν τον δείκτη παγκοσμιοποίησης Enrst & Young. 

Καθώς η παγκοσμιοποίηση εξελίσσεται και συντελούνται διάφορες σημαντικές 

μεταβολές, ενώ παράλληλα γίνονται διαθέσιμα νέα και καλύτερα δεδομένα, η 
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μεθοδολογία και τα δεδομένα στα οποία βασίζεται ο δείκτης τροποποιούνται 

προκειμένου να αντικατοπτρίζει τα νέα αυτά δεδομένα και τις αλλαγές που λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο δείκτης είναι 

σε θέση να απεικονίζει ακριβέστερα τον βαθμό συμμετοχής της κάθε χώρας στη 

διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και τις ραγδαίες μεταβολές που συντελούνται σε 

παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας αυτής. 

Όσον αφορά τον δείκτη παγκοσμιοποίησης Ernest and Young για το 2012 στην 

πρώτη θέση κατατάσσεται το Χονγκ Κονγκ, ως η χώρα που με βάση βαθμολογία στον 

δείκτη υπολογισμού της παγκοσμιοποίησης κατατάσσεται ως η χώρα με τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτή. Ακολουθεί μία άλλη Ασιατική χώρα, η Σιγκαπούρη, η 

οποία εμφανίζεται ως η δεύτερη χώρα στον πλανήτη με τη μεγαλύτερη συμμετοχή 

στην παγκοσμιοποίηση και τις διάφορες εκφάνσεις της.  

Πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, και στην τρίτη θέση της λίστας, είναι η 

Ιρλανδία. Την πρώτη πεντάδα μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην 

παγκοσμιοποίηση συμπληρώνουν το Βέλγιο με την Ελβετία. Χαρακτηριστικό της 

μεγάλης συμμετοχής στην παγκοσμιοποίηση των χωρών της Ευρώπης είναι το 

γεγονός ότι οι Ευρωπαϊκές χώρες συμπληρώνουν τις υπόλοιπες θέσεις της λίστας 

μέχρι και την 14η θέση. Μία άλλη μεγάλη χώρα της Βόρειας Αμερικής, ο Καναδάς, 

βρίσκεται στη 15η θέση της λίστας. Όσον αφορά την Ελλάδα, αυτή καταλαμβάνει την 

35η θέση στη συγκεκριμένη λίστα, αρκετά χαμηλά μεταξύ των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρ’ όλα αυτά ξεπερνώντας ακόμη και μεγάλες χώρες, όπως η 

Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία και η Ιαπωνία. 
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Κεφάλαιο 4: Οικονομική Ανισότητα 

 
4.1. Μέτρηση της οικονομικής ανισότητας 

 

Υπάρχουν δύο είδη οικονομικής ανισότητας: στην κατανομή του πλούτου, 

δηλαδή της γης, των καταθέσεων, των μετοχών, των ακινήτων κλπ., και στην 

κατανομή εισοδήματος, δηλαδή των ετήσιων εσόδων των ατόμων - νοικοκυριών μιας 

κοινωνίας. Τα δυο αυτά είδη συνδέονται αλλά δεν ταυτίζονται: κάποιος που έχει 

καταθέσεις εισπράττει τόκους, κάποιος που έχει διαμερίσματα εισπράττει ενοίκια κ.ο.κ.  

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις με μεγάλα εισοδήματα αλλά μικρή ιδιοκτησία, 

όπως και περιπτώσεις με μεγάλη αλλά μη αξιοποιημένη (και πιθανόν δύσκολα 

αξιοποιήσιμη) περιουσία: ένα μεγάλο κομμάτι γης ή ένα μεγάλο σπίτι - ερείπιο ή 

χρυσές λίρες στο σεντούκι. Συνηθίζεται, πάντως, καθώς είναι και στατιστικά 

ευκολότερο, να μετράμε την ανισότητα με βάση την κατανομή του ετήσιου 

εισοδήματος. Πώς γίνεται αυτός ο υπολογισμός;  

Παρατηρούμε τι ποσοστό του εισοδήματος αναλογεί στο «πάνω» 10%, δηλαδή 

των πλουσιότερων, και πώς αυτό συγκρίνεται με το «κάτω» 10%, δηλαδή των 

φτωχότερων. Μπορεί οι πιο πλούσιοι να έχουν εισόδημα τριπλάσιο, πενταπλάσιο, 

οκταπλάσιο ή και δεκαπενταπλάσιο. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε περισσότερη 

ισότητα, στην τελευταία μεγάλη ανισότητα.  

Παρόμοιο υπολογισμό μπορούμε να κάνουμε παίρνοντας ως βάση το 20% των 

πιο πλούσιων και πιο φτωχών, με ανάλογα, αν και κάπως διαφορετικά, αποτελέσματα 

διότι τότε θα έχουμε και μερικούς λιγότερο πλούσιους στο πάνω άκρο και ορισμένους 

κατά τι πλουσιότερους στο κάτω άκρο.  
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Αυτή η απλή μέθοδος αποτυπώνεται στην παραπάνω γραμμή, όπου στο 

αριστερό άκρο είναι οι φτωχοί και στο δεξιό οι πλούσιοι. Ανάλογη μέθοδος είναι η 

κατασκευή μιας καμπύλης Lorenz (Lorenz curve). 

 

 

Εικόνα 5: Καμπύλη Lorenz και συντελεστής Gini  

Ο οριζόντιος άξονας δηλώνει, πάλι σωρευτικά, τον πληθυσμό μιας χώρας, 

αρχίζοντας αριστερά από τους πιο φτωχούς και καταλήγοντας δεξιά στους πιο 

πλούσιους. Στον κάθετο άξονα εμφανίζεται το μερίδιο του ΑΕΠ που παίρνει η κάθε 

πληθυσμιακή ομάδα. Στα αριστερά του διαγράμματος παρατηρούμε ότι το 10% των 

πιο φτωχών λαμβάνει πολύ κάτω από 10% του ΑΕΠ (περί το 2%). Όσο πιο κοντά στη 

γραμμή 45 μοιρών είναι μια καμπύλη Lorenz, τόσο πιο ίση η κατανομή, ενώ όσο πιο 

χαμηλά κοντά στην οριζόντια, τόσο πιο άνιση.  

Στην ακραία (και απίθανη) περίπτωση που υπάρχει πλήρης ισότητα, το 10% 

των πιο φτωχών παίρνει το 10% του ΑΕΠ, το επόμενο 10% παίρνει και αυτό 10% 

κ.ο.κ. Καταλήγουμε έτσι σε μια ευθεία γραμμή των 45 μοιρών, που είναι η γραμμή της 
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πλήρους ισότητας. Η διάκριση φτωχοί - πλούσιοι, στην περίπτωση αυτή, στερείται 

νοήματος: όλοι στον οριζόντιο άξονα είναι στην ίδια μοίρα. 

Για να εκφράσουμε τον βαθμό ισότητας - ανισότητας, χρησιμοποιούμε έναν 

εύχρηστο αριθμό, τον συντελεστή Gini. Τον βρίσκουμε, παίρνοντας το κλάσμα 

Α/Α+Β που προκύπτει από την καμπύλη Lorenz. Αν έχουμε πλήρη ισότητα, το 

εμβαδόν του Α μηδενίζεται και το κλάσμα αυτό ισούται με 0. Αν έχουμε πλήρη 

ανισότητα, το εμβαδόν του Α μεγαλώνει τόσο που το κλάσμα ισούται με 1. Συνεπώς, 

όσο πιο υψηλός ο συντελεστής αυτός τόσο μεγαλύτερη ανισότητα. 

Αν θέλουμε να συγκρίνουμε διάφορες χώρες, εξετάζουμε λοιπόν τους 

συντελεστές Gini για καθεμία. Διαπιστώνουμε έτσι ότι λ.χ. στη Βραζιλία είναι μεγάλη η 

ανισότητα (0,65) ενώ στις ευρωπαϊκές χώρες είναι χαμηλότερη (συνήθως μεταξύ 0,35 

και 0,45). Ο συντελεστής αυτός μας επιτρέπει επίσης να δούμε πώς εξελίσσεται μέσα 

στον χρόνο η κατάσταση: αυξήθηκε ή μειώθηκε η ανισότητα, λ.χ. την περίοδο 1950-

1980 ή 1980-2010. Από τους δείκτες ανισότητας διαφόρων χωρών προκύπτει ότι, λ.χ., 

ο συντελεστής Gini είναι χαμηλότερος στις ευρωπαϊκές χώρες (30-35%) απ’ ό,τι στις 

αναπτυσσόμενες της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής (περί το 50% ή και υψηλότερο). 

Η ίδια εικόνα ισχύει, προφανώς, και για τους άλλους δείκτες οικονομικής ανισότητας, 

όπως η αναλογία του εισοδήματος του 10% ή 20% πλουσιότερου προς το 10% ή 20% 

φτωχότερου τμήματος του πληθυσμού. 

Όταν αναφερόμαστε όμως στο ζήτημα της ανισότητας, έχουμε κατά νου όχι 

μόνο την ανισότητα μέσα στις ίδιες τις χώρες αλλά και την ανισότητα ανάμεσα σε 

χώρες, που αποτυπώνεται μάλιστα στη διάκριση πλούσιες - φτωχές ή αναπτυγμένες - 

λιγότερο αναπτυγμένες χώρες . 

Ενώ στη δεκαετία του 1960 και του 1970 η παγκόσμια ανισότητα μεταξύ χωρών 

απασχολούσε έντονα τη δημόσια (και ακαδημαϊκή) συζήτηση, τις τελευταίες δεκαετίες 

παρατηρείται η εξής μετατόπιση: η ανισότητα ανάμεσα στις χώρες τείνει να μειωθεί, 

καθώς πολλές μεγάλες, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (λ.χ. Κίνα, Ινδία, Βιετνάμ, 

Ινδονησία κ.ά.) έχουν πολύ υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης απ’ ό,τι οι 

αναπτυγμένες χώρες. Ως εκ τούτου, κλείνει η «ψαλίδα», μειώνεται το «χάσμα» 

ανάμεσα σε φτωχές και πλούσιες χώρες.  

Ωστόσο, αυτή η δυναμική μείωσης της παγκόσμιας ανισότητας συνυπάρχει και 

εν πολλοίς αντισταθμίζεται από την αύξηση της ανισότητας στο εσωτερικό των 
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περισσότερων κρατών — και μάλιστα των αναπτυσσόμενων. Με άλλα λόγια, ο 

πληθυσμός στην Κίνα μπορεί στο σύνολό του να βρίσκεται το 2015 σε καλύτερη μοίρα 

απ’ ό,τι πριν από τριάντα χρόνια σε σύγκριση με τον πληθυσμό των ΗΠΑ (μείωση της 

διακρατικής ανισότητας), αλλά η απόσταση ανάμεσα στον φτωχό και τον πλούσιο 

Κινέζο (η εσωτερική ανισότητα) έχει αυξηθεί αισθητά. Οι δύο αυτές αντίρροπες 

δυνάμεις μείωσης και αύξησης της ανισότητας αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα 

πτυχή της παγκόσμιας οικονομίας στις αρχές του 21ου αιώνα. Έχουν μάλιστα γίνει 

προσπάθειες μελέτης του φαινομένου αυτού με την κατασκευή συντελεστή Gini για 

όλο τον πλανήτη, σαν να πρόκειται για μια χώρα (Bourguignon 2002). 

 

Εικόνα 6: Τάσεις στην παγκόσμια οικονομική ανισότητα 

Οι τάσεις αυτές αποτυπώνονται στα δύο παραπάνω γραφήματα. Στο αριστερό 

παρατηρούμε τον παγκόσμιο συντελεστή Gini που από τον 19ο αιώνα έχει σαφώς 

αυξητική τάση, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μεγάλης απόστασης φτωχών και πλούσιων 

χωρών, ενώ μετά τα τέλη του 20ού αιώνα παρουσιάζει κάποια κάμψη, λόγω της 

ταχείας ανάδυσης της Κίνας και άλλων χωρών χαμηλού εισοδήματος. Το δεξιό 

γράφημα δείχνει ότι σε πέντε αναπτυγμένες οικονομίες, και ιδίως στις ΗΠΑ, ενώ από 

τις αρχές του 20ού αιώνα η ανισότητα μειωνόταν, τα τελευταία χρόνια αυξάνει 

(Beddoes 2012). Αυτό ανατρέπει την αντίληψη του Kuznets που αναφέραμε πιο 

πάνω, ότι δηλαδή όσο αναπτύσσεται και πλουτίζει μια χώρα μειώνεται η ανισότητα. 

Πολλοί σύγχρονοι οικονομολόγοι μελετούν αυτήν τη νέα ανισότητα και μάλιστα ένας 
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από αυτούς, ο (Piketty 2014) τονίζει στην ανάλυσή του τη σημασία της κατανομής του 

πλούτου. 

 

4.2 Συνέπειες οικονομικής ανισότητας 
 

Η οικονομική ανισότητα συνδέεται με πλήθος δυσμενών επιπτώσεων όσον 

αφορά στην επίτευξη των στόχων μείωσης της φτώχειας, ενίσχυσης της κοινωνικής 

συνοχής και επίτευξης κοινωνικής ευημερίας. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές 

είναι (Soubbotina T. 2000): 

Πολιτική αστάθεια: Υψηλά επίπεδα οικονομικής ανισότητας απειλούν την 

πολιτική σταθερότητα δεδομένου ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι με 

την οικονομική τους κατάσταση, με συνέπεια να καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη η 

επίτευξη κοινωνικο-πολιτικής συναίνεσης. Συνακόλουθα, η πολιτική αστάθεια αποτελεί 

υψηλό παράγοντα κινδύνου διενέργειας νέων επενδύσεων με άμεση συνέπεια την 

υπονόμευση των δυνατοτήτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Φτώχεια και Κοινωνικός αποκλεισμός: Παρά το ότι οι ανισότητες στην 

κατανομή του εισοδήματος είναι πιθανόν να δημιουργούν κίνητρα για τους πολίτες να 

βελτιώσουν την κατάστασή τους μέσω της εργασίας, της καινοτομίας ή της βελτίωσης 

των δεξιοτήτων τους, τα υψηλά επίπεδα οικονομικής ανισότητας σε συνδυασμό με 

περιορισμούς πρόσβασης στην αγορά εργασίας, οδηγούν μεγάλα τμήματα του 

πληθυσμού σε υψηλά επίπεδα  υστέρησης, ενισχύοντας τη φτώχεια, τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και την παραβατική συμπεριφορά. 

Απορρύθμιση: Υψηλά επίπεδα οικονομικής ανισότητας περιορίζουν τη χρήση 

κρίσιμων εργαλείων ρύθμισης της αγοράς, όπως ο προσδιορισμός των τιμών και των 

τελών χρήσης βασικών, δημόσιου χαρακτήρα, αγαθών (ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.). 

Έτσι για παράδειγμα, ενώ σε μία κοινωνία με χαμηλά επίπεδα εισοδηματικής 

ανισότητας η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να αντιμετωπίσει 

θεωρητικά την επάρκεια και αποδοτικότητα του ενεργειακού συστήματος, σε μία 

κοινωνία με υψηλά επίπεδα εισοδηματικής ανισότητας μία, έστω και ελάχιστη αύξηση, 

μπορεί να επιφέρει υψηλότατα επίπεδα στέρησης σε μεγάλες ομάδες του πληθυσμού 

με κίνδυνο την κοινωνική έκρηξη. 
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Οικονομική δυσπραγία: Υψηλά επίπεδα οικονομικής ανισότητας 

διαταράσσουν βασικές νόρμες συμπεριφοράς μεταξύ των οικονομικών-κοινωνικών 

«παικτών» (άτομα και επιχειρήσεις), όπως οι στάσεις της δέσμευσης και της 

ειλικρινούς εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα να επιβραδύνονται οι οικονομικές 

συναλλαγές.  

Επίσης όπως επισημαίνεται και σε σχετικές αναφορές του ΔΝΤ, η 

διευρυνόμενη εισοδηματική ανισότητα αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την 

οικονομία, τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και την πολιτική σταθερότητα. Σε 

έκθεση πέντε στελεχών του με θέμα «Αιτίες και συνέπειες της ανισότητας», 

επισημαίνει πως η αύξηση στο εισόδημα των πλουσιότερων επιβραδύνει τον ρυθμό 

ανάπτυξης, ενώ αντιθέτως επιταχύνεται η ανάπτυξη όταν αυξάνονται τα εισοδήματα 

των οικονομικά ασθενέστερων και των μεσαίων στρωμάτων. Παραθέτοντας τα 

πορίσματα των ερευνών του, το ΔΝΤ διαπιστώνει πως όταν αυξάνεται κατά 1% το 

εισόδημα του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού, μειώνεται μεσοπρόθεσμα ο ρυθμός 

ανάπτυξης της οικονομίας και συγκεκριμένα κατά 0,08% μέσα στην επόμενη 

πενταετία.  

Αντιθέτως, μια αντίστοιχη αύξηση στο εισόδημα του φτωχότερου 20% του 

πληθυσμού συνδέεται με αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 0,38%. Όπως 

χαρακτηριστικά υπογραμμίζει: «Οι φτωχοί και η μεσαία τάξη επηρεάζουν περισσότερο 

την ανάπτυξη μέσω μιας σειράς αλληλένδετων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών 

διαύλων», όπως, για παράδειγμα, η αυξημένη κατανάλωση από πλευράς των 

μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων (Καθημερινή 2015).  

Η σημασία λοιπόν της ανισότητας στη διανομή του παραγόμενου πλούτου είναι 

αδιαμφισβήτητη. Δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός ότι η ανισότητα, οι αιτίες, οι 

επιπτώσεις της και οι τρόποι άμβλυνσής της, αποτελούν κεντρικό ζήτημα στην 

πολιτική agenda των δύο τελευταίων δεκαετιών, ιδιαίτερα στις πολιτικές και τις 

δράσεις που εξυφαίνονται στο επίπεδο των μεγάλων υπερεθνικών οργανισμών 

(Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., World Bank κ.λ.π.), μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας της 

παγκοσμιοποιημένης αγοράς. 
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Εικόνα 7. Δύο διπλανά κτίρια στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, χαρακτηριστικά της 
επικρατούσας οικονομικής ανισότητας 

 

Εικόνα 8: Ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος 
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4.3 Οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα 

 

Από την (ΕΛΣΤΑΤ 2016) ανακοινώνονται στοιχεία για την ανισότητα στην 

κατανοµή του εισοδήµατος, τα οποία προέρχονται από τα διαθέσιµα αποτελέσµατα 

της δειγµατοληπτικής Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών διαβίωσης των 

Νοικοκυριών, έτους 2015 (SILC), µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το έτος 2014. Η 

ανισότητα εκφράζεται, κυρίως, µε το δείκτη κατανοµής εισοδήµατος σε πεντηµόρια 

(S80/S20) και το δείκτη άνισης κατανοµής εισοδήµατος (συντελεστής Gini). Η Έρευνα 

Εισοδήµατος και Συνθηκών διαβίωσης των Νοικοκυριών αποτελεί τη βασική πηγή 

αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για την κατανοµή του εισοδήµατος και τον 

κοινωνικό αποκλεισµό.  

 

Εικόνα 9: Δείκτες οικονομικής ανισότητας 

 

4.3.1 Δείκτης κατανομής εισοδήματος (S80/S20) σε πεντηµόρια 
εισοδήματος 

 

Ο δείκτης κατανομής εισοδήματος (S80/S20) σε πεντηµόρια εισοδήματος 

αναφέρεται στο μερίδιο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος του «πλουσιότερου» 
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20% του πληθυσμού προς το ανάλογο εισόδημα του «φτωχότερου» 20% του 

πληθυσμού και επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές της κατανομής του εισοδήματος, 

δηλαδή στο πλουσιότερο και στο φτωχότερο τμήμα του πληθυσμού. 

 Ο δείκτης S80/S20 το 2015, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2014, 

παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με το 2014 (με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 

2013) και ανέρχεται στο 6,5, δηλαδή, το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 

20% του πληθυσμού είναι 6,5 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του 

φτωχότερου 20% του πληθυσμού  

 Η οικονομική ανισότητα μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω 

παραμένει επίσης στα ίδια επίπεδα και διαμορφώνεται στο 4,1 όπως ήταν και το 2014, 

ενώ μεταξύ των ατόμων κάτω των 65 ετών διαμορφώνεται στο 7,4 παρουσιάζοντας 

μικρή άνοδο σε σχέση με το 2014, που ήταν στο 7,3. 

 Στην εικόνα 6 εμφανίζεται το μερίδιο εισοδήματος ανά τεταρτημόρια. Το 

πρώτο τεταρτημόριο των νοικοκυριών αντιπροσωπεύει το 25% των νοικοκυριών με το 

χαμηλότερο εισόδημα, το οποίο κατέχει το 8,9% του συνολικού εθνικού εισοδήματος, 

ενώ το 2014 κατείχε το 9,0%. Το τέταρτο τεταρτημόριο, που αντιπροσωπεύει το 25% 

των νοικοκυριών με το υψηλότερο εισόδημα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

κατέχει μικρότερο μέρος του συνολικού εθνικού εισοδήματος, και συγκριμένα το 47,2% 

έναντι του 47,6% που κατείχε το 2014. 

 

 

Εικόνα 10: Δείκτης κατανομής ισοδύναμου εισοδήματος σε πεντηµόρια 

(S80/S20), κατά ομάδες ηλικιών: 2005, 2008 ─ 2015 
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4.3.2 Δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής GINI) 
 

Για καλύτερη καταγραφή της οικονομικής ανισότητας χρησιμοποιείται 

συμπληρωματικά ο δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής Gini), ο 

οποίος, σε αντίθεση με το δείκτη κατανομής εισοδήματος (S80/S20) σε πεντηµόρια 

εισοδήματος, δεν επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές της κατανομής του εισοδήματος. 

Ο δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής Gini) ορίζεται ως ο 

λόγος των αθροιστικών μεριδίων του πληθυσμού, κατανεμημένου ανάλογα με το ύψος 

του εισοδήματος, προς το αθροιστικό μερίδιο του συνολικού εισοδήματος όλου του 

πληθυσμού. Η τιμή του κυμαίνεται από 0 (ή 0%), που αντιστοιχεί σε πλήρη 

εισοδηματική ισότητα έως 1 (ή 100%) που αντιστοιχεί σε πλήρη εισοδηματική 

ανισότητα, και ερμηνεύεται ως η στατιστικά αναμενόμενη διαφορά του αποτελέσματος 

της σύγκρισης δύο τυχαίων εισοδημάτων, ως ποσοστό του μέσου όρου. Αν όλο το 

εθνικό εισόδημα ήταν συγκεντρωμένο σε ένα άτομο, ο συντελεστής θα ήταν 1. Αν ο 

συντελεστής Gini ήταν π.χ. 30%, το εισόδημα 2 τυχαίων ατόμων θα διέφερε κατά 30% 

του μέσου όρου. 

 Ο συντελεστής Gini κυμάνθηκε το 2015 σε 34,2%, σημειώνοντας μια 

μείωση κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2009 (Γράφημα 1, 

Πίνακας 3). Το παραπάνω ποσοστό ερμηνεύεται ως εξής: αν επιλέξουμε 

2 τυχαία άτομα του πληθυσμού, αναμένουμε ότι το εισόδημά τους θα 

διαφέρει κατά 34,2% του μέσου όρου. 

 Σε σύγκριση με το 1994, έτος κατά το οποίο άρχισε η έρευνα, η συνολική 

ανισότητα μειώθηκε κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες (37,4% το 1994). 

 

Εικόνα 11: Δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής Gini): 2005, 
2008 ─ 2015 

 

4.3.3 Μερίδιο εισοδήματος σε τεταρτημόρια 

 

Τα στοιχεία της κατανομής του εισοδήματος σε τεταρτημόρια εκφράζουν το 

ποσοστό του συνολικού εθνικού εισοδήματος που κατέχει κάθε ένα από τέσσερα (ίσα) 
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τμήματα του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, εάν κατατάξουμε τα άτομα του πληθυσμού σε 

αύξουσα σειρά με βάση το εισόδημά τους (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο) και στη 

συνέχεια χωρίσουμε τον πληθυσμό σε τέσσερα ίσα μέρη (με βάση το συνολικό αριθμό 

των ατόμων), προκύπτουν τα εξής: 

 το 25% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα (1ο τεταρτημόριο) 

κατέχει το 8,9% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, δηλαδή 

ποσοστό μειωμένο κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2014. 

 το 25% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα (4ο τεταρτημόριο) 

κατέχει το 47,2% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, 

δηλαδή ποσοστό μειωμένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με 

το 2014. 

 το 50% του πληθυσμού με μεσαία εισοδήματα (2ο και 3ο τεταρτημόριο) 

κατέχουν το 43,9% του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, δηλαδή 

ποσοστό υψηλότερο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 

2014.  

 το υψηλότερο ατομικό εισόδημα για το 1ο τεταρτημόριο ανέρχεται σε 

4.924 ευρώ.  

 το χαμηλότερο ατομικό εισόδημα για το 4ο τεταρτημόριο ανέρχεται σε 

10.860 ευρώ. 

 

Εικόνα 12: Μερίδιο εισοδήματος σε τεταρτημόρια: 2014 ─ 2015 
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Εικόνα 13: Μερίδιο ισοδύναμου εισοδήματος σε τεταρτημόρια: 2005 ─ 2015 
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Κεφάλαιο 5: Επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην οικονομική 
ανισότητα 

 

5.1 Γενικά 
 

Η σύγκριση των ανισοτήτων μεταξύ διαφορετικών χωρών παρουσιάζει αρκετά 

προβλήματα όσον αφορά την αξιοπιστία της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων 

(Milanovic, World Apart: Measuring International and Global Inequality 2005). Είναι 

ωστόσο σαφές ότι η ανισότητα αυξήθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες με την 

παράλληλη ύπαρξη σημαντικών τοπικών διαφοροποιήσεων. Η ανισότητα έχει αυξηθεί 

στην αναπτυσσόμενη Ασία, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης, τη 

Λατινική Αμερική και τις ανεπτυγμένες οικονομίες ενώ έχει μειωθεί στην υποσαχάρια 

Αφρική και τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.  

Σε γενικές γραμμές, η οικονομική ανισότητα αυξήθηκε περισσότερο στις 

πλούσιες χώρες και λιγότερο στις φτωχές. Είναι ωστόσο πιθανό μέρος αυτής της 

αλλαγής στις πλούσιες χώρες να οφείλεται στη διάδοση της τεχνολογίας και 

περιορισμούς στην παροχή ίσων ευκαιριών. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

αντιστράφηκε η τάση μείωσης των ανισοτήτων που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο 

μισό του εικοστού αιώνα. Το εισόδημα αυξήθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε όλες 

τις περιοχές και τις κοινωνικές ομάδες εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης. 

Ο κυριότερος σύνδεσμος μεταξύ της άρσης των περιορισμών στο εμπόριο και 

της οικονομικής ανισότητας προέρχεται από το θεώρημα των Stolper - Samuelson. 

Σύμφωνα με αυτό σε ένα πλαίσιο δύο χωρών και δύο παραγόντων, η άρση των 

περιορισμών στο εμπόριο (μέσω μείωσης δασμών) σε μια αναπτυσσόμενη χώρα 

όπου υπάρχει υψηλή διαθεσιμότητα ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού θα είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των μισθών των ανειδίκευτων εργατών και μια ταυτόχρονη 

μείωση των μισθών των ειδικευμένων εργατών προκαλώντας μείωση της οικονομικής 

ανισότητας. Η μείωση των δασμών στις εισαγωγές προκαλεί μείωση της τιμής των 

(εισαγόμενων) προϊόντων για την παραγωγή των οποίων απαιτείται ειδικευμένο 

προσωπικό μειώνοντας κατά αυτό τον τρόπο την αμοιβή των ειδικευμένων 

εργαζομένων.  

Επίσης, προκαλείται αύξηση της τιμής των (εξαγόμενων) προϊόντων για την 

παραγωγή των οποίων απαιτείται ανειδίκευτο προσωπικό αυξάνοντας κατά αυτό τον 
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τρόπο την αμοιβή των ανειδίκευτων εργαζομένων. Το αντίστροφο ισχύει για μια 

ανεπτυγμένη οικονομία της οποίας το εργατικό δυναμικό υψηλών προσόντων 

αποτελεί την πλειοψηφία: Η μείωση των περιορισμών στο εμπόριο θα προκαλούσε 

αύξηση των οικονομικών ανισοτήτων με διαδικασία παρόμοια με αυτή που 

αναφέρθηκε ανωτέρω. 

Μια επέκταση του μοντέλου που μετριάζει τις διαφορές μεταξύ των 

ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών όσον αφορά το μηχανισμό 

δημιουργίας οικονομικών ανισοτήτων είναι η περίπτωση των «μη ανταγωνιστικών» 

αγαθών τα οποία δεν παράγονται σε μια χώρα αλλά αποκλειστικά εισάγονται εξαιτίας 

των ιδιαίτερα σημαντικών διαφορών μεταξύ των χωρών όσων αφορά τους 

διαθέσιμους φυσικούς πόρους. Η μείωση των δασμών θα προκαλούσε μείωση των 

τιμών αυτών των αγαθών – με αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των 

νοικοκυριών – χωρίς να επηρεάζονται οι μισθοί και οι τιμές των άλλων προϊόντων 

(Davis 2007).  

Αν ένα «μη ανταγωνιστικό» αγαθό συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό στις 

καταναλωτικές δαπάνες των πιο φτωχών κοινωνικών στρωμάτων, η μείωση στους 

δασμούς προκαλεί μείωση των οικονομικών ανισοτήτων. Σε γενικές γραμμές, οι 

μείωση των δασμών για τα «μη ανταγωνιστικά» αγαθά τόσο στις ανεπτυγμένες όσο 

και στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες προκαλεί – με την προϋπόθεση ότι αυτά 

συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό στην καταναλωτική δαπάνη – την μείωση των 

οικονομικών ανισοτήτων. 

Οι πρακτικές συνέπειες του θεωρήματος των Stolper - Samuelson, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τη επίδραση της μείωσης των δασμών στις οικονομικές ανισότητες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί εμπειρικά από σχετικές έρευνες 

(Milanovic 2005). Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η ερμηνεία της αύξησης της διαφοράς 

εισοδήματος μεταξύ ειδικευμένου και ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε εναλλακτικές αναλυτικές 

προσεγγίσεις όπως οι ακόλουθες:  

 

 Συμμετοχή πολλών χωρών στην ανάλυση με φτωχές χώρες να εισάγουν από 

άλλες φτωχές χώρες προϊόντα για την παραγωγή των οποίων απαιτείται 

ανειδίκευτο προσωπικό καθώς και πλούσιες χώρες που εισάγουν από άλλες 



55 
 

πλούσιες χώρες προϊόντα για την παραγωγή των οποίων απαιτείται 

ειδικευμένο προσωπικό. 

 Μια συνεχή κλίμακα κατάταξης αγαθών λόγω του ότι προϊόντα που απαιτούν 

ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό σε μια ανεπτυγμένη χώρα, σε μια 

αναπτυσσόμενη οικονομία απαιτούν σχετικά υψηλότερης εξειδίκευσης 

προσωπικό. 

 Εισαγόμενα ενδιάμεσα αγαθά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

προϊόντων που απαιτούν υψηλής εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό. 

 

Οι ανωτέρω επεκτάσεις, ωστόσο, της θεωρίας παρουσιάζουν επιπλέον 

προκλήσεις για εμπειρική δοκιμή κάτι που δεν έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Σαν συνέπεια αναπτύχθηκαν παράλληλα ερμηνείες οι οποίες 

αποδίδουν την παρατηρούμενη αύξηση στην οικονομική ανισότητα σε εξωγενή 

«τεχνολογικά σοκ» λαμβάνοντας ως δεδομένη την άποψη ότι η τεχνολογία από την 

φύση της ευνοεί το υψηλής ειδίκευσης εργατικό προσωπικό. Για το λόγο αυτό η 

εμπειρική εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τυχόν τεχνολογικές αλλαγές παράλληλα με τις συνήθεις εμπορικές 

μεταβλητές. 

Μια επιπλέον προσθήκη στο σχολιασμό των επιδράσεων του θεωρήματος των 

Stolper – Samuelson αφορά στην παραδοχή ότι το εργατικό προσωπικό και το 

κεφάλαιο μετακινούνται εντός της χώρας αλλά όχι μεταξύ συνόρων. Σε περίπτωση 

που το κεφάλαιο μετακινείται μεταξύ χωρών, η ισχύς του θεωρήματος εξασθενεί σε 

σημαντικό βαθμό. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας κίνησης κεφαλαίου είναι 

οι άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες σε σημαντικό βαθμό κατευθύνονται σε τομείς 

υψηλής εξειδίκευσης της χώρας υποδοχής.  

Επιπλέον, οι άμεσες ξένες επενδύσεις που για μια αναπτυσσόμενη οικονομία 

φαίνεται ότι κατευθύνονται σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης στην πραγματικότητα, από 

την οπτική της ανεπτυγμένης χώρας –επενδυτή, αποτελούν επενδύσεις σε τομείς 

χαμηλής σχετικά εξειδίκευσης. Κατά συνέπεια, άμεσες ξένες επενδύσεις από 

ανεπτυγμένες σε αναπτυσσόμενες οικονομίες είναι πιθανό να αυξήσουν την ζήτηση 

για ειδικευμένο προσωπικό και στις δύο χώρες με συνεπακόλουθη αύξηση των 

οικονομικών ανισοτήτων. Με βάση τα εμπειρικά δεδομένα  η επίδραση των άμεσων 
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ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανισότητα είναι είτε αρνητική, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσμα, είτε αμφίβολη (Behrman 2003). 

Οι περισσότερες έρευνες ξεκινούν με την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των 

εμπορικών μέτρων και της διεθνοποίησης της οικονομίας και της οικονομικής 

ανισότητας. Επίσης λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η συμμετοχή των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στο συνολικό κεφάλαιο μιας χώρας, 

διαθέσιμο κεφάλαιο του ιδιωτικού τομέα, η διάρκεια σπουδών και η κοινωνική 

κατανομή αυτής καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής της απασχόλησης στον 

αγροτικό τομέα και την βιομηχανία. Τα αποτελέσματα των ερευνών καταδεικνύουν ότι 

ο κύριος παράγοντας που προκαλεί την αύξηση της οικονομικής ανισότητας σε όλες 

τις χώρες είναι η τεχνολογική πρόοδος.  

Η επίδραση της παγκοσμιοποίησης ποικίλλει ανάλογα με την χώρα και 

αποτελεί την συνισταμένη των αντίθετων επιδράσεων της διεθνοποίηση του εμπορίου 

(η οποία μειώνει τις οικονομικές ανισότητες) και της χρηματοπιστωτικής (η οποία 

συντελεί στην αύξηση των οικονομικών ανισοτήτων) παγκοσμιοποίησης. Η 

χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση προχωρά με ταχύτερους ρυθμούς στις 

αναπτυγμένες οικονομίες ενώ πιο γρήγορη είναι η εμπορική παγκοσμιοποίηση στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

Με μια πιο λεπτομερή ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, προκύπτει η 

ιδιαίτερα θετική επίδραση της εμπορικής παγκοσμιοποίησης στην περίπτωση των 

εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου μεγάλο 

τμήμα του πληθυσμού απασχολείται στην γεωργία. Η Αλγερία, η Βραζιλία, η 

Νικαράγουα και η Ταϊλάνδη αποτελούν παραδείγματα χωρών όπου η αύξηση των 

εξαγωγών αγροτικών προϊόντων προκάλεσε μείωση των ανισοτήτων ενώ το 

αντίστροφο ισχύει για το Μπαγκλαντές, την Βολιβία, την Τζαμάικα και την Σρι Λάνκα. 

Οι διαφορές αυτές οφείλονται στο ότι η μείωση των ανισοτήτων αποτελούν συνάρτηση 

της αύξησης της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα και της συνεπακόλουθης 

απελευθέρωσης εργατικού δυναμικού από τον τομέα της γεωργίας στους τομείς της 

βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Επίσης, η μείωση των δασμών συντελεί στην μείωση 

των οικονομικών ανισοτήτων. 

Ο οικονομολόγος Branko Milanovic ανέλυσε την παγκόσμια οικονομική 

ανισότητα μεταξύ των ετών 1988 και 2008, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από την 
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έντονη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, Η ανάλυση του κατέδειξε ότι το άνω 1% του 

παγκόσμιου πληθυσμού και η μεσαία τάξη των αναδυόμενων οικονομιών (Κίνα, Ινδία, 

Ινδονησία, Βραζιλία και Αίγυπτο) ήταν οι κερδισμένοι της παγκοσμιοποίησης αυτής 

της περιόδου. Το πραγματικό εισόδημα (προσαρμοσμένο ως προς τον πληθωρισμό) 

του άνω 1% του παγκόσμιου πληθυσμού αυξήθηκε κατά 60%, ενώ της μεσαίας τάξης 

των αναδυόμενων οικονομιών κατά 70-80%. Από την άλλη μεριά, η μεσαία τάξη στις 

ανεπτυγμένες χώρες δεν είχαν παρά μια μικρή αύξηση στο πραγματικό τους εισόδημα 

(Branko 2013). 

 

5.2 Ο ρόλος των άμεσων ξένων επενδύσεων 
 

Άμεση Ξένη Επένδυση (Foreign Direct Investment) ονομάζεται η 

μακροπρόθεσμη επένδυση σε επιχείρηση της εγχώριας αγοράς από επενδυτή 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του οποίου η έδρα βρίσκεται στην αγορά ξένης χώρας. Η 

επένδυση γίνεται με πρωταρχικό στόχο την δυνατότητα ελέγχου στο management της 

εγχώριας επιχείρησης, από αυτή που πραγματοποιεί την επένδυση. Για να επιτευχθεί 

αυτό είναι αναγκαία η διακράτηση ποσοστού ίσο με το 10% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Η εταιρεία που αναλαμβάνει την επένδυση ουσιαστικά αποκτά θυγατρική εταιρεία. 

Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

 Νέα επένδυση (greenfield investment) 

 Συγχώνευση και εξαγορά (mergers and acquisitions) 

 

Ο Δείκτης Απόδοσης Εσωστρεφών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Inward FDI 

Performance Index), μετρά το ύψος των ΑΞΕ που λαμβάνει μια χώρα σε σχέση με το 

μέγεθος της οικονομίας της, δηλαδή σε σύγκριση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

της. Μεθοδολογικά, είναι ο λόγος του ποσοστού των παγκόσμιων εισροών ΑΞΕ που 

λαμβάνει η χώρα προς το ποσοστό συνεισφοράς του ΑΕΠ της στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Ο 

δείκτης καταγράφει την επίδραση παραγόντων, πέρα από το μέγεθος της αγοράς, 

στην προσέλκυση ΑΞΕ. Οι παράγοντες αυτοί ποικίλουν. Είναι το επιχειρηματικό κλίμα, 

η οικονομική και πολιτική σταθερότητα, η παρουσία φυσικών πόρων, η ποιότητα των 

υποδομών, η μόρφωση και οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, το επίπεδο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_(%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CF%81%CE%B1
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τεχνολογίας, η δυνατότητα συμμετοχής των επενδυτών στις ιδιωτικοποιήσεις και τέλος 

οι ενέργειες πολιτικών προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων από την πλευρά των 

κυβερνήσεων των χωρών. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων (WIR), η 

τιμή του δείκτη για το σύνολο των ανεπτυγμένων χωρών είναι κάτω από τη μονάδα 

(το σημείο όπου το ποσοστό της χώρας στις παγκόσμιες εισροές ΑΞΕ και το ποσοστό 

της χώρας στο παγκόσμιο ΑΕΠ είναι ίσα) και η θέση τους στην κατάταξη είναι 

χαμηλότερη κατά την περίοδο μετά την κρίση, συγκριτικά με την προ κρίσης περίοδο 

του 2005 - 2007. Αντίθετα, στις αναπτυσσόμενες χώρες κατά την περίοδο 2005-2010, 

η τιμή του δείκτη αυξήθηκε και είναι πλέον μεγαλύτερη από τη μονάδα. 

Η χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση και ιδιαίτερα οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις σχετίζονται με μεγαλύτερες ανισότητες. Ενώ οι εισερχόμενες ξένες άμεσες 

επενδύσεις προκαλούν αύξηση των οικονομικών ανισοτήτων στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, στις ανεπτυγμένες οικονομίες υπάρχει μια επιπλέον αρνητική επίδραση από 

την εκροή επενδυτικού κεφαλαίου. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατευθύνονται κυρίως 

σε τομείς που απαιτούν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό αυξάνοντας κατά αυτό τον 

τρόπο την ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο 

και στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Η επίδραση ωστόσο των άμεσων ξένων 

επενδύσεων ποικίλλει ανά τομέα και εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου καθώς οι 

εργαζόμενοι αποκτούν εξειδίκευση και μόρφωση. 

Κατά τη διερεύνηση της επίδρασης της αυξανόμενης σημασίας των άμεσων 

ξένων επενδύσεων για τις χώρες υποδοχής, το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας που 

έχει διεξαχθεί εστιάζει στην παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη είτε στο 

μακροοικονομικό είτε στο μικροοικονομικό επίπεδο. Παρόλο που έχει τεκμηριωθεί 

είναι ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν ευνοϊκή επίδραση στην ανάπτυξη, έχει 

παραμεληθεί η παράμετρος της οικονομικής ανισότητας.  

Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση και οι αρνητικές της συνέπειες επανάφεραν το 

θέμα των ανισοτήτων στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου. Ιδιαίτερη προσοχή 

συγκέντρωσαν τα βιβλία των Naomi Klein (2000 – No logo) και του Stigliz (2002 – 

Globalization and its discontents). Παρόλο που οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν 

ευνοϊκή επίδραση στην τοπική οικονομία δεν είναι ξεκάθαρου ότι όλοι θα 

επωφεληθούν στον ίδιο βαθμό ή ακόμα και ότι ένα μέρος του πληθυσμού θα ευνοηθεί 

και κάποιο άλλο θα αντιμετωπίσει αρνητικές συνέπειες. Στην εργασία των  (Figini, 
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Does Foreign Direct Investment Affect Wage Inequality? An Empirical Investigation 

2006) παρέχεται μια λεπτομερής ανάλυση των επιδράσεων των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στις ανισότητες στην χώρα υποδοχής και οι ανισότητες αντιμετωπίζονται 

κυρίως ως εισοδηματικές ανισότητες.  

Με άλλα λόγια, διερευνάται το κατά πόσοι οι άμεσες ξένες επενδύσεις επιδρά 

ευνοϊκά στο σύνολο των εργαζομένων όσον αφορά το μισθό που λαμβάνουν. Η 

αύξηση στο εισόδημα αλλά και στις εισοδηματικές ανισότητες σε πολλές χώρες 

αποτελεί θέμα που εμφανίζεται συχνά στην πρόσφατη αλληλογραφία. Υπάρχουν 

στοιχεία, τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες, για αύξηση 

στη μισθολογική ανισότητα μεταξύ εξειδικευμένου και ανειδίκευτου ανθρώπινου 

δυναμικού. Ο μισθός είναι η κύρια πηγή προσωπικού εισοδήματος για την πλειοψηφία 

των ανθρώπων και, κατά συνέπεια, η κατανομή του έχει μεγάλη σημασία για το 

ζήτημα της οικονομικής ανισότητας. 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται δύο κύριες αιτίες για αυτό το φαινόμενο: το 

εμπόριο και η τεχνολογική πρόοδος. Σχετικά λίγοι έχουν ασχοληθεί με το ρόλο των 

πολυεθνικών εταιρειών και, πιο γενικά, των άμεσων ξένων επενδύσεων στις 

ανισότητες στην χώρα υποδοχής 

Οι (Feenstra 1997) (Figini 1999) (Taylor and Driffield 2005) χρησιμοποίησαν 

δεδομένα από βιομηχανίες του Μεξικού, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 

και διαπίστωσαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των διαθέσιμων μισθών και των 

άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι δύο τελευταίοι βρήκαν ότι αυτή η σχέση είναι μη 

γραμμική, δηλαδή οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξάνουν τις μισθολογικές ανισότητες 

αλλά με μειούμενο ρυθμό.  

Ωστόσο, σε μια παρόμοια μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες (Blonigen 2001) δεν 

βρέθηκε σημαντική επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη μισθολογική 

διαφορά μεταξύ εξειδικευμένου και ανειδίκευτου ανθρώπινου δυναμικού. Σε μια μελέτη 

που διεξήχθη σε διαφορετικές χώρες από τον (Tsai 1995) εξετάστηκε η διασύνδεση 

των άμεσων ξένων επενδύσεων με την οικονομική ανισότητα. Το δείγμα 

συμπεριλάμβανε 33 αναπτυσσόμενες χώρες και βρέθηκε ότι η ανισότητα αυξήθηκε σε 

μερικές μόνο ασιατικές χώρες. Σε γενικές γραμμές, στις περισσότερες έρευνες στις 

οποίες χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από διαφορετικές χώρες διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει τάση για αύξηση των οικονομικών ανισοτήτων εντός των χωρών αλλά 
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παράλληλα και σε μια σύγκλιση μεταξύ του μισθολογικού επιπέδου διαφορετικών 

χωρών. 

 

5.3 Ο ρόλος της ποιότητας των θεσμών του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος 

 

Πέρα από τις άμεσες ξένες επενδύσεις υπάρχουν και άλλα σημαντικά κανάλια 

ροής κεφαλαίου μεταξύ των χωρών (όπως πχ ο διασυνοριακός διατραπεζικός 

δανεισμός, μετοχές, εταιρικό χρέος κ.τ.λ.). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αρκετοί 

υποστηρίζουν ότι η μεγαλύτερη ελευθερία στις κεφαλαιακές κινήσεις είναι δυνατό να 

διευκολύνει την πρόσβαση των φτωχών σε τραπεζικό δανεισμό και χρηματοπιστωτικά 

εργαλεία. Υπάρχει και η αντίθετη άποψη σύμφωνα με την οποία η μεγαλύτερη 

οικονομική ελευθερία είναι δυνατό να βλάψει τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα του 

πληθυσμού λόγω του ότι συντελεί στην αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης 

οικονομικών κρίσεων (Fallon 2002).  

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα η δύναμη των θεσμών παίζει σημαντικό ρόλο: 

σε ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, η οικονομική παγκοσμιοποίηση είναι δυνατό να 

προκαλέσει εξομάλυνση της κατανάλωσης με μικρότερη διακύμανση για τους 

φτωχούς. Σε ένα αδύναμο θεσμικό πλαίσιο, ωστόσο, η πρόσβαση στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πιο εύκολη για τους πολίτες με υψηλά εισοδήματα 

και περιουσιακά στοιχεία. Η αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές πηγές σε 

παγκόσμια κλίμακα (και όχι μόνο στις εγχώριες καταθέσεις) για τις ευνοημένες 

κοινωνικές ομάδες ενισχύει τις οικονομικές ανισότητες (Prasad 2007). Κατά συνέπεια, 

η σύνθεση των χρηματοπιστωτικών ροών έχει σημασία αλλά το τελικό αποτέλεσμα 

επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες όπως η ποιότητα των θεσμών του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Η χρηματοπιστωτική εμβάθυνση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά 

από τους ειδικούς την οικονομία της ανάπτυξης. Αναφέρεται στην αυξημένη παροχή 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με περισσότερες επιλογές προς όλα τα κοινωνικά 

στρώματα. Επίσης, ο όρος αναφέρεται επίσης στην επίδραση των αυξημένων 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε μακροοικονομικό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, 

αναφέρεται σε αύξηση της αναλογίας του παροχής χρήματος προς το ακαθάριστο 
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εθνικό προϊόν ή σε κάποιο δείκτη τιμών, έχει δηλαδή σχέση με την ρευστότητα. Η 

ρευστότητα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για συνεχιζόμενη ανάπτυξη.  Η 

χρηματοπιστωτική εμβάθυνση διαδραματίζει επίσης ένα σημαντικό ρόλο για τη μείωση 

της τρωτότητας των μη προνομιούχων κοινωνικών ομάδων και, αυξάνοντας την 

προσβασιμότητα των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, έχει άμεση 

επίδραση στην μείωση της φτώχειας. 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία η χρηματοπιστωτική 

εμβάθυνση επιδρά δυσμενώς στις οικονομικές ανισότητες έρχεται σε συμφωνία με την 

αντίληψη ότι η χρηματοπιστωτική εμβάθυνση συντελεί σε αυξημένη ανάπτυξη και μια 

άνιση κατανομή των χρηματικών ροών υπέρ αυτών που έχουν περισσότερο διαθέσιμο 

εισόδημα και κεφάλαιο. Σαν αποτέλεσμα, τα πλουσιότερα στρώματα του κοινωνικού 

συνόλου έχουν περισσότερες ευκαιρίες για επενδύσεις και βελτίωση της οικονομικής 

τους κατάστασης. 

 

5.4 Ο ρόλος των «μη ανταγωνιστικών» προϊόντων 
 

Όπως προαναφέρθηκε, τα «μη ανταγωνιστικά αγαθά» (noncompeting traded 

goods) δεν παράγονται σε μια χώρα αλλά αποκλειστικά εισάγονται λόγω των μεγάλων 

διαφορών σε διαθέσιμους φυσικούς πόρους. Η μείωση των δασμών μειώνει τις τιμές 

αυτών των προϊόντων και κατά συνέπεια αυξάνει το πραγματικό εισόδημα των 

νοικοκυριών χωρίς παράλληλα να επηρεάζει τους μισθούς και τις τιμές των άλλων 

προϊόντων. Σε περίπτωση που τα αγαθά αυτά συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό στις 

καταναλωτικές δαπάνες των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων, η μείωση στους 

δασμούς συντελεί στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων.  

Σε γενικές γραμμές, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, η μείωση των δασμών για τα «μη ανταγωνιστικά αγαθά», τα οποία δεν 

παράγονται στην χώρα αλλά καταναλώνονται σε σημαντικό βαθμό από τους φτωχούς, 

συντελεί στο μετριασμό των οικονομικών ανισοτήτων. Δεδομένου ότι τα «μη 

ανταγωνιστικά» εισαγόμενα προϊόντα έγιναν πιο φτηνά τα τελευταία χρόνια, το 

πραγματικό εισόδημα των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων στις ανεπτυγμένες 

χώρες αυξήθηκε. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά 

συμμετέχουν σε υψηλότερο ποσοστό στις καταναλωτικές δαπάνες των φτωχότερων 
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κοινωνικών ομάδων προκύπτει, με την διαδικασία αυτή που περιγράφηκε ανωτέρω, 

άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων. 

Κρίνεται, ωστόσο, σκόπιμο να τονιστεί ότι για τις ανεπτυγμένες οικονομίες, οι 

εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες, ανεξαρτήτων των προϊόντων που αυτές 

αφορούν, σχετίζονται με άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων. Αυτό οφείλεται στην 

αντικατάσταση των χαμηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας στο κατασκευαστικό τομέα 

με καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς όπως π.χ. η λιανική 

πώληση (Overholt 2003).  

 

5.5 Ο ρόλος του εμπορίου 
 

5.5.1 Το «κανάλι» των εισαγωγών» 
 

Η διεθνοποίηση του εμπορίου ευνοεί την τεχνολογική αναβάθμιση διαμέσου 

των διεθνών ροών κεφαλαιακών αγαθών. Όσο τα κεφαλαιακά αγαθά ενσωματώνουν 

νέες τεχνολογίες, η αύξηση στις εισαγωγές εξοπλισμού και εργαλείων διευκολύνει την 

τεχνολογική διάχυση στις αναπτυσσόμενες χώρες και αυξάνει την σχετική ζήτηση για 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (Acemoglu 2003). Υπάρχει μεγάλος αριθμός 

βιβλιογραφικών αναφορών που καταδεικνύουν ότι οι εισαγωγές είναι δυνατό να 

συνεισφέρουν στη μεταφορά τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες διαμέσου των 

ενσωματωμένων τεχνολογιών καθώς και δημιουργώντας ευκαιρίες για αντίστροφη 

μηχανική.  

Μετά από μελέτη σε ένα αριθμό χωρών (D. a. Coe 1995), βρέθηκε ότι η γνώση 

που είναι ενσωματωμένη στα εισαγόμεναί αγαθά έχει στατιστικά σημαντική επίδραση 

στην παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής στις χώρες υποδοχής. Οι 

εισαγωγές ενδιάμεσων αγαθών αυξάνουν επίσης την παραγωγικότητα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες (D. E. Coe 1997). Ο (Mayer 2000) περιορίζει τον ορισμό των 

εισαγόμενων προϊόντων σε μηχανήματα και βρίσκει ότι η επίδραση της ξένης 

τεχνολογίας είναι πιο έντονη. Σύμφωνα με τους (Schiff 2006), η διάχυση της 

τεχνολογίας μέσω του εμπορίου μπορεί να γίνει διαμέσου της αύξησης του επιπέδου 

έκθεσης της χώρας σε αυτή την τεχνολογία διαμέσου του εμπορίου (ποσότητα) ή 

διαμέσου της αύξησης του γνωστικού περιεχομένου του εμπορίου (ποιότητα).  
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Η διάκριση μεταξύ ποσότητας και ποιότητας των νέων τεχνολογιών αναλύεται 

περαιτέρω από τους (Barba Navaretti 2002) οι οποίοι εστιάζουν στο ρόλο των 

εισαγόμενων μηχανημάτων στη μεταφορά ενσωματωμένης τεχνολογικής προόδου. Η 

έρευνα τους αφορά τις εισαγωγές μηχανημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα αναπτυσσόμενων χωρών και χωρών σε μεταβατική 

περίοδο σε ανατολική Ευρώπη και νότιο Μεσόγειο.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι τα εισαγόμενα μηχανήματα 

έχουν θετική επίδραση στην παραγωγικότητα η οποία συσχετίζεται με την 

περιπλοκότητα της τεχνολογίας.  Υπάρχει επίσης ένας αριθμός μελετών που 

χρησιμοποιεί δεδομένα από τις εταιρείες για την εξέταση του ρόλου των εισαγωγών 

στην τεχνολογική πρόοδο και βρίσκουν ότι οι εισαγωγές βελτιώνουν στην πράξη τις 

τεχνολογικές δυνατότητες (Blalock 2007). O (D. (. Robbins 1996) (D. (. Robbins 2003) 

αποκάλεσε το φαινόμενο της εισερχόμενης τεχνολογίας ως αποτέλεσμα της 

διεθνοποίησης του εμπορίου ως «υπόθεση της εμπορικής ενδυνάμωσης της 

εξειδίκευσης» (skill-enhancing trade (SET) hypothesis).  

Η άποψη του είναι ότι η διεθνοποίηση του εμπορίου διευκολύνει τις ροές του 

φυσικού κεφαλαίου και της ενσωματωμένης τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόμενες 

χώρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ταχεία προσαρμογή τις υψηλής εξειδίκευσης 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Η συνεπακόλουθη 

αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να οδηγήσει στην 

διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

5.5.2 Το «κανάλι» των εξαγωγών 
 

Η είσοδος στις διεθνείς αγορές επιτρέπει στις εταιρείες να αποκτήσουν γνώση 

των διεθνών ορθών πρακτικών. Επιπλέον, οι ξένοι αγοραστές συχνά παρέχουν στους 

προμηθευτές τους με τεχνική βοήθεια και σχεδιασμό προϊόντων με στόχο την 

βελτίωση της ποιότητας των εισαγόμενων αγαθών. Επίσης, είναι πιθανό να 

μεταδώσουν στους προμηθευτές τους στις αναπτυσσόμενες χώρες την εμπειρία που 

διαθέτουν από προμηθευτές αντίστοιχων προϊόντων σε ανεπτυγμένες χώρες (Epifani 

2003). 
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Σύμφωνα με τον (Yeaple 2005) η αυξημένες ευκαιρίες για εξαγωγές καθιστούν 

την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πιο κερδοφόρα για πολλές εταιρείες, αυξάνοντας έτσι 

την ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τις οικονομικές ανισότητες. Ο 

(Bustos 2005) αναφέρει ότι η διεθνοποίηση του εμπορίου μειώνει το κόστος των 

εξαγωγών, αυξάνοντας τα έσοδα από τις εξαγωγές και των αριθμό των εταιρειών που 

μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον εξαγωγικό κλάδο. Κατά αυτό τον τρόπο 

καθίσταται πιο επικερδής η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις εταιρείες. Η 

υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών που απαιτούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 

συντελεί στην αύξηση της οικονομικής ανισότητας. Στο μοντέλο αυτό αποδίδεται η 

αύξηση των οικονομικών ανισοτήτων στην Αργεντινή μετά την διεθνοποίηση του 

εμπορίου της. 

Ένας διαφορετικός μηχανισμός αναβάθμισης της κατάρτισης του ανθρώπινου 

δυναμικού σε εξαγωγικές μονάδες περιγράφεται από τον (Verhoogen 2007) σύμφωνα 

με τον οποίο η διεθνοποίηση του εμπορίου συντελεί στην αύξηση της μέσης ποιότητας 

των προϊόντων στις εξαγωγικές μονάδες και συνεπακόλουθα στην αύξηση της 

ζήτησης για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Θεωρεί ότι το μοντέλο αυτό έχει 

εφαρμογή στην περίπτωση της αύξησης των οικονομικών ανισοτήτων στο Μεξικό. Οι 

(Fajnzylber 2004) βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος και τονίζουν ότι οι εξαγωγείς 

υπόκεινται σε πίεση από τους ξένους πελάτες τους να παράγουν σύμφωνα με τα 

ποιοτικά πρότυπα που ισχύουν στις χώρες τους και τα οποία είναι υψηλότερα από 

εκείνα που εφαρμόζονται στην εγχώρια αγορά. Βρήκαν επίσης ότι οι εξαγωγές είχαν 

θετική επίδραση στην σχετική ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στην 

Βραζιλία. 

 

5.6. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις οικονομικές ανισότητες 
 

Παρά την κοινή πεποίθηση, η απλή παρατήρηση των οικονομικών 

παραμέτρων δεν καταδεικνύει μια άμεση συσχέτιση μεταξύ μεταβολών στις ανισότητες 

και του βαθμού παγκοσμιοποίησης μιας χώρας κατά την ίδια χρονική περίοδο. Κάτι 

τέτοιο ωστόσο δεν πρέπει να μας εκπλήσσει δεδομένου του μεγάλου αριθμού τρόπων 

επίδρασης της παγκοσμιοποίησης και των υπόλοιπων παραγόντων που επίσης 

σχετίζονται. Σύμφωνα με την διαθέσιμη βιβλιογραφία η έρευνα που έχει διεξαχθεί 
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λαμβάνει υπόψη της δεδομένα από διάφορες χώρες και  συσχετίζει μεταβολές στην 

ανισότητα με ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών που μπορεί να επηρεάσουν την διανομή 

εισοδήματος και διάφορες άλλες πλευρές της παγκοσμιοποίησης καθώς επίσης και 

έναν αριθμό άλλων παραγόντων που είναι δυνατό να έχουν επίδραση στην οικονομική 

ανισότητα. 

 

5.6.1 Τεχνολογία 
 

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας όπως προαναφέρθηκε είναι η τεχνολογία. 

Στο βαθμό που η τεχνολογική πρόοδος ευνοεί το ειδικευμένο προσωπικό και 

διευρύνει την διαφορά στην αμοιβή μεταξύ ειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού, 

ο ρόλος της επιδρά δυσμενώς στην κατανομή του εισοδήματος τόσο στις 

ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο τρόπος που επιδρά συνίσταται 

στην μείωση της ζήτησης για ανειδίκευτο προσωπικό και την αύξηση της ζήτησης για 

ειδικευμένο προσωπικό (Birdsall 2005). Η μέτρηση της τεχνολογικής ανάπτυξης 

γίνεται σε μεγάλο αριθμό ερευνών με βάση του ποσοστού συμμετοχής του κεφαλαίου 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (information and communication 

technology - ICT) στο συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο. Το εν λόγω ποσοστό έχει αυξηθεί 

σε μεγάλο βαθμό κατά τα τελευταία 20 χρόνια σε όλες τις περιοχές. 

Η άποψη ότι η τεχνολογική πρόοδος προκαλεί οικονομική ανισότητα 

επιβεβαιώνεται από τα ερευνητικά ευρήματα. Κατά τον ίδιο τρόπο που οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις αυξάνουν την αμοιβή για υψηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες, 

κατά τον ίδιο τρόπο η τεχνολογική πρόοδος αυξάνει την ζήτηση για εξειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες, η χρήση της τεχνολογίας είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένη στον τομέα των κατασκευών και των υπηρεσιών με άμεση 

συνέπεια την αύξηση της αμοιβής των προσοντούχων υπαλλήλων. 

Μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, η επίδραση της τεχνολογικής προόδου 

είναι εντονότερη στην Ασία πιθανότατα λόγω του μεγαλύτερου κατασκευαστικού τομέα 

προϊόντων υψηλής τεχνολογίας όπως πχ υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Παρά το 

γεγονός ότι η τεχνολογία επιδρά διακριτά στις οικονομικές ανισότητες, έχει ιδιαίτερη 

σημασία να αναφέρουμε ότι η τεχνολογική πρόοδος και η παγκοσμιοποίηση δεν 

αποτελούν ανεξάρτητες διαδικασίες. Η τεχνολογία είναι αυτή που συνετέλεσε στην 
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ενδυνάμωση των εμπορικών και χρηματοπιστωτικών δεσμών μεταξύ των κρατών και 

η παγκοσμιοποίηση είναι αυτή που επέτρεψε την διάχυση της τεχνολογικής προόδου. 

Αν απορρίψουμε την υπόθεση τω παρόμοιων τεχνολογιών μεταξύ των χωρών 

κα υποθέσουμε, βάσιμα, ότι το τεχνολογικό επίπεδο διαφέρει μεταξύ ανεπτυγμένων 

και αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και το ότι η παγκοσμιοποίηση διευκολύνει την 

διάχυση τεχνολογιών μεταξύ των χωρών τότε προκύπτει το εξής: η τελική επίδραση 

του εμπορίου όσον αφορά την ζήτηση για ανθρώπινους πόρους εξαρτάται από την 

ένταση της διάχυσης και το επίπεδο της μεταφερόμενης τεχνολογίας σε σχέση με την 

υπάρχουσα (Meschi 2007).  

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μελετών που καταδεικνύει την επίδραση της 

τεχνολογικής αλλαγής στην ζήτηση για ειδικευμένο προσωπικό στις αναπτυσσόμενες 

χώρες. Χωρίς να υποθέσουμε ότι οι ανεπτυγμένες χώρες μεταφέρουν την υψηλότερη 

τεχνολογία που διαθέτουν, είναι λογικό ότι οι μεταφερόμενες τεχνολογίες απαιτούν 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (πιο εξειδικευμένο από αυτό που απαιτούνταν 

πριν από την διεθνοποίηση του εμπορίου). Πραγματικά, στον βαθμό που η τεχνολογία 

σχετίζεται με η διεθνοποίηση του εμπορίου είναι δυνατό να αυξηθεί η ζήτηση για 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στις αναπτυσσόμενες χώρες αντιστρέφοντας έτσι 

της προβλέψεις του θεωρήματος των Stolper - Samuelson.  

Όσον αφορά τον τρόπο διάχυσης της τεχνολογικής γνώσης από τις 

ανεπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι δεν 

υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Είναι, ωστόσο, απολύτως βέβαιο ότι η Κίνα είχε πολύ 

μεγαλύτερη ικανότητα να προχωρήσει στην μέθοδο reverse-engineering από τις 

υπόλοιπες χώρες. Η μεγαλύτερη πρόσβαση στη ξένη γνώση, τα υψηλότερα επίπεδα 

ανθρώπινου και τεχνολογικού κεφαλαίου και μια νομοθεσία που παρείχε, μέχρι 

πρόσφατα, πολύ μικρή προστασία στα δικαιώματα υπέρ της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

έχουν δώσει στην Κίνα ένα πλεονέκτημα στις αντιγραφές και τις μεθόδους reverse 

engineering πάνω στην εισαγόμενη τεχνολογία.  

Εκτός από τις μεγάλες κρατικές εταιρίες, χιλιάδες άλλες Δημοτικές και 

Κοινοτικές Επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν πίσω από την ισχυρή προστασία του 

εμπορίου. Μερικές από αυτές κατόρθωσαν να γίνουν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο χειρισμός των διαπραγματεύσεων με τις 

πολυεθνικές, που επιθυμούν πρόσβαση στην αγορά. Σε παράδειγμα της αγοράς της 
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Κίνας, αρχικά οι πολυεθνικές οδηγούνταν αναγκαστικά στην δημιουργία κοινοπραξιών 

με ντόπιες επιχειρήσεις.  

Επιπλέον, οι παραπάνω διαπραγματεύσεις περιλάμβαναν την χρήση τοπικών 

πόρων καθώς και την δέσμευση παροχής εκπαίδευσης από την πλευρά των 

πολυεθνικών. Αυτό σε μεγάλο βαθμό συνετέλεσε στην ανάπτυξη τεχνολογικών και 

διοικητικών ικανοτήτων του κινέζικου ανθρώπινου δυναμικού. Η κυβέρνηση ήταν σε 

θέση να κάνει τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις, λόγω της ελκυστικότητας της 

κινεζικής αγοράς για τους ξένους κατασκευαστές. Μόλις το πλεονέκτημα κόστους 

παραγωγής γινόταν εμφανές, η κυβέρνηση εκδήλωσε την απαίτηση της για την ίδρυση 

κοινοπραξιών, προκειμένου να ενθαρρυνθεί τις αλλοδαπές εταιρείες να εισάγουν την 

καλύτερη τεχνολογία τους.  

Σε πολύ χαρακτηριστική περίπτωση από την αυτοκινητοβιομηχανία, η κινεζική 

κυβέρνηση οδήγησε τις εταιρίες Honda και Toyota να προχωρήσουν σε κοινοπραξίες 

με τον ίδιο κινέζο κατασκευαστή. Αυτό, επέτρεψε στην κινεζική εταιρεία να έχει 

πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία και να χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα και των δύο 

συστημάτων, ώστε στη συνέχεια να αναπτύξει το δικό της σήμα και να παράγει το δικό 

της αυτοκίνητο 

 

5.6.2 Εκπαίδευση 
 

Μια επιπλέον μεταβλητή είναι η πρόσβαση στην εκπαίδευση. Για ένα δεδομένο 

επίπεδο τεχνολογίας, η αύξηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση αναμένεται να 

συντελέσει στη μείωση των ανισοτήτων επιτρέποντας σε μεγαλύτερο τμήμα του 

πληθυσμού την απασχόληση σε εργασίες υψηλής εξειδίκευσης. Οι δυνατότητες 

πρόσβασης στην εκπαίδευση αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια σε όλες τις 

περιοχές με σημαντικές ωστόσο γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. 

Σε γενικές γραμμές λοιπόν, η πρόσβαση στην εκπαίδευση συνιστά ένα 

σημαντικό παράγοντα στην δημιουργία οικονομικών ανισοτήτων. Η εκπαίδευση, 

ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση για εργατικό δυναμικό, 

προκαλεί αύξηση του εισοδήματος του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό που πρέπει να 

επισημανθεί, ωστόσο, είναι ότι η εκπαίδευση καταρχάς αυξάνει και μετά μειώνει την 

ανάπτυξη και την οικονομική ανισότητα. Σαν αποτέλεσμα, αυτοί που δεν έχουν την 
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οικονομική δυνατότητα ή επιλέγουν να μην προχωρήσουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία λαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερους μισθούς. Αυτό οφείλεται στο ότι η 

έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης συντελεί απευθείας στη μείωση των εισοδημάτων και 

κατά συνέπεια στη μείωση των αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Η εκπαίδευση 

συντελεί στην αύξηση των εισοδημάτων και την ανάπτυξη καθώς βοηθά στην 

απελευθέρωση του παραγωγικού δυναμικού των φτωχότερων κοινωνικών 

στρωμάτων. 

Το 2014, οικονομολόγοι από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's 

διαπίστωσαν ότι η αυξημένη οικονομική ανισότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες 

επιβραδύνει την ανάκαμψη της οικονομίας από την κρίση του 2008 και καθιστά την 

οικονομία πιο επιρρεπή σε αναταράξεις. Για την μερική διόρθωση της οικονομικής 

ανισότητας και της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάκαμψης, ο οίκος Standard & 

Poor's πρότεινε ως αναγκαίο μέτρο την αύξηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, ένας επιπλέον χρόνος εκπαίδευσης για το μέσο 

εργαζόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες θα προσέθετε 105 δισεκατομμύρια δολάρια 

επιπλέον ανάπτυξης στην οικονομία της χώρας σε διάστημα πέντε ετών.  

Κατά την διάρκεια του μαζικού κινήματος «λυκειακής» εκπαίδευσης (high 

school education movement) της περιόδου 1910-1940 σημειώθηκε μια αύξηση σε 

διαθέσιμο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό η οποία προκάλεσε σε μια μείωση των 

αμοιβών για αυτή την κατηγορία προσωπικού.  

Εκείνη την εποχή, η λυκειακή εκπαίδευση αποσκοπούσε στην παροχή στους 

μαθητές των αναγκαίων δεξιοτήτων για να αποδώσουν ικανοποιητικά στο εργασιακό 

περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, διαφέρει από την σημερινή λυκειακή εκπαίδευση η 

οποία θεωρείται ως το αναγκαίο σκαλοπάτι για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η 

όλη διαδικασία είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων. Η 

εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας, η ανισότητα, 

ωστόσο στην εκπαίδευση μεταξύ των φύλων επηρεάζει επίσης την οικονομία.  

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, η ανισότητα μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση 

είναι δυνατό να έχει ως συνέπεια χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και 

συνεχιζόμενη διάκριση μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση δημιουργώντας κατά αυτό 

τον τρόπο μια παγίδα φτώχειας. Κατά πολλούς, η μεγάλη εκπαιδευτική ανισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών καταδεικνύει οπισθοδρόμηση και σχετίζεται με 
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χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη και αποτελεί ένα μέρος μεταξύ των οικονομικών 

ανισοτήτων μεταξύ διαφόρων χωρών. 

Σύμφωνα με την διαθέσιμη βιβλιογραφία έχει διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή των 

γυναικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση συσχετίζεται θετικά με τον ρυθμό 

ανάπτυξης. Σε χώρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών, η αύξηση του 

έχει μικρή επίδραση στην ανάπτυξη. Ωστόσο σε χώρες με υψηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο των γυναικών, η αύξηση του δίνει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη. Η όσο το 

δυνατόν περισσότερη εκπαίδευση αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για ταχεία 

οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα. Η εκπαίδευση επιδρά ευνοϊκά στην 

οικονομική ανάπτυξη και την ζωή των πολιτών με διάφορους τρόπους. 

Η βελτίωση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού συντελεί στην 

δημιουργία καλύτερων συνθηκών για καλύτερη διακυβέρνηση, βελτιωμένο σύστημα 

υγείας και ενίσχυση της ισότητας. Η επιτυχία της αγοράς εργασίας σχετίζεται με την 

επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συνέπεια της διεύρυνσης των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων θα είναι η περαιτέρω διεύρυνση των οικονομικών 

ανισοτήτων. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούν την εκπαίδευση με φόρους στην ακίνητη 

περιουσία γεγονός που συχνά οδηγεί σε σημαντικές διαφορές στον τρόπο 

χρηματοδότησης των δημόσιων σχολείων. Συχνά, αλλά όχι πάντα, αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την μεγαλύτερη χρηματοδότηση σχολείων τα οποία παρακολουθούν 

παιδιά από πλουσιότερες οικογένειες. Το 2015 οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η 

Τουρκία είναι οι μοναδικές χώρες που χρηματοδοτούν περισσότερο τα σχολεία στις 

πλουσιότερες περιοχές. 

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί η ιδιαίτερη σημασία της ενδυνάμωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού και της σημασίας της εκπαίδευσης. Συνολικά, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο πρέπει να έχει την κατάλληλη αναλογία αφενός από άτομα με την 

απαραίτητη βασική μόρφωση και αφετέρου ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία πολλών 

θέσεων εργασίας και εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες, ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και τις νέες τεχνικές οργάνωσης της παραγωγής. 

Είναι σημαντικό, κάποιες από αυτές τις δεξιότητες να παρέχονται μέσα από ένα 

εκσυγχρονισμένο βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, σπουδών ή επαγγελματικής 

κατάρτισης, ενώ οι ανωτέρου επιπέδου δεξιότητες να παρέχονται μέσω της 
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εξειδικευμένης κατάρτισης από επαγγελματικά κέντρα ή ακόμη και από τους ίδιους 

τους προμηθευτές της νέας τεχνολογίας. Και πάλι, αυτή είναι μια περιοχή με τεράστιες 

δυνατότητες, οι περισσότερες όμως αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν αναπτύξει τις 

πολιτικές, τους θεσμούς ή τις ικανότητες να την εκμεταλλευτούν.  

Σύμφωνα και με τις σύγχρονες τάσεις, η πρόοδος στην επιστημονική γνώση και 

την τεχνική εξειδίκευση εξυπηρετεί την ανάπτυξη της ΤΠΕ, η οποία σε συνδυασμό με 

την μείωση του κόστους μεταφορών δίνει την δυνατότητα στις πιο αδύναμες ή 

αποκλεισμένες οικονομίες να αναπτυχθούν, μέσω του διεθνούς εμπορίου και των 

συναλλαγών και, υπό κάποιες προϋποθέσεις, να μειώσουν τις οικονομικές ανισότητες 

τόσο στο εσωτερικό τους όσο και προς τις πιο ανεπτυγμένες χώρες. 

Στις χώρες του ΟΟΣΑ το ποσοστό ενηλίκων με μόρφωση δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, για την περίοδο που εξετάζουν τα δεδομένα, έχει αυξηθεί από 44% σε 

72% και το αντίστοιχο ποσοστό αυτών με τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει διπλασιαστεί, 

από 22% στο 44%. Σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO, ο αριθμός των μαθητών που 

εγγράφηκαν σε ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο 

αυξήθηκε από 28 εκατ. το 1970 σε 88 εκατ. το 1997. Ωστόσο, παρόλο που ο 

πληθυσμός των αναπτυσσόμενων χωρών είναι μεγαλύτερος και ταχύτερα 

αναπτυσσόμενος από των αναπτυγμένων, το χάσμα υπέρ των τελευταίων 

διευρύνθηκε από 21 εκατ. σε 45 εκατ. μαθητές. Όλα τα παραπάνω ποσοστά σήμερα 

είναι ακόμα υψηλότερα.  

Οι αναπτυγμένες χώρες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις και να προσφέρουν στους εργαζομένους δεξιότητες και γνώσεις 

στη χρήση των νέων τεχνολογιών, έχουν στραφεί στην θέσπιση προγραμμάτων 

εκτενούς εκπαίδευσης, που αποσκοπούν στην αύξηση του μέσου παρεχόμενου 

επιπέδου ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα αφορούν 

τόσο τα πανεπιστήμια ή τις επαγγελματικές σχολές, όσο και τις επιχειρήσεις. Από την 

άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των αναπτυσσόμενων χωρών δεν έχει προχωρήσει 

σημαντικά στα αναγκαία διαθρωτικά βήματα. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που 

καταβάλλονται από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, το μορφωτικό επίπεδο στην 

πλειοψηφία τους εξακολουθεί να είναι χαμηλό και το εργατικό δυναμικό αντιμετωπίζει 

την ανάγκη επανεκπαίδευσης. 
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Εν κατακλείδι, οι τάσεις μιλούν για περισσότερες επενδύσεις στην Έρευνα και 

Ανάπτυξη, αύξηση του αριθμού και των δαπανών σε ξένες επενδύσεις και τις 

επενδύσεις στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και για μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. 

 

5.6.3 Αγορά εργασίας 
 

Ένας σημαντικός παράγοντας οικονομικής ανισότητας στην σύγχρονη εποχή 

είναι ο καθορισμός των μισθών από τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς. Όταν ο 

ανταγωνισμός είναι ατελής, η πληροφορία κατανέμεται ανομοιόμορφα και δεν δίνονται 

ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση και εξειδίκευση τότε ως συνέπεια προκύπτει ανεπάρκεια 

της αγοράς. Δεδομένου ότι οι συνθήκες που περιγράφηκαν δεν είναι ιδανικές σχεδόν 

στο σύνολο των αγορών προκύπτει ότι η ανεπάρκεια των αγορών εμφανίζεται στο 

σύνολο των περιπτώσεων. Κατά συνέπεια υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο δράσης για τη 

λήψη διορθωτικών ενεργειών από τις κυβερνήσεις. 

Σε ένα καθαρά καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής (όπου τα επαγγελματικά 

σωματεία δεν μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των εργαζομένων) οι μισθοί των 

εργαζόμενων δεν θα καθορίζονται από τον εργοδότη και τα επαγγελματικά σωματεία 

αλλά από τις δυνάμεις της αγοράς. Κατά συνέπεια οι μισθοί (και κατ’ επέκταση η 

οικονομική ανισότητα) προκύπτουν σαν αποτέλεσμα της τιμής που διαμορφώνεται 

στην αγορά για την κάθε κατηγορία εξειδίκευσης.  

Σύμφωνα με νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, η τιμή καθορίζεται με βάση 

την αλληλεπίδραση της προσφοράς και ζήτησης για την κάθε κατηγορία και βαθμό 

εξειδίκευσης προσωπικού. Οι αγορές, ακόμα και σε συνθήκες σταθερότητας, συχνά 

οδηγούν σε υψηλά επίπεδα μισθολογικής ανισότητας δημιουργώντας στο κοινωνικό 

σύνολο την αίσθηση της αδικίας. Εργοδότες που παρέχουν μισθό κάτω από αυτόν 

που καθορίζει η αγορά θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην στελέχωση των 

επιχειρήσεων τους. Οι ανταγωνιστές τους θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και θα 

προσφέρουν υψηλότερες αποδοχές στους καλύτερους υπαλλήλους τους.  

Για τον μέσο επιχειρηματία δεν υπάρχει λόγος προσφοράς μισθού πάνω ή 

κάτω από αυτόν που καθορίζει η αγορά. Η διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης (η οποία επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την 
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παγκοσμιοποίηση) επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική ανισότητα. Κρίνεται 

ωστόσο σκόπιμο να τονιστεί ότι η έντονη διαφοροποίηση των μισθών δεν αποτελεί 

την αιτία της συσσώρευσης πλούτου και εξαιρετικά υψηλών εισοδημάτων στο 1% του 

πληθυσμού. 

Μια επιπλέον παράμετρος της αγοράς εργασίας που επιδρά στην κατανομή 

του εισοδήματος είναι η κατανομή της εργασίας σε κάθε τομέα της οικονομίας. Σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, μια απλή μετακίνηση εργατικού δυναμικού από τον αγροτικό 

τομέα στην βιομηχανία θα βελτίωνε την κατανομή του εισοδήματος αυξάνοντας το 

εισόδημα στα φτωχά τμήματα του πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγαλύτερη 

ευελιξία στην αγορά εργασίας θα συντελούσε στην άμβλυνση των οικονομικών 

ανισοτήτων διευκολύνοντας την απομάκρυνση εργατικού δυναμικού από χαμηλού σε 

υψηλού εισοδήματος εργασίες. 

 

5.6.4 Οικονομική ανάπτυξη 
 

H οικονομική εμβάθυνση της κάθε χώρας εκτιμάται ως το ποσοστό της 

πίστωση στον ιδιωτικό τομέα με καταθέσεις στις τράπεζες ή άλλους παρόμοιους 

οικονομικούς φορείς. Όπως προαναφέρθηκε, παρόλο που η ανάπτυξη είναι δυνατό να 

συντελέσει στην άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων δίνοντας την δυνατότητα 

στους φτωχούς να έχουν πρόσβαση στον δανεισμό, αυτό αποτελεί συνάρτηση της 

ποιότητας των οικονομικών θεσμών σε κάθε χώρα. Σε περίπτωση που το θεσμικό 

πλαίσιο είναι ανεπαρκές, τα πλεονεκτήματα της οικονομικής διεύρυνσης 

συσσωρεύονται στους πλούσιους δημιουργώντας επιπλέον οικονομικές ανισότητες.  

Μια ακόμα σημαντική μεταβλητή που επιδρά στην οικονομική ανισότητα είναι η 

οικονομική ανάπτυξη της οποίας η μέτρηση γίνεται ως ποσοστό τις ιδιωτικής 

πίστωσης προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Ο οικονομολόγος Simon Kuznets είχε 

την άποψη ότι η οικονομική ανισότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 

αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται μια χώρα.  

Σύμφωνα με τον Kuznets, χώρες με χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης 

χαρακτηρίζονται από σχετικά ισότιμη κατανομή του πλούτου. Καθώς η χώρα 

αναπτύσσεται, αποκτά περισσότερο κεφάλαιο με αποτέλεσμα οι κάτοχοι του 

κεφαλαίου να αποκτούν περισσότερο πλούτο και εισόδημα γεγονός που συντελεί στην 
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διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων. Τελικά, δια μέσου διαφόρων 

αναδιανεμητικών μηχανισμών όπως τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, οι πιο 

ανεπτυγμένες χώρες επιστρέφουν σε χαμηλότερα επίπεδα ανισότητας. 

Μέσα από την μελέτη της σχέσης μεταξύ του εισοδήματος και του επιπέδου της 

ανισότητας, ο Kuznets διαπίστωσε ότι η ανισότητα είναι μεγαλύτερη σε χώρες 

ενδιάμεσων ανισοτήτων. Η γραφική απεικόνιση αυτής της σχέσης έγινε γνωστή ως 

καμπύλη του Kuznets. O Kuznets χρησιμοποίηση διατομεακά δεδομένα για την 

επιβεβαίωση αυτής της σχέσης. Η καμπύλη του Kuznets προβλέπει ότι με την πάροδο 

του χρόνου η οικονομική ανισότητα θα μειωθεί. 

 

 

Εικόνα 14: Καμπύλη του Kuznets 

 

5.6.5 Το φορολογικό σύστημα 
 

Ένας ακόμα παράγοντας είναι το επίπεδο και η προοδευτικότητα του 

φορολογικού συστήματος. Προοδευτικός φόρος είναι το φορολογικό σύστημα με το 

οποίο οι φορολογούμενοι υψηλού εισοδήματος οφείλουν να πληρώνουν μεγαλύτερο 

ποσοστό του εισοδήματος τους ως φόρο, απ’ ότι οι φορολογούμενοι με χαμηλό 

εισόδημα. Σε ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα το επίπεδο της ανώτερης 

φορολογικής κλίμακας θα έχει άμεση επίδραση στο επίπεδο της οικονομικής 

http://www.euretirio.com/2010/06/foros.html
http://www.euretirio.com/2010/06/diathesimo-eisodima.html
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ανισότητας που επικρατεί στην κοινωνία, είτε θετικό είτε αρνητικό, με την προϋπόθεση 

ότι το εισόδημα δεν μεταβάλλεται σαν αποτέλεσμα της μεταβολής της φορολογικής 

νομοθεσίας.  

Επιπρόσθετα, μια πιο ταχεία αύξηση του φορολογικού συντελεστή και διάθεση 

των φορολογικών εσόδων με κοινωνικές παροχές μπορεί να συντελέσει σε άμβλυνση 

των οικονομικών ανισοτήτων. Υπάρχει γενικά μια έντονη συζήτηση μεταξύ πολιτικών 

και οικονομολόγων σχετικά με το ρόλο της φορολογικής πολιτικής στην άμβλυνση ή 

διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων. Οικονομολόγοι όπως οι Paul Krugman, Peter 

Orszag, and Emmanuel Saez υποστηρίζουν ότι η φορολογική πολιτική κατά την 

χρονική περίοδο μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο συντέλεσε στην αύξηση των 

οικονομικών ανισοτήτων διότι παρείχε στους πλούσιους πολίτες των Ηνωμένων 

Πολιτειών ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Orszag
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Orszag
https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Saez
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Κεφάλαιο 6: Αποτελέσματα μελετών σχετικά με την επίδραση της 
παγκοσμιοποίησης στην οικονομική ανισότητα σε Μεξικό, Κίνα και 
Ινδία 

 

6.1 Γενικά 
 

Μια συμπληρωματική προσέγγιση στην διεξαγωγή διασυνοριακών ερευνών 

είναι η διερεύνηση της επίδρασης της παγκοσμιοποίησης στην ανισότητα σε επίπεδο 

μιας συγκεκριμένης χώρας (Goldberg 2005). Το πλεονέκτημα των ερευνών σε 

επίπεδο χώρας είναι ότι εστιάζουν καλύτερα σε πιο λεπτομερείς μετρήσεις της 

ανισότητας (όπως π.χ. μισθολογική ανισότητα) και είναι εφικτή η γεωγραφική ή/και 

τομεακή εξειδίκευση.  

Επιπλέον, χρησιμοποιούν πιο λεπτομερή δεδομένα για άλλες μεταβλητές όπως 

δασμοί και κοινωνικές πολιτικές. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 

παγκοσμιοποίηση μπορεί να επηρεάσει την ανισότητα μέσα από διαφορετικά 

«κανάλια» και με διαφορετική ταχύτητα σε κάθε χώρα, οι μελέτες σε επίπεδο χώρας 

μπορούν να μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες τις οποίες δεν είναι δυνατό να 

αποκτηθούν με διεθνείς έρευνες. Επίσης, σε επίπεδο ενός κράτους είναι πιο εύκολος 

ο συσχετισμός μεταξύ πολιτικών και αποτελεσμάτων.   

  

6.1 Η περίπτωση του Μεξικού 
 

Το Μεξικό πραγματοποίησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις κατά την περίοδο 

μεταξύ 1985 και 1999 οι οποίες συντέλεσαν στο άνοιγμα της οικονομίας του στο 

διεθνές εμπόριο και τις ροές κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε 

άνοιγμα στην ψαλίδα των αμοιβών μεταξύ του ειδικευμένου και του ανειδίκευτου 

εργατικού δυναμικού γεγονός το οποίο προκάλεσε την διεξαγωγή αρκετών σχετικών 

μελετών.  

Σε γενικές γραμμές οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

διεθνοποίηση του εμπορίου προκάλεσε στις διεύρυνση της ανισότητας στις 

καταβαλλόμενες αμοιβές. Η προστασία μέσω δασμών ήταν αρχικά υψηλότερη σε 

τομείς που δεν απαιτούν εξειδίκευση και μειώθηκε περισσότερο σε αυτούς τους τομείς 

κατά την διάρκεια των μεταρρυθμίσεων (G. a. Hanson 1999). Εάν αυτές οι αλλαγές 
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στους δασμούς επηρέαζαν αντίστοιχα τις τιμές των προϊόντων, τότε σύμφωνα με τη 

λογική του θεωρήματος των Stolper - Samuelson ο σχετικός μισθός του 

εξειδικευμένου προσωπικού θα αυξάνονταν. Το συμπέρασμα αυτά υποστηρίζεται από 

ευρήματα σχετικών ερευνών (Robertson 2004) στις οποίες διαπιστώνεται αύξηση των 

σχετικών τιμών των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων απαιτείται 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό καθώς και των αμοιβών του προσωπικού αυτού.  

Άλλες έρευνες με διαφορετική εστίαση καταλήγουν στην διαπίστωση ότι 

παρόλο που η παγκοσμιοποίηση έχει συντελέσει το άνοιγμα της ψαλίδας των αμοιβών 

μεταξύ του ειδικευμένου και του ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, οι ανειδίκευτοι 

εργάτες ήταν κερδισμένοι σε απόλυτους όρους σαν αποτέλεσμα της εφαρμοζόμενης 

πολιτικής. Κατά την διάρκεια του 1990, οι μεταβολές στους δασμούς οδήγησαν σε 

αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλα τα νοικοκυριά, με τα πλουσιότερα να 

λαμβάνουν μια αύξηση της τάξης του 6% στο διαθέσιμο εισόδημα ενώ τα φτωχότερα 

μια αύξηση 2% (Nicita 2004). Σαν αποτέλεσμα μειώθηκε το ποσοστό του πληθυσμού 

το οποίο διαβιούσε κάτω από το όριο της φτώχειας.  

Σε μια ακόμα σχετική εργασία (G. H. Hanson 2007) διαπιστώθηκε ότι 

εργαζόμενοι σε περιοχές πιο εκτεθειμένες στην παγκοσμιοποίηση είδαν το εισόδημα 

τους να αυξάνεται κατά 10% συγκριτικά με εργαζόμενους σε περιοχές που ήταν 

λιγότερο εκτεθειμένες. Κατά αυτό τον τρόπο, στις περιοχές που ήταν εκτεθειμένες 

στην παγκοσμιοποίηση, το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο διαβιούσε κάτω από το 

όριο της φτώχειας μειώθηκε κατά 7% συγκριτικά με την άλλη κατηγορία περιοχών. Ο 

δείκτης Gini στο Μεξικό μειώθηκε από 0,586 το 1968 σε 0,491 το 2012 

(https://www.worldeconomicsassociation.org 2014). 

 

6.2 Η περίπτωση της Κίνας 
 

Η εντυπωσιακή αύξηση στην διεθνοποίηση του εμπορίου στην Κίνα 

συνοδεύτηκε από μια μεγάλη πτώση στο ποσοστό του πληθυσμού της που διαβιεί 

κάτω από το όριο της φτώχειας αλλά και από μια σημαντική αύξηση στο επίπεδο των 

οικονομικών ανισοτήτων. Η παρατηρούμενη αύξηση των οικονομικών ανισοτήτων 

αποδίδεται στην διαφορές στην αύξηση του εισοδήματος μεταξύ των πληθυσμών των 
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αγροτικών και αστικών περιοχών καθώς επίσης και των εισοδημάτων των αστικών 

νοικοκυριών.  

Εστιάζοντας στην ανισότητα μεταξύ 1988 και 1995 διαπιστώθηκε ότι η 

συνολικά παρατηρούμενη ανισότητα είναι δυνατό να αποκρύπτει ένα μεγάλο αριθμό 

μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο (Wei 2007). Στην μελέτη των (Wei 

2007)  εξετάστηκε η επίδραση της διεθνοποίησης του εμπορίου στην οικονομική 

ανισότητα και ιδιαίτερα όσον αφορά την σύγκριση της κατανομής εισοδημάτων μεταξύ 

αστικών και αγροτικών περιοχών καθώς επίσης και εντός των αστικών και αγροτικών 

περιοχών. Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε ότι η διεθνοποίηση του εμπορίου 

μείωση την οικονομική ανισότητα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, αύξηση 

ελαφρώς την ανισότητα εντός των αστικών περιοχών ενώ την μείωσε εντός των 

αγροτικών περιοχών.  

Συνολικά προέκυψε ότι η διεθνοποίηση του εμπορίου επέδρασσε ελαφρώς 

ευνοϊκά υπέρ της άμβλυνσης των οικονομικών ανισοτήτων κάτι που έρχεται σε 

αντίθεση με την κοινά επικρατούσα αντίληψη ότι η διεθνοποίηση του εμπορίου 

προκάλεσε αύξηση των οικονομικών ανισοτήτων στην Κίνα. Το κύριο συμπέρασμα 

που προκύπτει είναι ότι η αποδόμηση και μέτρηση των συνιστωσών της οικονομικής 

ανισότητας σε διάφορες περιοχές μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα διαφορετικά 

από αυτά στα οποία καταλήγουμε με βάση την συνολική εικόνα. Τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από την σχετική μελέτη στην Κίνα σε καμία περίπτωση δεν είναι 

δυνατό να βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. 

Σύμφωνα με άρθρο των Financial Times το φτωχότερο 25% των νοικοκυριών 

της Κίνας κατέχει μόνο το 1% του πλούτου της χώρας. Ο συντελεστής Gini ήταν 0,49 

το 2012. Η Παγκόσμια τράπεζα θεωρεί συντελεστή άνω του 0,40 ως ένδειξη έντονων 

οικονομικών ανισοτήτων (Financial Times 2016). 

 

6.3 Η περίπτωση της Ινδίας 
 

Η Ινδία εντατικοποίησε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για το άνοιγμα της 

οικονομίας της στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δια μέσω της μείωσης των δασμών 

και γενικά των εμποδίων στην διεθνή εμπορική δραστηριότητα και τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις. Σύμφωνα με ερευνητικές εργασίες που συσχετίζουν την διεθνοποίηση του 
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εμπορίου με τους μισθούς στην βιομηχανία (Goldberg 2005) προέκυψε ότι η μείωση 

στους δασμούς συντελούν στην αύξηση των μισθών σε μια βιομηχανία πιθανότατα 

λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας.  

Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι η διεθνοποίηση του εμπορίου συντέλεσε στη μείωση 

των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ εξειδικευμένου και ανειδίκευτου εργατικού 

δυναμικού. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη μείωση των δασμών σε τομείς που 

απασχολούν μεγαλύτερο ποσοστό ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού.  

Σύμφωνα με άλλες ερευνητικές εργασίες (Topalova 2007) που συσχετίζουν την 

επίδραση των αλλαγών στους δασμούς με την οικονομική ανισότητα σε επίπεδο 

περιοχών προέκυψε ότι η διεθνοποίηση του εμπορίου προκάλεσε αύξηση της 

οικονομικής ανισότητας. Η επίδραση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη σε αστικές περιοχές 

όπου τα εισοδήματα των πιο πλούσιων και μορφωμένων κοινωνικών στρωμάτων 

αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με αυτά των χαμηλότερων κοινωνικών 

στρωμάτων. To 2016 το ΔΝΤ αναφέρει ότι ο δείκτης Gini στην Ινδία αυξήθηκε από 

0,45 το 1990 σε 0,51 το 2013 (http://www.livemint.com 2016) 
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Συμπεράσματα 
 

Η οικονομική ανισότητα αυξάνεται σε όλες τις χώρες και σε όλα τα εισοδηματικά 

επίπεδα, εκτός των επιπέδων που αντιστοιχούν σε πολύ χαμηλά εισοδήματα. Όπως 

προκύπτει, έχει αυξηθεί το ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος που αντιστοιχεί στο 

πιο πλούσιο τμήμα του πληθυσμού. Η τεχνολογική πρόοδος συνετέλεσε περισσότερο 

από κάθε άλλο παράγοντα στην διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων κατά τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες. Η παγκοσμιοποίηση είχε σαφέστατα μικρότερο ρόλο συνολικά 

λόγω του ότι επιδρά τόσο θετικά όσο και αρνητικά επί των οικονομικών ανισοτήτων.  

Η διεθνοποίηση του εμπορίου επιδρά θετικά λόγω του ότι η αύξηση των 

εισαγωγών από αναπτυσσόμενες χώρες σχετίζεται με άμβλυνση των οικονομικών 

ανισοτήτων και, επίσης, η αύξηση των αγροτικών εξαγωγών και η μείωση/κατάργηση 

των δασμών σχετίζεται με βελτιωμένη κατανομή του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις σχετίζονται με διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων 

καθώς προκαλούν αύξηση της ζήτησης για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στις 

αναπτυσσόμενες χώρες (στις οποίες συνήθως γίνονται οι επενδύσεις) και μείωση της 

ζήτησης για ανειδίκευτο προσωπικό στις ανεπτυγμένες χώρες.  

Μεταξύ άλλων παραγόντων, η χρηματοπιστωτική εμβάθυνση έχει μια σχετικά 

ήπια αρνητική επίδραση στην κατανομή εισοδήματος ενώ η βελτιωμένη 

προσβασιμότητα στην εκπαίδευση και η μεταφορά ανθρώπινου δυναμικού από τον 

αγροτικό τομέα στην βιομηχανία και τις υπηρεσίες επιδρά θετικά ως προς την 

άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων.  

Σε γενικές γραμμές και αντίθετα από την κοινή αντίληψη, η διεθνοποίηση του 

εμπορίου δεν βρέθηκε να έχει αρνητική επίδραση στην κατανομή του εισοδήματος 

τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες. Επιπλέον, η ευνοϊκή 

επίδραση των αγροτικών εξαγωγών στις οικονομικές ανισότητες καθιστά σημαντική 

την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων για την υποστήριξη αυτού του τομέα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες.  

Επίσης, η άρση των περιορισμών στην πρόσβαση των αγροτικών προϊόντων 

των αναπτυσσόμενων χωρών στις αγορές των ανεπτυγμένων οικονομιών θα δρούσε 

προς την κατεύθυνση μιας λιγότερο άνισης κατανομής του εισοδήματος τόσο στις 

αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες. 
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Παρόλο που οι άμεσες ξένες επενδύσεις σχετίζονται βραχυπρόθεσμα και 

μεσοπρόθεσμα με μεγαλύτερη ανισότητα, σχετίζονται επίσης θετικά με υψηλότερους 

ρυθμούς ανάπτυξης. Η αύξηση στα εισοδήματα που προκαλεί οφείλεται στις 

υψηλότερες αμοιβές που λαμβάνει το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η επίδραση 

των άμεσων ξένων επενδύσεων ποικίλει ανάλογα με τον τομέα.  

Παρόλα αυτά, μακροπρόθεσμα θα εξασθενίσει η επίδραση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στην διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων καθώς η αυξημένη ζήτηση 

για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό θα εξισορροπηθεί από την αυξημένη 

προσφορά.  

Για το λόγο αυτό ως κατάλληλη πολιτική αντιμετώπισης του ζητήματος δεν είναι 

η παρεμπόδιση των άμεσων ξένων επενδύσεων ή της τεχνολογικής προόδου αλλά η 

λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην 

εκπαίδευση. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα σε τμήματα του πληθυσμού που 

στερούνται εξειδίκευσης και οικονομικών πόρων να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που 

δίνονται από την τεχνολογική πρόοδο και τις νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα τη 

μείωση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο οι άμεσες ξένες επενδύσεις επιδρούν 

δυσμενώς επί των οικονομικών ανισοτήτων. 

Η οικονομική εμβάθυνση συντελεί σε αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά 

διαδραματίζει αρνητικό ρόλο όσον αφορά την κατανομή του εισοδήματος λόγω τις 

άνισης πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των πλούσιων και φτωχών 

τμημάτων του πληθυσμού. Πολιτικές που αποσκοπούν στην διευκόλυνση της 

πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα όπως η βελτίωση της λειτουργίας του 

τραπεζικού συστήματος θα μπορούσαν να συντελέσουν στην βελτίωση της κατανομής 

του εισοδήματος. 

Σε γενικές γραμμές, υπάρχει ένας αριθμός κοινών παραγόντων που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ερμηνεία των οικονομικών ανισοτήτων. Κρίνεται 

ωστόσο σκόπιμο να τονιστεί ότι οι συνθήκες ποικίλουν σε κάθε χώρα. Η σημαντική 

βιβλιογραφία σχετικά με την ανάλυση των οικονομικών ανισοτήτων σε διάφορες 

χώρες καταδεικνύει την ανάγκη κατανόησης των τοπικών και τομεακών διαστάσεων 

της ανισότητας και της σχέσης αυτής με την παγκοσμιοποίηση και των ιδιαίτερων 

συνθηκών της κάθε χώρας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές αντιμετώπισης των 

οικονομικών ανισοτήτων πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
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επικρατούν σε κάθε χώρα με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης 

αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση για ανάπτυξη 

και μείωση της φτώχειας. 
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