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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στις μέρες μας η παγκοσμιοποίηση αποτελεί τον αποδιοπομπαίο τρά-

γο για τα δεινά που μαστίζουν την ανθρωπότητα, όχι μόνο στο οικονομικό 

αλλά και στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, ενώ  η δαιμονοποίησή της συ-

νεχίζει με όλο και μεγαλύτερους ρυθμούς καθώς η οικονομική κρίση που ξέ-

σπασε το 2008 μοιάζει να έχει διαποτίσει όλο τον σύγχρονο κόσμο. Τόσο οι  

υποστηρικτές της όσο και οι πολέμιοί της, διασταυρώνουν τα ξίφη τους με 

επιχειρήματα που φαινομενικά στέκουν, κανείς τους όμως δεν μπορεί να την 

σταματήσει ή τουλάχιστον να προβλέψει την εξέλιξη της, καθώς δείχνει να 

αποτελεί μια αναπόφευκτη διαδικασία η οποία μεταβάλλει ραγδαία και εκ  

θεμελίων τον σημερινό κόσμο. Η αδήριτη πραγματικότητα της παγκοσμιο-

ποίησης, έλαβε χώρα σε δύο κύριες περιόδους. Η περίοδος που θα εστιάσου 

με ξεκίνησε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ιδιαίτερα μετά την 

κατάρρευση της συνθήκης του Bretton Woods. Η διαδικασία της επιταχύνθη-

κε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου το 1989  και συνεχίζεται αδιάλλειπτα 

έως σήμερα, δημιουργώντας πλείστα όσα προβλήματα που μεταφράζονται 

σε οικονομικές και όχι μόνο κρίσεις. Η σύγχρονη μορφή που απέκτησε μετά 

το 1971 δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα προβλήματα της ανθρω-

πότητας.  Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν αποκλείει ότι η παγκοσμιοποίηση μπο-

ρεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας και την απο-

φυγή οικονομικών κραδασμών. 

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα επιχειρηθεί να δοθεί ο ορι-

σμός της έννοιας της παγκοσμιοποίησης. Στη συνέχεια θα εξεταστεί η ανά-

πτυξή της μέσα στους αιώνες, καθώς επίσης και οι επιμέρους διαστάσεις στις 

οποίες αυτή εξελίσσεται, δηλαδή η πολιτική, ο οικονομική, και η πολιτισμική.  

Στη συνέχεια θα εξεταστεί η παγκοσμιοποίηση υπό το πρίσμα του διε-

θνούς οικονομικού συστήματος και της δομής του. Θα αναλυθούν οι βασικές 

θεωρήσεις πριν από την κατάρρευση του καθεστώτος των Σταθερών συναλ-

λαγματικών ισοτιμιών (1971), η ταχύρυθμη διεθνοποίηση των αγορών και η 

κατάρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού που οδήγησε στη 
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δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την απεμπλοκή της ιδιωτικής οικονο-

μίας από τους περιορισμούς του παρελθόντος. Θα αναλυθεί η λειτουργία των 

παγκόσμιων οικονομικών οργανισμών και η συμβολή τους στην υλοποίηση 

της διεθνοποιημένης οικονομίας κάτω από την ηγεμονικές κατευθύνσεις των 

Η.Π.Α. καθώς και η δημιουργία της νέας διεθνούς οικονομικής τάξης μετά την 

κατάρρευση της συνθήκης του Bretton Woods. Κατόπιν θα γίνει μια εκτενής 

αναφορά στις συνθήκες δημιουργίας της υπερπαγκοσμιοποίησης και του νέ-

ου είδους κρίσεων που την ακολούθησαν ενώ θα επισημανθούν τα αίτια και 

οι συνέπειες αυτών.  

Ακολούθως, θα εξεταστούν συγκεκριμένες κρίσεις της περιόδου πριν 

και μετά το 1971. Αναλυτικά θα αναφερθούν λεπτομέρειες της κρίσης του 

1929, της κρίσης των «τίγρεων» της νοτιοανατολικής Ασίας του 1997 και της 

κρίσης που μας ταλανίζει έως σήμερα και ξέσπασε το 2008. Θα γίνει σύγκρι-

ση μεταξύ τους καθώς, αν και αφενός οι κρίσεις αποτελούν ενδογενές στοι-

χείο του καπιταλιστικού συστήματος αφετέρου ποκίλουν όσον αφορά τα χα-

ρακτηριστικά τους γνωρίσματα αλλά και τα επεκόλουθά τους. Επιπροσθέτως, 

θα γίνει αναφορά στις περιφερειακές ολοκληρώσεις που είναι υποκατάστατα 

της παγκοσμιοποίησης και θα εξεταστεί ο ρόλος τους μετά το 1971 στο διε-

θνές οικονομικό σύστημα. 

Τελικά θα αναφερθούν οι συμπερασματικές σκέψεις που προέκυψαν 

από την ανάλυση των στοιχείων που προαναφέθηκαν, ώστε να καταλήξουμε 

στην απάντηση του ερωτήματος για το αν η παγκοσμιοποίηση είναι ο κύριος 

λόγος των κρίσεων που συμβαίνουν μετά την κατάρρευση του Bretton 

Woods. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ:ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 

 
 
1.1 Ορισμός του φαινομένου 
 

Ο όρος «globalization» μεταφράστηκε ως «παγκοσμιοποίηση» στην 

ελληνική, έχοντας σκοπιμότητα που παραπέμπει σε δομές εξουσίας διαφορε-

τικής από αυτής της εθνικής – κρατικής. (Ήφαιστος 2009, σελ 39-40). Αποδε-

κτός ορισμός γενικά  δεν υπάρχει, ενώ αναφέρονται 35 ορισμοί του φαινομέ-

νου (P. Streeten, Threat or Opportunity? 2001, σελ 167-173). Συνήθως η 

χρήση του όρου περιορίζεται στην οικονομική διάσταση. Δεν πρέπει όμως να 

παραγνωρίζονται και οι άλλες διαστάσεις του φαινομένου που είναι εξίσου 

σημαντικές. Καθόσον δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο ο όρος δεν είναι και-

νούργιος, ούτε παρουσιάστηκε στη σύγχρονη εποχή. Χρησιμοποιήθηκε εδώ 

και  πολλά χρόνια, αλλά ποτέ δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό, 

διότι τον συναντούσαμε συνήθως σε εξειδικευμένα θέματα τα οποία αφορού-

σαν κυρίως την επιστήμη των οικονομικών. Χρησιμοποιείται τουλάχιστον 

από το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και πρώτος  τον έφερε σε χρήση 

στην οικονομική επιστήμη, ο Theodore Levitt, καθηγητής οικονομικών στο 

πανεπιστήμιο του Harvard. Όλο και πιο συχνά κάνει την εμφάνισή του στη 

δεκαετία του 1990 και μετά σταδιακά αρχίζει να κυριαρχεί και να αναφέρεται 

όλο και πιο συχνά από τα εξειδικευμένα βιβλία, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, 

τα μυθιστορήματα και να συζητιέται όλο και περισσότερο στα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας και με αυτό τον τρόπο γίνεται γνωστός σε όλο τον κόσμο. Ο λό-

γος που σήμερα όλοι μας συζητάμε για την παγκοσμιοποίηση είναι ότι «δίνει 

μια ονομασία στην εποχή που ζούμε» (Osterhammel και Petersson 2013, 

σελ 8). 

1.1.1 Αποδοχή ορισμού 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός 

του φαινομένου. Κατά τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-

ξης (ΟΟΣΑ) «η παγκοσμιοποίηση αναφέρεται σε μια δυναμική και πολυδιά-

στατη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης με την οποία αυξάνονται συνέ-
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χεια τόσο η διεθνής κινητικότητα των εθνικών πόρων όσο και η αλληλεξάρ-

τηση των εθνικών οικονομιών». (OECD 2005, σελ 11) 

Η μη ύπαρξη ομοφωνίας στον ορισμό του φαινομένου δεν καθιστά την 

παγκοσμιοποίηση λιγότερο σημαντική. Το αντίθετο μάλιστα, όλοι οι ορισμοί 

της συντείνουν στο ότι επηρεάζει καθοριστικά, πάμπολες οπτικές της αν-

θρώπινης δραστηριότητας. Έτσι επεμβαίνει και μετασχηματίζει την απασχό-

ληση, τη μετανάστευση, το εμπόριο, το περιβάλλον, τη χρηματοδότηση, την 

τεχνολογία, τις επικοινωνίες, τα κοινωνικά συστήματα, τον τρόπο ζωής, τις 

κουλτούρες και τα πρότυπα διακυβέρνησης. (P. Streeten 2001, σελ 8) 

Ποιο όμως είναι το περιεχόμενό της; Πως μπορεί να περιγραφεί; Αν 

θα επιχειρήσουμε να δώσουμε οπωσδήποτε έναν ορισμό, έστω και απλο-

ποιημένο, αυτός θα μπορούσε να είναι: παγκοσμιοποίηση είναι μια διαδικα-

σία, που περιλαμβάνει την πολιτική, την οικονομική και την πολιτισμική διά-

σταση μεταξύ των οποίων υπάρχει αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση και 

έχει ως απώτερο σκοπό την παγκόσμια ολοκλήρωση, με διαφορετικούς ρυθ-

μούς και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα . Σίγουρα  όμως δεν συνίσταται 

μόνο από τους νέους κανόνες διεξαγωγής των οικονομικών συναλλαγών, 

αλλά και από νέες αρχές και μηχανισμούς του οικονομικού γίγνεσθαι, που με 

τη σειρά τους έχουν επιπτώσεις στο κλασικό βεστφαλιανό μοντέλο διακυβέρ-

νησης. Η διάδραση μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών δρώντων θα ο-

δηγήσει σε μια νέα παγκόσμια ηγεμονία, με νέα δομή και νέα διάρθρωση σε 

όλες τις διαστάσεις της. (Cox 1983, σελ 172)           

1.1.2 Διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης 

 Η διαπίστωση ότι η παγκοσμιοποίηση δεν έχει αποκλειστικά οικονομι-

κή διάσταση, αλλά αποτελείται και από άλλες εκφάνσεις που την καθιστούν 

πολυσύνθετη είναι αυταπόδεικτη, καθώς η λειτουργία ενός ελεύθερου διε-

θνούς οικονομικού περιβάλλοντος απαιτεί ένα κατάλληλο πολιτικό υπόβα-

θρο. Το πλήθος των αναλυτών που έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα με το θέμα, 

συντείνει στο γεγονός ότι, οι τρεις διαστάσεις που αφορούν τη παγκοσμιο-

ποίηση είναι: η πολιτική, η οικονομική και η πολιτισμική διάσταση.  
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Η πολιτική διάσταση της παγκοσμιοποίησης είναι συνυφασμένη με την 

οικονομική και τεχνολογική άνοδος της νεότερης εποχής. Η ανάπτυξη των 

παγκόσμιων οικονομικών δικτύων, προϋποθέτει τόσο τεχνολογική άνοδο όσο 

και μια πολιτική που θα τα εξυπηρετήσει. Χαρακτηριστικό ελάχιστο παρά-

δειγμα είναι, η πολιτική δέσμευση υπέρ των Ευρωπαϊκών υπερπόντιων εξε-

ρευνήσεων κατά τον 15ο αιώνα και από την άλλη, την ίδια εποχή, η τιμωρία 

από την Κινεζική ηγεσία του υπερπόντιου εμπορίου με θανατική ποινή. Την 

πολιτική χροιά της παγκοσμιοπίησης καταδικνύει, η όλο και μεγαλύτερη συρ-

ρίκνωση της επιρροής του έθνους – κράτους τόσο στο εσωτερικό του, όσο 

και στη διαμόρφωση των εξωτερικών σχέσεων στο διεθνές γίγνεσθαι. Ο ρό-

λος των κυβερνήσεων έχει αλλοιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, καθώς υπε-

ρεθνικοί οργανισμοί και διεθνείς οικονομικές αγορές αναλαμβάνουν εξουσίες 

που του ανήκαν. Η παγκομιοποίηση είναι μια διαδικασία που κάνει δυσδιά-

κριτα τα εθνικά σύνορα, αλλοιώνει την αρχή της αλληλεγγύης στο εσωτερικό 

των εθνών-κρατών αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις και τέλος αλλάζει δρα-

στικά τις εθνικές ταυτότητες, του θεσμούς που τις καθορίζουν και τις  ομάδες 

διεκδίκησης συμφερόντων. (Torres and Shurgurensky 2002, σελ 430). Οι 

κρατικές αρμοδιότητες και λειτουργίες περνάνε αργά αλλά σταθερά σε υπε-

ρεθνικά όργανα χάριν πολιτικής ευελιξίας και οικονομίας. Ακόμη και τομείς 

όπως η κρατική ασφάλεια, η εθνική άμυνα ή και στρατιωτικές επιχειρήσεις 

που διεξάγονται σε διάφορα μέρη του κόσμου, αναλαμβάνονται πλέον από 

ιδιωτικές εταιρείες. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

στην οποία έχουν παραχωρηθεί σημαντικές αρμοδιότητες από τα κράτη μέ-

λη, αλλά ταυτόχρονα και δικαιώματα άσκησης ελέγχου και επιβολής κυρώ-

σεων στα μη συμμορφούμενα κράτη που την απαρτίζουν.  

 Η οικονομική διάσταση της παγκοσμιοποίησης, είναι η σημαντικότερη 

από τις άλλες. Επιτυγχάνοντας συνεργασίες μεσω των απελευθερωμένων 

διεθνών αγορών και μέσω της δραστικής μείωσης των περιορισμών στις διε-

θνείς συναλλαγές, τόσο στο εμπόριο όσο και στην διακίνηση κεφαλαίων, δη-

μιουργείται κλίμα οικοδόμησης αλληλοκατανόησης και μείωσης των πιθανο-

τήτων σύγκρουσης. Η διάσταση αυτή συνίσταται στον περιορισμένο οικονο-

μικό ρόλο του κράτους,στην απελευθέρωση των αγορών και στις εκτεταμένες 
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ιδιωτικοποιήσεις. Σίγουρα όμως ο περιορισμός της ισχύος του κράτους,σε 

συνδυασμό με την απελευθέρωση των αγορών και την αλματώδη ανάπτυξη 

της τεχνολογίας και των σύγχρονων μέσων μεταφοράς, έχει ως αποτέλεσμα 

την ταχύτατη διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων, αλλά και μεγάλης ποικιλίας 

αγαθών, από χώρα σε χώρα, αλλά και την αντίστοιχη μεταφορά κεφαλαίων 

οπουδήποτε. Δυστυχώς όμως παρόλο την ελεύθερη  διακίνηση πληροφο-

ριών, ιδεών, κεφαλαίων, ατόμων και αγαθών που μετασχηματίζουν οργανι-

σμούς και υπηρεσίες δεν έχει διασφαλιστεί η  αντίστοιχη εξουσία ελέγχου αυ-

τών, με αποτέλεσμα να έχουν αποκλειστεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού 

και πολλά κράτη να έχουν καταστεί «μη κυβερνήσιμα». (P. Streeten 2001, 

σελ 9) 

 Η πολιτισμική διασταση της παγκοσμιοποίησης, είναι αυτή που βιώνει 

καθημερινά η ανθρωπότητα μέσω της διεθνοποίησης πολιτισμικών επιτευγ-

μάτων. Η εξάπλωση της lingua franca από τον Μεσαίωνα έως τις αρχές του 

20ου αιώνα, η διάδοση της ροκ μουσικής παγκοσμίως που έγινε εργαλείο πί-

εσης και στο Δυτικό αλλά και στο Ανατολικό μπλοκ τις δεκαετίες του 1960-

1980 ή οι ταινίες του Χόλιγουντ είναι λίγα από τα παραδείγματα που την επα-

ληθεύουν. Σήμερα στον 21ο αιώνα μέσω της τεχνολογίας και ειδικά του διαδι-

κτύου και της ψηφιοποίησης των οπτικοακουστικών μέσων γενικότερα, γίνε-

ται προσπάθεια να προωθηθεί ένας δυτικότροπος και πιο ειδικά ο αμερικανι-

κός τρόπος ζωής. Η ιλλιγγιώδης τεχνολογική πρόοδος επιταχύνει τα δεδομέ-

να, με αποτέλεσμα να βαίνει μειούμενη η διαφορετικότητα και η ποικιλομορ-

φία που χαρακτήριζε τον ανθρώπινο πολιτισμό, ενώ η ομογενοποίησή του  

έχει αρχίσει να αυξάνεται  και ειδικότερα στις δυτικές χώρες. Αυτό έως ένα 

σημείο είναι φυσικό, διότι πάντοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας τα κράτη 

που κυριαρχούσαν πολιτικά στο διεθνές σύστημα, συνήθως υπερείχαν και 

πολιτισμικά, ενώ παράλληλα, προωθούσαν αντίστοιχα σε παγκόσμιο επίπε-

δο και την κουλτούρα τους, καθιστώντας την κυρίαρχη κουλτούρα. Η διείσ-

δυση των πολιτισμικών αγαθών ενός κράτους πομπού σε ένα σύνολο κρα-

τών-δεκτών με σκοπό τον επηρεασμό της κοινής γνώμης των δεύτερων υπέρ 

των θέσεων του πρώτου είναι γνωστή ως «Ήπια ισχύς». (Nye 2005, σελ 18). 

Η δυνατότητα αυτή του ανθρώπου όμως για ελεύθερη επιλογή, παρέχει έναν 
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πλουραλισμό επιλογών που δίνει την  ευκαιρία στον καθένα να γνωρίσει νέ-

ους πολιτισμούς, παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα άλλων λαών, που βρίσκο-

νται χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά. Έτσι το πολιτισμικό χάσμα και ο ρατσισμός 

μικραίνει, η αποδοχή της διαφορετικότητας ενισχύεται και οι πολίτες νιώθουν 

πιο κοντά και με τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μια ευρεία γκάμα πο-

λιτιστικών αγαθών. 

 Σε αυτή την εργασία ο πυρήνας θα είναι κυρίως η οικονομική παγκο-

σμιοποίηση, που είναι και ο λόγος ύπαρξης αλλά και ο κινητήριος μοχλός του 

φαινομένου και πως αυτή έχει αντίκτυπο στις οικονομικές κρίσεις που έχουν 

συμβεί. Σε όλες τις εποχές η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης ξεκινούσε με 

την προσπάθεια της οικονομικής ολοκλήρωσης και αποτελούσε τον ακρογω-

νιαίο λίθο και το κίνητρο για την εξέλιξη και των άλλων εκφάνσεών της. Η αν-

θρώπινη επιδίωξη ανά τους αιώνες ήταν το κέρδος και τα οικονομικά ελατή-

ρια καθοδηγούσαν την πορεία και την εξέλιξη της ανθρωπότητας, Η διαδικα-

σία της παγκοσμιοποίησης δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.  

1.1.3 Εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης 

 Η παγκοσμιοποίηση ενώ κάνει τα πρώτα της σκιρτήματα κατά την α-

χαιότητα, ουσιαστικά ξεκινά να παιρνει σάρκα και οστά στο τελευταίο τέταρτο 

του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια διακόπτεται και απανέρχεται κατά τη διάρκεια 

του 20ου αιώνα, ενώ τη δεκαετία του 1990 εισέρχεται σε μια προτόγνωρη φά-

ση ραγδαίας εξέλιξης. Η κατάρρευση του Ανατολικού μπλοκ αι η προσέγγιση 

των περισσοτέρων χωρών του στη νέα πραγματικότητα, συμβάλει τα μέγιστα 

στην επέκτασή της σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Συμπερασματικά το έτος αυτό είναι το ορόσημο που σηματοδοτεί το τέλος 

του διαχωρισμού του κόσμου σε δύο τελείως διαφορετικές οντότητες. 

Επιπλέον, στην επιτάχυνσή της συνέβαλε η τεχνολογική εξέλιξη που 

αποτελεί την αιτία ανάπτυξής της και τη μέθοδο επίτευξης ποιοτικών αλμά-

των της κοινωνίας. Το εμπόριο, λόγω της αύξησης της ταχύτητας των μετα-

φορικών μέσων, αλλά και της δυνατότητας μεταφοράς όλο και περισσοτέρων 

ποσοτήτων καταναλωτικών αγαθών, παρουσίασε ραγδάια ανάπτυξη και άν-
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θηση. Θετική συνέπεια αυτής της εξέλιξης αποτελεί η δυνατότητα των αν-

θρώπων να ταξιδεύουν γρήγορα και με χαμηλό κόστος οπουδήποτε στην 

υδρόγειο, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με άλλους πολι-

τισμούς και με ανθρώπους που κάτω από άλλες συνθήκες ήταν αδιανόητο να 

πραγματοποιήσουν. Η ανακάλυψη όμως του διαδικτύου αποτέλεσε το σημείο 

καμπής της τεχνολογικής επανάστασης που συντελεστηκε μετά το 1990. Η 

δυνατότητα πρόσβασης σε οποιδήποτε πληροφορία από τον καθένα και τα-

χύτητα επικοινωνίας, εκτόξευσε τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.   Συ-

νέπεια όλων αυτών έιναι σήμερα ο μηδενισμός των αποστάσεων και η άμεση 

ενημέρωση για οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο έγκαιρα και αξιόπιστα από 

όλους τους ανθρώπους. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση επίσης, που συμβάλει 

στη βελτίωση της παροχής δημοσίων υπηρεσιών καθώς και στην υποστήρι-

ξη των πολιτικών που ασκεί το δημόσιο, είναι συνέπεια της τεχνολογικής εξέ-

λιξης που επηρεάζει την επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης (Νικητάκος 

2009, σελ 247). 

1.2 Διαδρομή της παγκοσμιοποίησης μέσα στο χρόνο 

 Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης που αφορά στους τομείς της οι-

κονομίας και τον πολιτισμού δεν είναι καινούριο.Είναι μια διαδικασία που υ-

φίσταται από την αχαιότητα (Αίγυπτος, Ελλάδα, Κίνα, Ρώμη) έως και σήμερα. 

Στην οικονομική του διάσταση, αφορά ένα ανοικτό σύστημα οικονομίας, που 

τα συμμετέχοντα σε αυτό κράτη από τον 19ο αιώνα και μετά, ευνοήθηκαν κα-

θώς ανέπτυξαν μεταξύ τους, επικοδομητικές οικονομικές συναλλαγές. 

(Λίτσας 2009, σελ 364). Υφίσταται εδώ και αιώνες και δεν αποτελεί σημάδι 

νεοτερισμού στην οικονομική και πολιτισμική της διάσταση. Από το 18ο αιώνα 

παραμερίζεται ο υπέρμετρος κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομική πα-

ραγωγή, στη διεξαγωγή του εμπορίου και στη μέθοδο διαχείρησης των πλου-

τοπαραγωγικών πηγών ενός κράτους (Magnuson 1996). Στο πολιτισμικό ε-

πίπεδο αν ανατρέξουμε στην ιστορική εμπειρία, οδηγούμαστε και πάλι στο 

συμπέρασμα ότι ανά τους αιώνες ιδέες, εφευρέσεις, ιδεολογίες και πολιτι-

σμός,ανταλλάσονται άλλοτε ειρηνικά και άλλοτε βίαια. Βασικός παράγοντας, 

σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η ύπαρξη  μιας  δύναμης που θέλει να αυξήσει 
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το επίπεδο ισχύος της και να μετατραπεί από περιφερειακή ηγεμονεύουσα 

δύναμη, σε παγκόσμια και μοναδική υπερδύναμη. Είναι με λίγα λόγια ο αντι-

κειμενικός σκοπός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που επιθυμούν 

να αυξήσουν το επίπεδο ισχύος τους και να αναδειχθούν στο παγκόσμιο 

στερέωμα, ως πλανητικός ηγεμόνας. 

1.2.1 Τα πρώτα βήματα έως το 1870 

 Μέσα στην ιστορική πραγματικότητα μπορούμε να διακρίνουμε περιό-

δους κατά την αρχαιότητα υποτυπώδεις τύπους παγκοσμιοποίησης, οι οποί-

οι διακρίνονταν και χαρακτηρίζονταν από επιμέρους στοιχεία, που τους ξε-

χωρίζουν από τη σύγχρονη παγκοσμιοποίηση. Συγκεκριμένα αφορούσαν ένα 

μικρό τμήμα του τότε «πολιτισμένου κόσμου», αποκλείοντας μεγάλα τμήματα 

της υφηλίου. Ένα άλλο γνώρισμα ήταν ο βίαιος τρόπος που επέβαλε η ο-

ποιαδήποτε αυτοκρατορία  για την υλοποίησή τους. Ο ισχυρός στρατός ήταν 

πάντοτε το μέσο με το οποίο η κεντρική διοίηκηση εξανάγκαζε σε ενοποίηση 

μεγάλες γεωγραφικές περιοχές.  Η διαδικασία του φαινομένου κατέληγε πά-

ντα σε αποτυχία, καθόσον διακοπτόταν από βίαια γεγονότα.Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα ήταν  η Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ρωμαική 

Αυτοκρατορία και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

 Το σημείο εκκίνησης  για την ουσιαστική υλοποίηση της παγκοσμιο-

ποίησης ήταν τα τέλη του 15ου αιώνα και η ανακάλυψη του Νέου Κόσμου. Η  

ανάδυση και επέκταση των αποικιακών αυτοκρατοριών της Ιβηρικής χερσο-

νήσου, έδωσε το έναυσμα για την έναρξη μιας ατέρμονης διαδικασίας ενο-

ποίησης του κόσμου μέσα στους επόμενους αιώνες, θέτοντας τις βάσεις για 

την ουσιαστική παγκοσμιοποίηση της περιόδου μετά το 1870. Μέσω των ε-

ξερευνήσεων και την εξέλιξη της ναυτικής τέχνης και της ναυσιπλοίας, η Ι-

σπανία και η Πορτογαλία, ανακάλυψαν όλον τον γνωστό κόσμο και έφεραν 

σε επαφή όλες τις ηπείρους και τους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτές δια-

μέσου του εμπορίου.  

Την ίδια εποχή κάνει την εμφάνισή της η Βρετανική Εταιρεία των Ανα-

τολικών Ινδιών, η οποία από το 1600 και μετά , είχε το αποκλειστικό δικαίω-
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μα – μέσω του βασιλιά της Αγγλίας -  να διεξάγει εμπόριο σε ένα τεράστιο 

γεωγραφικό εύρος, από την Ανατολική Αφρική έως την Ιαπωνία. Αποτέλεσε 

την πρώτη πολυεθνική εταιρεία του κόσμου, με τεράστιους υλικούς και οικο-

νομικούς πόρους και έχοντας ακόμα και έναν πλήρως εξοπλισμένο ιδιωτικό 

στρατό, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της (Gardner 1972). Σχεδόν 

ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η Ολλανδική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών  με 

παρόμοιους σκοπούς και μέσα. Έτσι αναπτύσσεται για πρώτη φορά στην ι-

στορία ο ανταγωνισμός μεταξύ των αποικιοκρατικών δυνάμεων, που θα οδη-

γήσει σε μια κούρσα υπέρμετρης κρατικής παρέμβασης στην οικονομική πα-

ραγωγή, στο εμπόριο και στη χρήση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, δη-

λαδή στην επικράτηση του μερκαντιλισμού στον τομέα της οικονομίας. Στην 

μερκαντιλιστική πολιτική, οι  πολεμικές αναμετρήσεις ήταν συχνές και μακρο-

χρόνιες, κάτι που αντιλήφθηκε η Μ.Βρετανία και την εγκατέλειψε, ασπαζόμε-

νη στα μέσα του19ου αιώνα το ελεύθερο εμπόριο (N. Ferguson 2001, σελ. 

29).   

Η ταυτόχρονη τεχνολογική άνοδος την εποχή αυτή (τυπογραφία, πυ-

ξίδα, ποντοπόρα πλοία) συνετέλεσε σημαντικά στη διάδοση των επιστημονι-

κών γνώσεων και οδήγησε στη χαρτογράφηση των παλιών και νέων ηπεί-

ρων. Συνέπεια αυτών ήταν η εξάλειψη της γεωγραφικής απομόνωσης και η 

δημιουργία μιας σειράς εμπορικών δικτύων παγκόσμιας εμβέλειαςαπό τις δυ-

τικές δυνάμεις. Χαρακτηριστική περίπτωση εσωστρέφειας την ίδια εποχή α-

ποτελεί η Κίνα, που ενώ διέθετε με διαφορά τη μεγαλύτερη οικονομία στον 

κόσμο μεταξύ του 1500 και του 1820, είχε την πολυτέλεια να αποποιηθεί το 

υπερπόντιο εμπόριο χάριν του αποκλεισμού ξένων επιρροών από την κοι-

νωνία της. Η ραγδαία ανάπτυξη των παγκόσμιων εμπορικών δικτύων από τα 

μέσα του 18ου αιώνα και μετά, οδήγησε σε μια σταθερή πολυμερή και πολυε-

πίπεδη αλληλεξάρτηση, με χαρακτηριστικά οικονομικής σταθερότητας που 

στηρίχτηκαν σε έντονες πολιτικές δεσμεύσεις (Landes 1998, σελ 92-93) 

 Η βιομηχανική επανάσταση από τη μία μεριά  και  η  Γαλλική επανά-

σταση από την άλλη, συνέβαλαν και επιτάχυναν την διαδικασία της παγκο-

σμιοποίησης στο τέλος αυτής της περιόδου. Η πρώτη έδωσε τεράστια ώθηση 



-11-  

 

 

στον οικονομικό τομέα μέσω της τεράστιας αύξησης της παραγωγής, που με 

τη βοήθεια των μεταφορών και της τεχνολογίας (ανακάλυψη της κίνησης με 

ατμό, επικοινωνίες) εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο. Αυτή την περίοδο συ-

ντομεύουν σημαντικά, τόσο τα διηπειρωτικά όσο και τα υπερατλαντικά ταξί-

δια,  μικραίνουν οι αποστάσεις και δημιουργείται ένας παγκόσμιος συγκοινω-

νιακός ιστός. Η δεύτερη έδωσε τη δυνατότητα μετά το 1789, τις αρχές, τις 

νόρμες και τα δικαιώματα στους λαούς του κόσμου να πάρουν τις τύχες στα 

χέρια τους. Αποτέλεσε το φάρο του δυτικού πολιτισμού στα πολιτικοκοινωνι-

κά δρώμενα των επόμενων αιώνων και επηρεάζει μέχρι και σήμερα αργά αλ-

λά σταθερά τη σκέψη για το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον ενοποιη-

μένο κόσμο. 

1.2.2 Πρώιμη περίοδος από το 1870 έως το 1913 

 Η πρώιμη περίοδος, είναι κατά πολλούς ερευνητές η πρώτη από τις 

δύο κύριες φάσεις της παγκοσμιοποίησης (Nafziger 2006, σελ 501).  Συντε-

λέστηκε κατά την εποχή του laissez fair. Η συγκεκριμένη περίοδος διακρινό-

ταν για την μηδενική κρατική παρέμβαση, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε απρό-

σκοπτη διασυνοριακή κινητικότητα στα αγαθά και στους συντελεστές παρα-

γωγής κεφαλαίου και εργασίας. Οι ανοιχτές οικονομίες ωφέλησαν την περίο-

δο αυτή την άνθηση του διεθνούς εμπορίου, τις διεθνείς επενδύσεις και τις 

παγκόσμιες χρηματαγορές. Αποτελεί το πρώτο κύμα της παγκοσμιοποίησης 

(First wave of globalization) (Hesmati 2006, σελ 1). Η περίοδος αυτή παρου-

σιάζει σημαντικές ομοιότητες  και χαρακτηριστικά με την δεύτερη περίοδο της 

παγκοσμιοποίησης  αλλά και διαφορές στη μορφή, στη φύση και στο βάθος 

τους (Nayyar 2006, σελ 143).  Βασική ομοιότητα , είναι η ύπαρξη μιας ηγεμο-

νικής δύναμης, που στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν η Μεγάλη Βρετανία (Pax 

Britannica). Δεύτερη ομοιότητα είναι απουσία των περιοριστικών κανόνων 

στις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές και η άρση του προστατευτισμού, με 

αποτέλεσμα την απελευθέρωση των διεθνών επενδύσεων και των ροών 

χρηματοδότησης. Τρίτη ομοιότητα αποτελεί η ανάπτυξη των τεχνολογικών 

καινοτομιών στις μεταφορές και στις επικοινωνίες, με συνέπεια την ελεχιστο-

ποίηση του κόστους μεταφοράς και της χρονικής διάρκειας στις διεθνείς οικο-
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νομικές δραστηριότητες. Τέλος, οι διαφοροποίηση στη βιομηχανική οργάνω-

ση, οδήγησε μέσω της μαζικής παραγωγής, της εξειδίκευσης της εργασίας 

και της μηχανοποίησης της παραγωγής στην πορεία προς την ολοκλήρωση 

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

ήταν επιπλέον και το κέντρο του διεθνούς χρηματοπιστωτικού και νομισματι-

κού συστήματος. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν ο κύριος εκφραστής της παγκο-

σμιοποίησης αυτή την περίοδο, με έναν σημαντικό βαθμό εξωστρέφειας της 

οικονομίας της, όπως αυτή προσεγγίζεται από τον λόγο του συνόλου των ε-

ξαγωγών και εισαγωγών προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν.Την ίδια στιγμή 

οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία δεν υιοθέτησαν ένα φιλελεύθερο καθε-

στώς διεθνούς εμπορίου, με αποτέλεσμα την πτώση του βαθμού εξωστρέ-

φειάς τους. Οι δασμοί και ο προστατευτισμός επέστρεψαν το 1878 στην Ευ-

ρώπη, ενώ οι δασμοί στις ΗΠΑ επί των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων     

αυξήθηκαν στο 44% το 1913 σε σχέση με το 40% το 1875. Αποτέλεσμα  της 

ανόδου του προστατευτισμού ήταν να αυξηθεί το συσσωρευμένο απόθεμα 

των Αμέσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) τις παραμονές του Α΄Παγκοσμίου 

Πολέμου στο 9% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), ποσοστό που 

επαναλήφθηκε τη δεκαετία του 1990 (Κυρκιλής 2009, σελ 537). Η Μ. Βρετα-

νία ως ο πρωτοπόρος της παγκοσμιοποίησης αυτήν την περίοδο, αύξησε το 

βιοτικό της επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα συσσώρευσε τεράστια κεφάλαια που τα 

χρησιμοποιούσε σε επενδυτικές ευκαιρίες. Αυτά σε συνδυσμό με τη ναυτική 

της υπεροχή στους ωκεανούς, την καθιστούσαν αυτόματα απόλυτο κυρίαρχο  

της τότε εποχής. 

 Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη κινητικότητα των 

κεφαλαίων. Αυτό σε συνδυασμό με τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 

που έδρευαν στο Λονδίνο και το δίκτυο υποκαταστημάτων τους σε όλο τον 

κόσμο, συνέβαλε στη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των χωρών για την απο-

κόμιση μελύτερης απόδοσης. Η περίοδος αυτή κυριαρχείται από τον «κανόνα 

του χρυσού», ως το παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών. Ο Χρυσός Κανόνας  

ήταν ένα σταθερό καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών. Κάθε εθνικό νόμι-

σμα έχει μια σταθερή ισοτιμία με τον χρυσό και μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

ανταλλαχθεί από τις Κεντρικές Τράπεζες με την αντίστοιχη ποσότητα χρυσού 
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η οποία τηρείται ως απόθεμα από αυτές.Κάθε χώρα έθετε μια σταθερή τιμή 

χρυσού σε όρους του νομίσματος της, στην οποία ήταν έτοιμη να αγοράσει ή 

να πουλήσει. Οι σχετικές αξίες χρυσού οποιωνδήποτε δύο νομισμάτων απο-

τελούσε τη συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων τους. Σε αυτήν την τιμή, 

ο χρυσός ήταν μετατρέψιμος σε νόμισμα και το νόμισμα σε χρυσό. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις στο εξωτερικό, να εκτί-

θενται ελάχιστα στους πληθωριστικούς κινδύνους και στις διακυμάνσεις των 

ισοτιμιών του συναλλάγματος, δημιουργώντας ιδιαίτερα ευνοικές συνθήκες 

για την παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Με αυτό τον τρόπο ο «κανόνας του 

χρυσού» δέσμευε την οικονομική πολιτική των κρατών, εξασφαλίζοντας νο-

μισματική σταθερότητα, χαλιναγώγηση των κρατικών δαπανών και την ελεύ-

θερη διακίνηση των κεφαλαίων με ελάχιστο ρίσκο. 

Την περίοδο αυτή λειτουργούν 450 επιχειρήσεις βρετανικής, ελβετικής, 

γερμανικής και αμερικανικής εθνικότητας που πληρούσαν όλα τα σύγχρονα 

κριτήρια ώστε να μπορούν να χαρακτηριστούν ως πολυεθνικές. Οι τεχνολο-

γικές εξελίξεις επίσης συνέτειναν μέσω των τηλεπικοινωνιών και την αλμα-

τώδη ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς, να ελαχιστοποιηθούν οι αποστάσεις 

και να παγκοσμιοποιηθούν οι αγορές. Μέσω του ελεύθερου εμπορίου, προ-

ϊόντα που μέχρι πρότεινος θεωρούνταν εξωτικά, σπάνια, εύθραυστα και ευ-

αίσθητα στις καιρικές συνθήκες,  μετατρέπονται σε αγαθά κοινής χρήσης, 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους παγκοσμί-

ως. Ταυτόχρονα, η οικονομική άνθηση συνεχίζεται απρόσκοπτα βασιζόμενη 

στην ενίσχυση της απρόσκοπτης διακίνησης κεφαλαίων.Την ίδια εποχή ολο-

κληρώνεται η πλήρης χαρτογράφηση και εξερεύνηση της υφηλίου. 

Τη περίοδο αυτή το παγκόσμιο εμπόριο αυξάνεται κατά 45 φορές. Ο 

ρυθμός αύξησης του ξεπερνούσε το ρυθμό αύξησης της παγκόσμιας παρα-

γωγής. Ο τύπος της παγκοσμιοποίησης μπορεί να χαρακτηριστεί ως δυτικού 

τύπου αφού 75% αυτού του εμπορίου διεξαγόταν σε Ευρώπη, Βόρειο Αμερι-

κή και Αυστραλία (Kenwood and Lougheed 1999, σελ 78). Η ζήτηση των βιο-

μηχανικών προϊόντων γιγαντώνονταν με την ολοένα ραγδαία ανάπτυξη και  

συνεχή γεωγραφική επέκταση του διεθνούς εμπορίου και τη δημιουργία όλο 
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και περισσότερων νέων αγορών, γεγονός που ανάγκασε τις ευρωπαικές βιο-

μηχανίες να κατασκευάζουν περισσότερα αλλά και μεγαλύτερα εργοστάσια, 

έτσι ώστε να ικανοποιήσουν την ακόρεστη ζήτηση των αγαθών τους από την 

συνεχώς επεκτεινόμενη παγκόσμια αγορά. Συνέπεια των παραπάνω ήταν  η      

αύξηση της δημιουργίας υποδομών και εργοστασίων στο εξωτερικό, με απο-

τέλεσμα την εμφάνιση των πρώτων πολυεθνικών επιχειρήσεων, που μελλο-

ντικά θα κυριαρχήσουν στη διεθνή οικονομική σκηνή και θα μειώσουν το κό-

στος παραγωγής και θα ενισχύσουν την τοπική ζήτηση. 

 Αν και η παγκόσμια ιστορία είναι μια ιστορία μετανάστευσης, την περί-

οδο αυτή γίνεται μια τεράστια ανακατανομή ανθρώπων που τους εξανάγκασε 

σε αναζήτηση δουλειάς, ο διεθνής καταμερισμός εργασίας. Έτσι μεταξύ του 

1850 και του 1914, 60 – 70 εκατομμύρια άνθρωποι μετανάστευσαν από τις 

πατρίδες τους χωρίς να επιστρέψουν ποτέ πίσω, εκ των οποίων 40 – 45 εκα-

τομμύρια ήταν ευρωπαίοι, που μετανάστευσαν κυρίως στη Βόρειο και Νότιο 

Αμερική (Osterhammel και Petersson 2013, σελ. 84). Σε αυτό συνετέλεσε η 

μη ανάγκη ύπαρξης διαβατηρίων με αποτέλεσμα την ευέλικτη κατανομή του 

παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού. Η ελεύθερη αυτή μετανάστευση οδήγη-

σε στον αυτορυθμιζόμενο καταμερισμό της εργασίας, κάτι που με τη σειρά 

του  έδωσε μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη.   

 Στα τέλη αυτής της περιόδου και συγκεκριμένα το 1907 θα εμφανιστεί 

η πρώτη οικονομική κρίση του 20ου αιώνα, γνωστή και ως «ο πανικός των 

τραπεζιτών», προμήνυμα του κραχ του 1929. Συγκεκριμένα, μετά τον σεισμό 

του 1906 στο Σαν Φραντσίσκο η Αμερικανική οικονομία εμφανίζεται ασταθής. 

Ύστερα από την ανάκληση δανείων από ορισμένες τράπεζες της Νέας Υόρ-

κης, η κρίση εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλη τη χώρα και το χρηματηστήριο 

χάνει το 50% της αξίας που κατείχε το 1906. Η κατάσταση εκτονώθηκε ύστε-

ρα από τη προσωπική παρέμβαση του τραπεζίτη J.P.Morgan στη χρηματη-

στηριακή αγορά και του προέδρου T.Roosvelt με την ψήφιση του νόμου 

Glass – Owen από το κογκρέσο στις 22 Δεκεμβρίου 1913, για την ίδρυση της 

κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Η κρίση αυτή δεν μεταδώθηκε στις υπόλοιπες 

οικονομίες.   Σύντομα όμως, οι διαμάχες προς όφελος εθνικών συμφερόντων 
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θα εμπλέξει την πολιτική στη διαδικασία της οικονομικής παγκοσμιοποίησης 

και θα οδηγήσει τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής σε ρήξη. Αιτία η αίσθηση 

απειλής που είχαν διάφορες κοινωνικές ομάδες σε διάφορες χώρες, από την 

παγκοσμιοποίηση. Συγκεκριμένα αγρότες και  κτηνοτρόφοι, δεν μπορούσαν 

να συναγωνιστούν τα προϊόντα που εισάγονταν σε πολύ χαμηλότερες τιμές 

από τις δικές τους, με αποτέλεσμα να βιώσουν τη μείωση των κερδών τους. 

Ο κρατικός παρεμβατισμός έκανε την επανεμφάνισή του  για την προστασία 

αυτών των κοινωνικών ομάδων, επιβάλλοντας δασμούς στα εισαγόμενα 

προιόντα αλλά και ενισχύοντας την κοινωνική πολιτική με σκοπό μια πιο δί-

καιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου. Τα κράτη  ακολούθησαν ανεξαι-

ρέτως αυτή την τακτική, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν διαμάχες. Αυτές θα 

οδηγήσουν αναπόφευκτα σε ανοιχτή σύγκρουση, την οποία επιδίωξαν οι χα-

μένοι της παγκοσμιοποίησης, όπως ήταν η Γερμανία, σηματοδοτώντας την 

έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

1.2.3 Αποπαγκοσμιοποιημένη περίοδος (1914 – 1949) 

Η οικονομική πολιτική που ακολούθησε η Μ.Βρετανία στηρίζόμενη στο 

ανοικτό διεθνές οικονομικό σύστημα, της έδωσε τη δυνατότητα να αναδειχθεί  

ηγεμονική δύναμη, καθώς βρισκόταν επικεφαλής της διεθνούς πολιτικής 

σκηνής και της διεθνούς οικονομίας. Η κυριαρχία της αυτή όμως, αμφισβητή-

θηκε έντονα από δυνάμεις που αναδείχθηκαν από αυτήν την πολιτική και έ-

νιωθαν να ασφυκτιούν κάτω από την Βρετανική υπερπόντια αυτοκρατορία. 

Συνέπεια αυτού ήταν η αντίδραση της Γερμανίας στην παγκοσμιοποίηση, 

που οδήγησε στην έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και στην κατάρρευση 

της πρώτης περιόδου της παγκοσμιοποίησης.Ο πόλεμος είχε δραματικές συ-

νέπειες για όλα τα κράτη που είχαν αναπτύξει και συσφίγξει σχέσεις τόσο σε 

οικονομικό όσο και σε πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο. Μία από αυτές ήταν 

η διακοπή του διεθνόυς εμπορίου, καθώς δόθηκε νέα κατεύθυνση και ανα-

προσαρμόστηκε η βιομηχανική παραγωγή προς όφελος και κάλυψη των πο-

λεμικών αναγκών.Οι ναυτικοί αποκλεισμοί, οι καταστροφές των εμπορικών 

πλοίων που έπλεεαν διαμέσου των διεθνών ναυτιλιακών δρόμων και οι απα-

γορεύσεις για ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών, ήταν οι άλλες 
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συνέπειες που επέτειναν τη δυσκολία διαχείρησης του προβλήματος. Οι χώ-

ρες που ενεπλάκησαν στον πόλεμο και που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, 

όπως η Μ. Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Γερμανία, εγκατέλειψαν τον «κα-

νόνα του χρυσού» που ρύθμιζε το διεθνές οικονομικό σύστημα έως τότε και 

άρχισαν τα τυπώνουν νέο χρήμα, ώστε να ανταποκριθούν στις υπέρογκες 

δαπάνες του πολέμου. Όλα αυτά οδηγούν στην κατάρρευση του πρώτου κύ-

ματος της παγκοσμιοποίησης και μια νέα φάση ξεκινά, που ονομάζεται περί-

οδος της αποπαγκοσμιοποίησης (de-globalization period) (Hesmati 2006, 

σελ 14) . 

Η νέα περίοδος χαρακτηρίζεται από αποσταθεροποίηση και από την 

έλλειψη μιας δεσπόζουσας δύναμης, που θα ελέγχει το ανοικτό διεθνές οικο-

νομικό σύστημα και θα είναι ο πολιτικός ηγέτης που θα επιβάλλει τα σχετικά 

διεθνή καθεστώτα και τους κανόνες στα άλλα κράτη (Παπασωτηρίου 2009, 

σελ 267), καθώς η Μ. Βρετανία έχασε την πρωτοκαθεδρία της ύστερα από 

τις καταστροφές που υπέστη. Αναδύονται νέες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις 

όπως οι ΗΠΑ  αλλά και χώρες της Ασίας. Την ίδια περίοδο, ένα νέο γεγονός 

προκαλεί σύγχυση, καθώς στη Ρωσία επικρατεί το κίνημα των μπολσεβίκων 

και ένα νέο οικονομικοπολιτικό σύστημα – ο κουμουνισμός- κάνει την εμφά-

νισή του. Η Αυστροουγγαρία διαλύεται, η Γερμανία απομονώνεται κάτω από 

το δυσβάσταχτο χρέος των οικονομικών αποζημιώσεων και οι Γαλλια, Ιταλία 

και Μ. Βρετανία προσπαθούν να ορθοποδήσουν μέσω της οικονομικής τους 

ανασυγκρότησης. Έτσι κάθε χώρα περιχαρακώνεται και ακολουθείται ένα 

κυμαινόμενο καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα προβλήματα των 

πληθωριστικών πιέσεων και της έντονης συναλλαγματικής ανισορροπίας κά-

νουν την εμφάνισή τους. Τα κράτη στην προσπάθειά τους να αντιδράσουν 

επιστρέφουν σταδιακά και ειδικότερα μετά τη σύσκεψη της Γένοβας στον 

«κανόνα του χρυσού». Το 1925 επιστρέφει και η Μ.Βρετανία σε μια νέα πα-

γκόσμια προσπάθεια για την επαναλειτουργία του διεθνούς οικονομικού συ-

στήματος. Σχεδόν όλες οι κεντρικές τράπεζες επανασύνδεσαν τα εθνικά τους 

νομίσματα με τον χρυσό, με συνέπεια να περιορίσουν την προσφορά χρήμα-

τος και να διατηρήσουν υψηλά επιτόκια ώστε να διατηρηθούν οι συναλλαγ-

ματικές ισοτιμίες. Το γεγονός αυτό εκτόξευσε την ανεργία στα ύψη και είχε 
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ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Ο Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος είχε 

ήδη όμως καταστρέψει τις τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κρατών, τον 

παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας καθώς και τις παγκόσμιες ροές κεφαλαίου. 

(Keynes 1919). Επίσης το γεγονός ότι το παγκόσμιο εμπόριο αυξανόταν πο-

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

αποτελούσε τροχοπέδη στην παγκόσμια ανάπτυξη. Το τελικό  χτύπημα στην 

προσπάθεια παλινόρθωσης της διεθνούς οικονομίας θα δωθεί  μετά το πα-

γκόσμιο οικονομικό κράχ του 1929, το οποίο ξεκίνησε από τη Wall Street και 

μεταδώθηκε σε  όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας στην πράξη το πόσο συν-

δεδεμένες ήταν οι εθνικές οικονομίες μεταξύ τους. Ο «κανόνας του χρυσού» 

εγκαταλείφθηκε το 1931 από τις Ευρωπαϊκές χώρες και το 1934 από τις Η-

ΠΑ. Γενικά, η περίοδος της αποπαγκοσμιοποίησης υπήρε τεραχώδης, τόσο 

για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα όσο και για τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ 

των κρατών που περιήλθαν στο ναδίρ με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πο-

λέμου. Όμως οι σημαντικές εμπειρίες που αποκομίστηκαν από τις μεγάλες 

δυνάμεις αυτής της περιόδου, θα αποτελέσουν τα θεμέλια πάνω στα οποία 

θα στηριχτεί η προσπάθεια ανασύνταξης μετά το τέλος του καταστροφικότε-

ρου πολέμου όλων των εποχών. 

1.2.4  Όψιμη περίοδος από το 1950 έως σήμερα  

Η περίοδος αυτή ουσιαστικά ξεκινά μετά το 1950 και κορυφώνεται ι-

διαίτερα κατά τις δεκαετίες του1970 και του1980. Το διάστημα από το 1950 

έως το 1973 χαρακτηρίζεται ως  ο χρυσούς αιώνας της παγκοσμιοποίησης, 

ενώ το διάστημα μετά το 1973 ως το δεύτερο κύμα της παγκοσμιοποίησης. 

(Hesmati 2006, σελ 14). Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι 

Η.Π.Α. αναλαμβάνουν το ρόλο της παγκόσμιας ηγεμονικής δύναμης και 

πρσπαθούν να επιβάλλουν μια νέα παγκόσμια τάξη. Ουσιαστικά αναλαμβά-

νουν αυτόν τον ρόλο στον «Δυτικό κόσμο», καθώς ο «Ανατολικός» είναι α-

ποκλεισμένος πίσω από το «Σιδηρούν Παραπέτασμα», με την Ε.Σ.Σ.Δ. να 

εφαρμόζει ένα οικονομικό σύστημα που ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. 

Παρόλο τον Ψυχρό Πόλεμο, η διεθνής οικονομία αναγεννάται με την νομι-

σματική και χρηματοοικονομική διάσκεψη του Bretton – Woods, που έγινε 



-18-  

 

 

στο New Hamshire των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούλιο του 1944 και στην 

οποία συμμετείχαν όλες οι νικήτριες δυνάμεις του πολέμου, συνολικά 44 χώ-

ρες και  στην οποία πάρθηκαν οι αποφάσεις που οδήγησαν στη διευθέτηση 

του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος .  

Η σύστημα σταθερών ισοτιμιών του «Bretton – Woods» κυριαρχεί 

στην παγκόσμια οικονομία. Συγκεκριμένα, σε μία προσπάθεια επαναφοράς 

του «κανόνα του χρυσού», καθορίστηκε η ισοτιμία δολαρίου – χρυσού σε 35 

δολάρια ανά ουγγιά χρυσού. Έτσι συνδέθηκε του δολάριο με τον χρυσό και 

καθιερώθηκε ως παγκόσμιο συνάλλαγμα. Κατόπιν επιβλήθηκε σε κάθε χώρα 

να διατηρεί τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματός της σταθερή σε σχέ-

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

δύναμη του δυτικού κόσμου, αναλαμβάνει και τα ηνία του παγκόσμιου οικο-

νομικού συστήματος μέσω του δολαρίου.Η σταθερότητα του συστήματος 

που διαρκεί μέχρι το 1965, οφείλεται στη μη πληθωριστική πολιτική που ακο-

λουθούν οι Η.Π.Α. και δημιουργεί απρόσκοπτη πρόοδο στην παγκόσμια οι-

κονομία μεσω της ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. 

Το σύστημα από το 1965 έως και  1971 όπου και καταρρέει, επί κυβέρνησης 

Νίξον, αμφισβητείται έντονα από τις κεντρικές τράπεζες διαφόρων χωρών. 

Αιτία ήταν η εξασθένηση του δολαρίου της εξωτερικής αξίας του, λόγω της 

οικονομικής πολιτικής των Η.Π.Α. εκείνη την εποχή. Αποτέλεσμα όλων αυτών 

ήταν η κατάργηση της ανταλλαξιμότητας του δολαρίου σε χρυσό. Οι αιτίες 

που οδήγησαν την κυβέρνηση των Η.Π.Α. σε αυτή την πολιτική και κατόπιν 

σε αυτήν την απόφαση , θα αναλυθούν διεξοδικά στην δομή του διεθνούς οι-

κονομικού συστήματος στις διάφορες ιστορικές περιόδους σε επόμενο κεφά-

λαιο. 

Αυτή τη χρονική στιγμή αρχίζει και το δεύτερο κύμα της παγκοσμιο-

ποίησης. Έτσι, μετά την κατάρρευση του συστήματος του «Bretton – Woods» 

και σε συνδυασμό με τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1973-1974 και του1979-

1980, η παγκόσμια οικονομία οδηγήθηκε καθόλη σχεδόν τη δεκαετία 

του1970 σε αστάθεια και όλες οι μεγάλες οικονομίες υπέστησαν κραδασμούς. 

Η επόμενη δεκαετία αποτελεί το τέλος του διπολικού συστήματος με ανατρο-
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πές σε δομές παγκοσμίου επιπέδου.Ο ψυχρός πόλεμος,που επικράτησε για 

45 χρόνια, λήγει και μαζί του λήγει  μία οικουμενικών διαστάσεων ιδεολογία. 

Η Σοβιετική Ένωση και οι σύμμαχοί της, μη μπορώντας να ανταγωνιστούν το 

καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα της Δύσης, καταρρέουν το 1989 και οδη-

γούν σε «θάνατο» ένα ελλειπές οικονομικοπολιτικό σύστημα.Έναν θάνατο 

που χαρακτηρίστηκε ως το τέλος της ουτοπίας (Fest 1991).   

Η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού δημιούργησε τις προϋποθέσεις 

σταδιακής απεμπλοκής της ιδιωτικής οικονομίας από τους περιορισμούς του 

παρελθόντος. Η «Συναίνεση της Ουάσινγκτον» επιτάχυνε και εδραίωσε τη 

φιλελεύθερη οικονομία και αποτέλεσε το υπόβαθρο της υιοθέτησης των ιδιω-

τικοποιήσεων, της απελευθέρωσης κλειστών τομέων της οικονομικής δρα-

στηριότητας, της αποδιαμεσολάβησης των χρηματικοοικονομικών συναλλα-

γών, της μείωσης της κρατικής παρέμβασης σε αρκετές οικονομικές δράσεις 

και την περιστολή των δαπανών του κεϊνσιανού κράτους πρόνοιας. 

(Williamson 1993). Κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης, 

είναι η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών, με αποτέλεσμα 

καμία εθνική οικονομία να μην είναι πλέον απομονωμένη έχοντας τη δυνατό-

τητα να επιβιώσει μόνη της. Τα κράτη αναλαμβάνουν έναν νέο ρόλο και μετα-

τρέπονται σε παίκτες που υιοθετούν τη νέα πολιτική, προκειμένου να ευημε-

ρήσουν οι πολίτες τους  και να διασφαλίσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης στη 

νέα διεθνή  οικονομική τάξη. Δημιουργείται έτσι μια ισχυρή οικονομική ελίτ 

που στηρίζει την περαιτέρω ισχυροποίηση  του ιδεολογικού πλαισίου, που 

προβλήθηκε ως η ορθολογική λύση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του 

διεθνούς συστήματος (Cox 1983, σελ 172). Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι κα-

μία χώρα δεν μπορεί να χαράξει και να υλοποιήσει δική της οικονομική πολι-

τική, αγνοώντας το διεθνές οικονομικό σύστημα, δείγμα του ότι η οικονομική 

πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη εξωτερική πολιτική. Ένας άλλος 

λόγος επιτάχυνσης του φαινομένου ήταν ότι τα δυτικά κράτη, κατά τη διάρ-

κεια του Ψυχρού Πολέμου ανέπτυξαν ισχυρούς δεσμούς υπό τον φόβο του 

κομμουνιστικού κινδύνου αλλά και της στρατιωτικής απειλής, με συνέπεια την 

μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση και την επίσπευση κατά κάποιο τρόπο της πα-

γκοσμιοποίησης. 
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Οι πρώην κουμουνιστικές χώρες μετά το 1989 αρχίζουν δειλά να συμ-

μετέχουν σε τομείς που έχουν έμμεση σχέση με την παγκοσμιοποίηση και 

αργά αλλά σταθερά επανακάμπτουν στο διεθνές παγκόσμιο οικονομικό στε-

ρέωμα. Συνεχίζοντας να καινοτομούν και πετυχαίνοντας μεταρρυθμίσεις  σε 

τομείς τεχνολογίας αλλά και στην οικονομία τους, καταρρίπτουν τα οικονομι-

κά σύνορα μεταξύ του δυτικού και του ανατολικού μπλοκ. Πολλές από αυτές 

τις χώρες, μαζί και με χώρες του Τρίτου κόσμου θα επανακάμψουν και θα 

παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Έτσι χωρίς τους περιορι-

σμούς που επέβαλε η πολιτική σκοπιμότητα, η παγκοσμιοποίηση απογειώ-

θηκε με γεωμετρική πρόοδο και γι αυτό το 1989 θεωρείται έτος ορόσημο. 

Μία πρωτόγνωρη αλλαγή συντελέσθηκε καθώς Διεθνείς Οργανισμοί 

και Διεθνείς Συμφωνίες χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία αντιμετώπισης διε-

θνών προβλημάτων, παραγκωνίζοντας την πολιτική προσέγγιση και λύση. Οι 

κίνδυνοι και οι προκλήσεις που προέκυψαν τη σύγχρονη εποχή, τόσο σε οι-

κονομικό επίπεδο (παγκόσμιο εμπόριο και η απελευθέρωση των κεφαλαιοα-

γορών), όσο και σε πολιτικοκοινωνικό (διεθνής τρομοκρατία, οργανωμένο 

διεθνές έγκλημα, κλιματική αλλαγή, ανθρώπινα δικαιώματα) αντιμετωπίζονται 

όλο και περισσότερο από κατάλληλες διεθνείς συμφωνίες και διεθνείς οργα-

νισμούς. 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η σταδιακή συρρίκνω-

ση της παντοδυναμίας του κράτους και του απολύτου ελέγχου του σε ενέρ-

γεια, τηλεποκοινωνίες, μέσα μαζικής μεταφοράς και μέσα μαζικής επικοινω-

νίας. Οι ιδιωτικοποιήσεις των αρχών της δεκαετίας του 1990 αποτέλεσαν τον 

προάγγελο για το τι θα επακολοθούσε. Ο κρατικός έλεγχος περνά στα χέρια 

των ιδιωτών και οι  ανάγκες της αγοράς άρχισαν πλέον να διαμορφώνουν την 

προσφορά και τη ζήτηση. Παρόλα αυτά το κράτος ακόμη και μετά την απε-

μπόληση των οικονομικών δραστηριοτήτων του εξακολουθεί να διαμεσολαβεί 

μεταξύ ανταγωνιστικών οικονομικών συμφερόντων, δηλαδή επιχειρεί τη συμ-

μετοχή του στους νέους όρους παραγωγής του κεφαλαίου και της γνώσης 

(Σιούσιουρας και Χαζάκης 2009, σελ 26). 
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Καίρια ώθηση στον ρυθμό επέκτασης της παγκοσμιοποίησης, προσέ-

δωσαν οι ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις της Ασίας, όπως η Κίνα και η 

Ινδία. Μέσω της απελευθέρωσης του εμπορίου και των διεθνών χρηματοοι-

κονομικών συναλλαγών αναδείχθηκαν σε ηγέτιδες οικονομικές δυνάμεις και 

ανέπτυξαν πολυποίκιλη δραστηριότητα μέσω των βιομηχανιών που εγκατα-

στάθηκαν από πολυεθνικές εταιρείες στο έδαφός τους, καθώς αργότερα και 

με αυτόχθονες βιομηχανικές μονάδες αντιγράφοντας τη δυτική τεχνολογία. Η 

Κίνα ιδιαίτερα μετά την ένταξή τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, 

κατάφερε να εξάγει τα προϊόντα της σε όλη την υφήλιο, δημιουργώντας εκρη-

κτικούς ρυθμούς ανάπτυξης για την οικονομία της, οι οποίος συνεχίζεται α-

διάλλειπτος.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι ο παλλαπλασιασμός 

των πολυεθνικών εταιρειών. Σήμερα υπάρχουν παγκοσμίως πάνω από 

77.000 πολυεθνικές με τουλάχιστον 770.000 θυγτρικές. Στις αναπτυσσόμενες 

χώρες βρίσκονται 20.000 πολυεθνικές δηλαδή το 26% αυτών (UNCTAD 

2006, σελ 270). Έτσι είναι ο κυρίαρχος φορέας του διεθνούς εμπορίου και 

της ενσωμάτωσης των εθνικών οικονομιών στη διεθνή αγορά. Η αποκόμιση 

των κερδών τους αυξάνει ακόμη περισσότερο, σε χώρες με χαμηλό λειτουρ-

γικό κόστος λόγω της πενιχρής αμοιβής του εργατικού δυναμικού. Μέσα από 

το σύστημα των πολυεθνικών και της διεθνοποίησης της παραγωγής, επι-

τυγχάνεται η ανάπτυξη και η ενοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και 

ο διεθνής καταμερισμός εργασίας και η διεθνής κατανομη εισοδήματος. 

Μετά το 1990, συνέβησαν συνεχόμενες οικονομικές κρίσεις, οι οποίες 

επηρέασαν βαρύτατα την παγκόσμια οικονομία και είχαν ως θύματα πολλές  

χώρες σε όλη την υφήλιο. Χρονικά ξεκίνησαν με την προσπάθεια αποτελμά-

τωσης της Ιαπωνικής οικονομίας που είχε πιαστεί σε μια υφεσιακή παγίδα 

ρευστότητας, η οποία και απέτυχε. Συνεχίστηκε το 1994 με τη Μεξικανική 

κρίση του πέσο και μεταδόθηκε το 1998 στην Νοτιοανατολική Ασία με την κα-

τάρρευση των εθνικών νομισμάτων της Ταϋλάνδης, της Ν. Κορέας και της 

Ινδονησίας. Ακολούθησε την ίδια χρονιά η Ρωσία και μετέπειτα επέστρεψε 

στη Λατινική Αμερική με τραγικό θύμα την Αργεντινή. Όλες αυτές οι κρίσεις 
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άρχισαν με μαζικές εισροές ξένων κεφαλαίων που αποζητούσαν μεγαλύτερα 

επιτόκια από αυτά που πράσφερε η Δύση και που οδήγησαν σε φούσκες τις 

αγορές ακινήτων των προαναφερθέντων χωρών. Όταν οι φούσκες έσπασαν 

τα κεφάλαια αποσύρθηκαν μαζικά, με αποτέλεσμα την μεγάλη υποτίμηση 

των εθνικών τους νομισμάτων και την πτώχευση των εγχώριων τραπεζών και 

επιχειρήσεων. Η αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού και η εξαθλίωση δισεκα-

τομμυρίων ανθρώπων ήταν το επακόλουθο της λεγόμενης κρίσης των « τί-

γρεων» του 1998.  Η επόμενη όμως κρίση – η οποία μας ταλανίζει έως και 

σήμερα – ξέσπασε το 2008 και ήρθε η κατάρρευση. Το κραχ του 2008 δεν 

είχε τις συνέπειες του 1929 – χιλιάδες άστεγους και πεινασμένους – καθώς οι 

κεντρικές τράπεζες αντικατέστησαν το καταστραμένο ιδιωτικό χρήμα με νέο 

τυπωμένο δημόσιο χρήμα. Έτσι το τραπεζικό σύστημα κρατήθηκε σε λει-

τουργία χωρίς να έχουμε τα χιλιάδες λουκέτα των τραπεζών της δεκαετίας 

του 1930.  Παρεπόμενο όλων αυτών είναι η δημιουργία της κρίσης του δη-

μοσίου χρέους η οποία θα αναλυθεί εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. 

Ολοκληρώνοντας το τρέχον κεφάλαιο και εστιάζοντας στο ερώτημα 

της παρούσας εργασίας, θα πρέπει να τονίσουμε την αντιπαράθεση που εί-

χαν στην συνδιάσκεψη του Bretton Woods ο Keynes και ο White, σχετικά με 

τη μορφή που θα έπρεπε να έχει παγκόσμιος μηχανισμός ανακύκλωσης 

πλεονασμάτων, προκειμένου η μεταπολεμική παγκόσμια οικονομία να ακο-

λουθεί ένα βιώσιμο μονοπάτι. Με την επικράτηση της άποψης του δευτέρου, 

δηλαδή του δικαιώματος των Η.Π.Α. να επιλέγει κατά το δοκούν του τρόπους 

και τα μέσα ανακύκλωσης των πλεονασμάτων της προς τις ελλειματικές χώ-

ρες, υπερίσχυσε το συμφέρον της Ουάσινγκτον. Όταν όμως κατέρρευσε η 

συνθήκη, αντί οι Η.Π.Α. να αποποιηθούν τον ηγεμονικό τους ρόλο, μετέτρε-

ψαν τα ελλείματά τους σε πλεονέκτημα, επεκτείνοντά τα μαζί με την ηγεμονία 

τους. Καθώς τα ελλείμματα έπρεπε να χρηματοδοτούνται, η λύση ήταν να κα-

τευθύνεται ένας παγκόσμιος πακτωλός κεφαλαίων προς τις Η.Π.Α. Έτσι ξεκί-

νησε η ανατροφοδότηση του Αμερικανικού ελλείματος που αποτέλεσε και τη 

βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε η νέα παγκόσμια οικονομική αρχιτεκτονι-

κή από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗ-

ΣΗ  

2.1  Bretton Woods και η δομή του διεθνούς οικονομικού συστήματος 

Ο John Maynard Keynes και ο Harry Dexter White ανέλαβαν το κολ-

λοσιαίο έργο, να επανασυστήσουν ένα ανοιχτό παγκόσμιο οικονομικό σύ-

στημα μακρυά από επικυριαρχίες πλανητικών ηγεμόνων. Έτσι μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και προσπαθώντας να αποφύγουν τα λάθη του Μεσοπο-

λέμου, δημιούργησαν το σύστημα του Bretton Woods. Ένα σύστημα με ρηξι-

κέλευθους θεσμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, που θα ελαχιστοποιούσε τους περιορισμούς και τους ελέγχους στην 

παγκόσμια οικονομία.   

Οι δύο άνδρες επηρεάστηκαν από τις πολιτικές σκοπιμότητες των πα-

τρίδων τους. Ο  White όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κατά-

φερε να επιβάλλει τα αμερικανικά συμφέροντα, έναντι του Keynes που εκ-

προσωπούσε την οικονομικά παρηκμασμένη Βρετανία. Αποτέλεσμα αυτού 

ήταν ο δυτικός κόσμος υπό την ηγεσία των Η.Π.Α., να υιοθετήσει την οικονο-

μία της ελεύθερης αγοράς, που αποτελεί και τη βάση του καπιταλισμού. Μό-

νο μετά το 1945 μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά ελεύθερη αγορά, βασι-

σμένη στο νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Η κρατική παρέμβαση ήταν 

μηδαμινή και ο καθορισμός της παραγωγής, της διανομής των παραγόμενων 

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

ελεύθερα. Οι ιδιώτες διαδραμάτιζαν τον πρωτεύοντα ρόλο, με κύριο σκοπό τη 

δημιουργία υπεραξίας και συσσώρευσης κεφαλαίου, καθώς τα μέσα παρα-

γωγής τους ανήκαν. 

Το σύστημα του Bretton – Woods, κυριάρχησε στον δυτικό κόσμο βα-

σιζόμενο σε ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ταυτόχρο-

να δημιουργήθηκαν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί που θα στήριζαν θεσμικά 

το σύστημα, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα και 

η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT,General Agreement on 

Tariffs and Trade). Η συνθήκη προέβλεπε την υποχρέωση κάθε χώρας, να  

διατηρεί τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματός της σταθερή σε μία κα-
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θορισμένη τιμή, ασκώντας νομισματική πολιτική κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μην αποκλίνει πάνω από ένα τοις εκατό, σε σχέση με τον χρυσό. Το σύστημα 

επέτρεπε στις εθνικές κυβερνήσεις να ελέγχουν τις ροές των κεφαλαίων στις 

οικονομίες τους κατά το δοκούν. Ο ρόλος του ΔΝΤ ήταν εξισοροπιστικός, κα-

θώς επενέβαινε όταν δημιουργούνταν ανισορροπία ανάμεσα στο διεθνές και 

στο εγχώριο σύστημα, ρυθμίζοντας με τα συναλλαγματικά αποθέματα  και τις 

πιστώσεις που διέθετε την όποια δυσλειτουργία, δίνοντας στα κράτη αρκετά 

μεγάλη εγχώρια αυτονομία (Hirst και Thompson 2011, σελ. 101). 

Βασικός άξονας αυτού του συστήματος ήταν η δημιουργία ενός νομι-

σματικού συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών με πυρήνα το 

δολάριο. Έτσι τα εθνικά νομίσματα δεν ήταν ανταλλάξιμα με τον χρυσό, αλλά 

μόνο το δολάριο. Οι Η.Π.Α. δεσμεύτηκαν να συνδέσουν το νόμισμά τους στη 

σταθερή ισοτιμία των 35 δολαρίων ανά ουγκιά χρυσού και να παρέχουν την 

εγγύηση της πλήρους μετατρεψιμότητας σε χρυσό, των δολαρίων που κατεί-

χε οποιδήποτε κράτος.  Επιτρεπτή διακύμανση κατ΄εξαίρεση στις ισοτιμίες 

ήταν μέχρι το 1%. Οι συγκεκριμένοι αυτοί κανόνες με περιορισμούς στη με-

ταφορά των κεφαλαίων από χώρα σε χώρα και με πωλήσεις και αγορές με-

ταξύ των κρατών αποκλειστθκά σε δολάρια, δημιούργησαν ένα ομαλό και 

προβλέψιμο διεθνές κλίμα μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στο σύστη-

μα, μέσω των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Με αυτόν τον τρόπο 

αποτρεπόταν και ο νομισματικός πόλεμος μεταξύ των κρατών σε περίπτωση 

κρίσης. Αποτέλεσμα αυτών ήταν το δολάριο να μετατραπεί σε συνδετικό κρί-

κο μεταξύ των εθνικών νομισμάτων με τον χρυσό και τις υπόλοιπες χώρες να 

είναι αναγκασμένες να αγοράζουν και να πωλούν δολάρια για να διατηρούν 

τη συναλλαγματική τους ισοτιμία και όχι απαραίτητα χρυσό. Σπάνιες εξαιρέ-

σεις για επαναδιαπραγματεύσεις και υποτιμήσεις των εθνικών νομισμάτων  

πραγματοποιούνταν μόνο εάν μια χώρα αποδείκνυε στις άλλες, ότι υπάρχει 

πραγματικό πρόβλημα στις εμπορικές συναλλαγές και τις κεφαλαιακές της 

ροές  που δεν μπορούσαν να ισοσκελιστούν με τα διαθέσιμα  αποθέματά της 

σε δολάρια. Παράδειγμα τέτοιας πολιτικής ήταν η υποτίμηση της δραχμής 

έναντι του δολαρίου κατά 50%,  επί υπουργού οικονομικών Σπύρου Μαρκε-

ζίνη το 1953. Η Γαλλία επίσης υποτίμησε το φράγκο έναντι του δολαρίου το 
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1957, 1958 και το 1969, όπως επίσης και η Γερμανία υπέστη υποτίμηση το 

1961 και το 1969 και η Βρετανία το 1967. Έτσι το BWS μέχρι το 1971 ονομά-

ζεται και κανόνας δολαρίου ημισταθερών τιμών συναλλάγματος (Hirst και 

Thompson 2011, σελ 75).  Για την πιθανότητα που ξεσπούσε κρίση στις 

Η.Π.Α. και την αποφυγή της επίδρασής της στην Ασία και στην Ευρώπη, ι-

σχυροποιήθηκαν τα νομίσματα των ηττημένων του Β΄ΠΠ, ώστε για την εξα-

σφάλιση του συστήματος.Έτσι στηρίχτηκαν από την Ουάσινγκτον το γερμα-

νικό μάρκο και το ιαπωνικό γιέν, προς υποστήριξη του δολαρίου. Επιπρό-

σθετες ενισχυτικές προσπάθειες για την εξασφάλιση του συστήματος ήταν το 

σχέδιο Marshall στην Ευρώπη καθώς και η  δημιουργία της Ε.Ο.Κ. Έτσι πέ-

τυχαν την ενδυνάμωση της Ιαπωνκής, Γαλλικής και Γερμανικής βιομηχανίας 

καθώς και την επιδότηση ευρωπαικών εισαγωγών από τις Η.Π.Α. Με αυτές 

τις δράσεις και με περιοδικές μεταφορές πλούτου από την Ουάσιγκντον στο 

Τόκιο και στη Βόνη, με στόχο τη σταθεροποίηση αυτών των χωρών σε πε-

ριόδους κρίσεων, οι Η.Π.Α., ανέλαβαν το μεγαλύτερο βάρος των υποχρεώ-

σεων, αλλά και την ηγεσία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. 

2.2  Bretton Woods, παγκόσμιοι οργανισμοί και διεθνές οικονομικό 
σύστημα 

Η πιο σημαντική προσπάθεια στο μεταπολεμικό διεθνές οικονομικό 

σύστημα ήταν η αρχή των πολυμερών σχέσεων, δηλαδή η δημιουργία θε-

σμών, που με τη μορφή Διεθνών Οργανισμών θα θέσπιζαν κανόνες, με βάση 

την αρχή της αποφυγής των διακρίσεων. Αυτό κατέστη δυνατό, με την από-

φαση των Η.Π.Α. να εντάξει τα συμφέροντά της σ΄αυτούς τους οργανισμούς 

και να μην ακολουθήσει τις επιθυμίες των απομονωτιστών που επιθυμούσαν 

τις ad hoc σχέσεις (Ruggie 1992, σελ 561-598). 

Έτσι ιδρύεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), με σκοπό την 

προαγωγή της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας, τη διευκόλυνση της διεύ-

ρυνσης και την ισόρροπης ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, την ανάπτυξη 

της συναλλαγματικής σταθερότητας και την συμβολή στην εγκαθίδρυση ενός 

πολυμερούς  συστήματος πληρωμών. Το ταμείο με την κύρια συνεισφορά 

των Η.Π.Α. αλλά  και των υπολοίπων μελών του, διαθέτει δικούς του πόρους, 

με σκοπό να τους διοχετεύει προσωρινά και με επαρκείς διασφαλίσεις στα 
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μέλη του που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ισοζυγίου πληρωμών. Μέσω αυτών 

των στοχεύσεων το ΔΝΤ προσπαθούσε να μειώσει τη διάρκεια αλλά και το 

βαθμό έλλειψης ισορροπίας στο διεθνές ισοζύγιο πληρωμών των μελών του 

(Ζαχαριάδης και Σούρας 2004). Εκτός αυτών των δράσεων το ταμείο επιτηρεί 

το παγκόσμιο και περιφερειακό οικονομικό σύστημα,  παρακολουθεί τα δε-

δομένα και διεξάγει οικονομικές έρευνες. Αν και τα πρώτα μεταπολεμικά χρό-

νια ξεκίνησε με αυτές τις λειτουργίες, τη σύγχρονη εποχή έχει επεκτείνει τη 

δράση του σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων. Η κριτική και η αμφισβήτηση που 

έχει προκαλέσει ο ρόλος του Δ.Ν.Τ. έχει διακυμάνσεις και εξαρτάται από την 

εποχή και τον σκοπό που εξυπηρετεί, αναλόγως των δεδομένων που επι-

κρατούν στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Κατά την πρώτη περίοδο, από 

το τέλος του πολέμου έως το 1971, το ταμείο στάχευσε στην συνεργασία και 

την ανασυγκρότηση, αλλά και στη βοήθεια των συναλλαγών που ήταν συν-

δεδεμένες με το εμπόριο, όπως η απελευθέρωση κίνησης κεφαλαίων για το 

διεθνές εμπόριο. Κατά τη δεύτερη περίοδο, μετά την κατάρρευση του ΒWS 

και έως το 1981, έδρασε με γνώμωνα τη μετάβαση του παγκόσμιου συναλ-

λαγματικού συστήματος από τη μία φάση στην άλλη, μετά την εγκατάλειψη 

του «κανόνα του χρυσού» και των σταθερών ισοτιμιών. Κατά την τρίτη περί-

οδο, στην εποχή μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις, από το 1982 έως το 1989, έ-

παιξε σημαντικό μεταρρυθμιστικό ρόλο. Κατά τέταρτη περίοδο, εστίασε τις 

προσπάθειές του στην ανατολική Ευρώπη, μετά την κατάρρευση του υπαρ-

κτού σοσιαλισμού και στις ασιατικές αγορές, από το 1990 έως το 2008. Κατά 

την πέμπτη περίοδο από το 2008 έως και σήμερα  καλείται να παίξει σημα-

ντικό ρόλο στην κρίση χρέους που μαστίζει πολλά κράτη του κόσμου. Το τα-

μείο, έχει στη διάθεσή του επιπλέον εργαλεία και επεμβαίνει ύστερα από αί-

τημα κάποιου μέλους για την παροχή των αναγκαίων κεφαλαίων αλλά και τε-

χνοοικονομικής βοήθειας σε αυτό, καθώς και κατάρτισης αλλά και επισταμέ-

νης επιτήρησης, εφόσον το κράτος επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα 

δανειοδότησης. Στη  μέχρι τώρα 75χρονη πορεία του το ΔΝΤ έχει διαδραμα-

τίσει διαφορετικούς ρόλους σε κάθε περίοδο, αναλόγως με τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις των κρατών – μελών του, αλλά και τις κατευθύνσεις και επιταγές 

του διεθνούς οικονομικού συστήματος.  
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Ένας ακόμη Διεθνής Οργανισμός στα πλαίσια της αρχής των πολυμε-

ρών σχέσεων που θεσπίζεται μετά τη συμφωνία του BWS, είναι η Παγκόσμια 

Τράπεζα. Είναι ενα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θεσμοθετή-

θηκε με σκοπό να παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια. Όταν το 1947  τέ-

θηκε σε ισχύ το σχέδιο Marshall, οι  Ευρώπαϊκές χώρες άρχισαν να λαμβά-

νουν χρηματοδότηση και από άλλες πηγές, με αποτέλεσμα η Παγκόσμια 

Τράπεζα σταδιακά να στραφεί στη χορήγηση δανείων προς τις μη ευρωπαι-

κές χώρες, εξυπηρετώντας τις διανειακές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χω-

ρών. Έως τη δεκαετία του 1970 δάνειζε μικρά σχετικά ποσά κυρίως σε ανα-

πτυγμένες χώρες (Imperial Nature: The World Bank and Struggles for Social 

Justice in the Age of Globalization 2005, σελ. 56-60), όπως το δάνειο που 

πήρε η Γαλλία εκείνη την εποχή. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η παροχή οικονο-

μικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, για την εκτέλεση αναπτυξιακών 

έργων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή έργων υποδομής όπως 

δρόμοι, γέφυρες, νοσοκομεία, σχολεία κ.τ.λ. Σύμφωνα με το καταστατικό της 

ίδρυσής της, στόχος της είναι η καταπολέμηση της φτώχειας παγκοσμίως.  

Ο τελευταίος Διεθνής Οργανισμός που έλαβε σάρκα και οστά μετά την 

ολοκλήρωση της συνθήκης του BWS, είναι η GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade). Αν και αρχικά ήταν τμήμα του Οργανισμού Διεθνούς Ε-

μπορίου (International Trade Organisation), αποτέλεσε τη ναυαρχίδα για την 

άρση των περιορισμών στις εισαγωγές και στη μείωση των δασμών που εί-

χαν επιβληθεί στη διάρκεια του πολέμου, καθώς η ίδρυση του Ο.Δ.Ε. δεν πέ-

ρασε από το Κονγκρέσο των Η.Π.Α. Την ίδρυσή της προσυπέγραψαν 23  

χώρες και ενώ είχε προδιεγραμμένο μέλλον, τελικά λειτούργησε έως το 1994, 

οπότε και την διαδέχθηκε ο Π.Ο.Ε. (World Trade Organisation) ο οποίος λει-

τουργεί μέχρι και τις ημέρες μας. Η GATT κατάφερε μέσα σε 8 γύρους δια-

παγματεύσεων να άρει το προπολεμικό κλίμα των υψηλών δασμών και περι-

ορισμών, να καταργήσει τους φραγμούς στο εμπόριο καθώς και την διακριτι-

κή μεταχείριση της διαφορετικής αντιμετώπισης από τα κράτη, των προϊό-

ντων άλλων κρατών. Ουσιαστικά όμως, σκοπός της ήταν η επίτευξη του μέ-

γιστου βαθμού εμπορίου μεταξύ διαφόρων χωρών που ακοπουθούσαν τη 

δικιά τους αυτόνομη κατεύθυνση. Έτσι η GATT πέτυχε το στόχο της, χωρίς 
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να έχει θέσει εξ αρχής ως σκοπό τη μεγιστοποίηση του ελεύθερου εμπορίου. 

Μέσω αυτής, τα συμμετέχοντα μέλη πραγματοποίησαν πολλούς γύρους δια-

πραγματεύσεων και μέσω της διπλωματικής οδού κατάφεραν να περιορίσουν 

αμοιβαία τη μείωση των δασμών και των περιορισμών του εμπορίου. Στον 

τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων, τον επονομαζόμενο και ως «Γύρο 

της Ουρουγουάης», το 1995, η  GATT έδωσε τη θέση της στον ΠΟΕ, οριοθε-

τόντας την έναρξη ενός νέου τύπου παγκοσμιοποίησης που ήταν αντίθετος 

με τις σκοπούς του BWS. 

Συνοψίζοντας την λειτουργία του συστήματος του BWS και των Διε-

θνών Οργανισμών που θεσμοθετήθηκαν για να εφαρμοστεί η οικονομική πο-

λιτική του, μπορούμε να εστιάσουμε, στην αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου 

με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 7% μετά το 1948 και έως το 1990, ανάπτυξη 

της παγκόσμιας οικονομίας από το 1948 έως το 1958 με ρυθμούς της τάξης 

του 5,1% ετησίως και μεταξύ 1958 και 1970 κατέγραψε αύξηση που έφθασε 

στο 6,1%. Γενικά πέτυχε να φέρει τα αποτελέσματα, με την μορφή της μεγά-

λης ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, της οικονομικής ανάπτυξης και των 

επενδύσεων, της ισότητας, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Το παγκό-

σμιο εμπόριο, για πρώτη φορά από το 1914, αυξήθηκε με ταχύτερους ρυθ-

μούς από την παραγωγή.  Παρόλο αυτά, το σύστημα ήταν ευάλωτο, καθόσον 

οι ΗΠΑ άρχισαν να εμφανίζουν ένα όλο και μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμα 

στον κρατικό προϋπολογισμό τους, δημιουργώντας ένα αίσθημα ανησυχίας 

για τη λειτουργία του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Έτσι το 1971 οι 

εξωτερικές υποχρεώσεις των Η.Π.Α. ανέρχονταν στα 70 δισ. δολάρια ενώ τα 

κρατικά αποθέματα χρυσού στα 12 δις. δολάρια. Καθώς το  ελλειμματικό ισο-

ζύγιο πληρωμών αυξανόταν, όλο και μεγαλύτερη ποσότητα συναλλαγματι-

κών αποθεμάτων σε δολάρια καθώς και χρυσού έφευγαν προς το εξωτερικό. 

Τα ελλείμματα αυτά,  συντηρούνταν επί σειρά ετών και άρχισαν να δημιουρ-

γούν πληθωριστικές πιέσεις σε  μεγάλες ευρωπαίκές οικονομίες καθώς και 

αμφιβολίες στις διεθνείς χρηματαγορές, για την δυνατότητα που είχαν 

οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να μετατρέπουν το δολάριο σε χρυσό. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
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2.3 Η ριζική αλλαγή της συμφωνίας του Bretton Woods 

Οι πρώτες ρωγμές του συστήματος εμφανίστηκαν το 1967, όταν η 

Μ.Βρετανία υποτίμησε το εθνικό της νόμισμα κατά 14% όταν το επιτρεπόμε-

νο όριο ήταν 1% κατά τη συνθήκη του BWS. Αυτό ανάγκασε τις Η.Π.Α. για  

διατηρήσουν την ισοτιμία δολαρία – χρυσού στα προβλεπόμενα επίπεδα που 

όριζε η συνθήκη, να χρησιμοποιήσουν το 20% του αποθέματός τους σε χρυ-

σό. Το  1971 πολλές χώρες με προεξάρχουσα τη Γαλλία, άρχισαν να ανταλ-

λάσσουν μεγάλες ποσότητες δολαρίων με χρυσό, ενέργεια η οποία βρήκε 

ανταπόκριση σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι Η.Π.Α., είχαν από τομ Μάϊο 

του 1971 ένα σχέδιο περί αναστολής της μετατρεψιμότητας του δολαρίου σε 

χρυσό. Καθώς τα  τα αποθέματά τους σε χρυσό άρχισαν να μειώνονται ρα-

γδαία, ο πρόεδρος Νίξον στις 15 Αυγ 1971, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύ-

που την μονομερή αναστολή της μετατρεψιμότητας του δολαρίου σε χρυσό. 

Έτσι καταργείται η πιο ουσιώδης παράμετρος της συμφωνίας του BWS και 

σταματά τη μετατροπή των δολαρίων των άλλων κρατών σε χρυσό. Αυτή η 

ενέργεια σηματοδοτεί ουσιαστικά την κατάργηση των σταθερών συναλλαγμα-

τικών ισοτιμιών και των κεφαλαιακών ελέγχων. Συνέπεια αυτών είναι η κατά-

λυση του συστήματος του BWS. Έτσι ξεκινά με αυτόν τον παράδοξο τρόπο, 

η περίοδος του κανόνα του δολαρίου με κυμαινόμενες τιμές συναλλάγματος. 

Μεταξύ 1971 και 1974 έχουμε αδυναμία για συμφωνία καθώς οι συναλλαγ-

ματικές ισοτιμίες αφέθηκαν τελείως ελεύθερες. Η τιμή του χρυσού σε δύο 

χρόνια αυξήθηκε από τα 35 στα 90 δολάρια, ενώ το1979 στα 455 δολλάρια η 

ουγκιά.  Επίσης  το δολάριο υποτιμήθηκε έναντι των νομισμάτων της Γερμα-

νίας κατά 30%  και της Γαλλίας και Ιαπωνίας κατά 20%. Όλα αυτά σε συνδυ-

ασμό με την μείωση της παραγωγής του πετρελαίου από τις χώρες του 

Ο.ΠΕ.Κ. (Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών), που στόχευε στη δια-

τήρηση της τιμής του σε υψηλά επίπεδα, οδήγησαν σε μία κρίση χρέους και 

σε μεγάλη οικονομική ύφεση. Το Nixon shock όπως ονομάστηκε, στην πραγ-

ματικότητα αποδείχτηκε ιδιαίτερα επωφελές για το δολάριο, καθόσον όλα τα 

διεθνή κεφάλαια επένδυσαν λόγω κινδύνου σε δολάρια, που ήταν το μοναδι-

κό παγκόσμιο νόμισμα. Συνεπώς το δολάριο ενισχύθηκε από την κρίση, η 
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οποία δεν διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά για τις αναπτυγμένες 

οικονομίες.  

 Μέταξύ 1950 και 1975 και με την άρση των εμποδίων, το παγκόσμιο 

εμπόριο αναδικνύεται σε  την ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας, κα-

θώς παρουσιάζει μεγέθυνση 500%. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 όμως, 

οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.), άρχισαν σταδιακά να αυξάνονται και να 

αποτελούν τον κύριο παράγοντα διεθνούς οικονομικής ολοκλήρωσης. Έτσι 

μετά το 1985, σύμφωνα με την United Nations Conference on Trade and De-

velopment (UNCTA), ο ρυθμός αύξησης των Α.Ξ.Ε. βαίνει πολλαπλάσιος  

της αύξησης των εγχωρίων επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και ανέρχε-

ται στο εξαπλάσιό τους το 1996. «Ως  Α.Ξ.Ε. ορίζουμε την ίδρυση και εγκα-

τάσταση επιχειρήσεων παραγωγής αγαθών ή προσφοράς υπηρεσιών στο 

εξωτερικό, τις οποίες αποκαλούμε θυγατρικές και των οποίων το μετοχικό 

κεφάλαιο ανήκει στην ολότητά του ή κατά ένα ποσοστό πλειοψηφικό ή μειο-

ψηφικό στην ίδια ημεδαπή εταιρεία, την οποία αποκαλούμε μητρική επιχεί-

ρηση. Οι Α.Ξ.Ε. χαρακτηρίζονται από τη μεταφορά πέρα από τα εθνικά σύ-

νορα ενός πακέτου διακριτών αλλά ταυτόχρονα συμπληρωματικών παραγω-

γικών εισροών, ιδιοκτήτης των οποίων είναι η μητρική επιχείρηση. Οι εισροές 

αυτές είναι είτε υλικές, π.χ. μετοχικό κεφάλαιο, πάγιος κεφαλαιοχικός εξοπλι-

σμός, ενδιάμεσες και πρώτες ύλες, είτε άυλες π.χ. τεχνογνωσία (know how) 

οργάνωσης της παραγωγής, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του ποιο-

τικού ελέγχου, του marketing του προϊόντος κλπ.,ή και τα δύο. Το σύνολο αυ-

των των εισροών είναι αναγκαίο για την επιτυχή πραγματοποίηση της παρα-

γωγικής διαδικασίας και της εμπορικής διάθεσης του προϊόντος» (Κυρκιλής 

2009, σελ 539). Ως συνέπεια, είχαμε την προσπάθεια των κρατών να αυξή-

σουν την ανταγωνιστικότητας της οικονομίας τους, με απώτερο στόχο την 

προσέλκυση Α.Ξ.Ε., οι οποίες θα δημιουργούσαν νέες θέσεις εργασίας και 

επιτάχυνση της ανάπτυξης, καθώς οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν 

πλέον τον σημαντικότερο εκφραστή του διεθνούς εμπορίου και της ενσωμά-

τωσης των εθνικών οικονομιών στη διεθνή αγορά.  

      Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνέχισαν να αυξάνονται με ταχύτατους 

ρυθμούς και στις αρχές της δεκαετίας του 1990  σύμφωνα με τα στοιχεία του 
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Ο.Η.Ε. αριθμούσαν 37.000 πολυεθνικές επιχειρήσεις με 170.000 θυγατρικές 

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

τικό απόθεμα 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και πωλήσεις ύψους 5,5 τρισε-

κατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά οδήγησαν στην σταδιακή αντικατάσταση 

του  παραδοσιακού μηχανισμού της αγοράς όσον αφορά την κατανομή των 

πόρων, των επενδύσεων και τις ροές του εμπορίου, από τους μηχανισμούς 

λειτουργίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίοι δρουν τελείως ανεξαρ-

τάτητα και διαφοροποιούνται ως προς τους στόχους κατανομής των πόρων 

που έχουν θέσει τα κράτη. Η ένταση του φαινομένου  επηρεάζει στις μέρες 

μας όλο και περισσότερο τον διεθνή καταμερισμό εργασίας όσο και τη διεθνή 

κατανομη εισοδήματος.     

 Ενώ όλα αυτά κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990 προοιώνιζαν μια 

εποχή απαλλαγμένη από τους περιορισμούς και καταργήσεις των εμποδίων 

και την υιοθέτηση  μιας πιο έντονης κίνησης του εμπορίου, κανένας δεν μπό-

ρεσε να προβλέψει τους κινδύνους που παραμόνευαν λόγω της προοπτικής 

παγκόσμιου κεφαλαίου να κινείται ελεύθερα, πέρα από εθνικά σύνορα και 

απαλλαγμένο από την κρατική δικαιοδοσία και κάθε μορφή εποπτείας. Η α-

πελευθέρωση των αγορών προκάλεσε μεγάλα προβλήματα σε όλες τις με-

ριές του πλανήτη.  Η πρώτη κρίση χρέους που ξέσπασε την δεκαετία του 

1980 ήταν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής  1980, η οποία σε συνδυασμό 

με την προβληματική οικονομική διαχείριση των δικτατορικών καθεστώτων 

των χωρών αυτών, οδήγησε σε μεγάλη οικονομική ύφεση, ανεργία, και υπο-

βάθμιση του βιοτικού επιπέδου, η οποία χρειάστηκε σχεδόν μια δεκαετία για 

να ξεπεραστεί. Την επόμενη δεκαετία η Ευρώπη ήταν το επόμενο θύμα, όταν 

μεγάλα επενδυτικά κερδοσκοπικά κεφάλαια αποφάσισαν μέσω των συναλ-

λαγματικών ισοτιμιών να αποκομίσουν τεράστια κέρδη σε βάρος των κεντρι-

κών τραπεζών ευρωπαικών χωρών όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία και η 

Σουηδία, οι οποίες αναγκάστηκαν τελικά στην υποτίμηση των νομισμάτων 

τους. 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1980 καταρρέει, το κομμουνιστικό – σοσι-

αλιστικό σύστημα, που υπό την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης, υιοθέτησε 
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ένα απόλυτα ελεγχόμενο οικονομικό σύστημα από το κράτος. Στο κομουνι-

στικό σύστημα της δικτατορίας του προλαιταριάτου, τα πάντα ελέγχονται από 

την κεντρική κυβέρνηση. Έτσι η οικονομία ελέγχεται, σχεδιάζεται και εκτελεί-

ται απολύτως από το παντοδύναμο κρατικό φορέα, με τα μέσα παραγωγής 

είτε να είναι κρατικά, είτε να ανήκουν στους ίδιους τους εργάτες και κυριαρ-

χούν οι κρατικές επιχειρήσεις. Το κράτος προσαρμόζει την παραγωγή  πρω-

τίστως στις ανάγκες της κοινωνίας, χωρίς να σκοπεύει στη δημιουργία υπε-

ραξίας,  αποκλειστικά και μόνο προς ικανοποίηση της ζήτησης, προσπαθώ-

ντας να κατανείμει το εισόδημα δικαιότερα μεταξύ των εργαζομένων. Το πα-

ραπάνω σύστημα, αν και φαινομενικά ήταν πιο δίκαιο από το καπιταλιστικό, 

λόγω της στυγνής ανελευθερίας με την οποία προσπάθησε να επιβάλει τη 

θεωρία του και λόγω της βασικής και τελικά μοιραίας αδυναμίας όπως απο-

δείχτηκε στη σύγκρουσή του με το καπιταλιστικό σύστημα και η οποία ήταν η 

στέρηση από τον εργαζόμενο του οικονομικού κινήτρου, με σοβαρές επι-

πτώσεις στην παραγωγή και τελικά στους ρυθμούς ανάπτυξης, κατέρρευσε 

παταγωδώς. Έδωσε μ΄αυτόν τον τρόπο κατά τη δεκαετία του 1990 την ευ-

καιρία για επαναενοποίηση της παγκόσμιας αγοράς.  

2.4 Νέα διεθνής οικονομική τάξη 

Με την κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980, την ολοένα και αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των 

εθνικών αγορών και τις τεχνολογικές μεταβολές στο διεθνές επιχειρησιακό 

περιβάλλον, διευρύνθηκε η αστάθεια και η ρευστότητα στο περιεχόμενο του 

αναδυόμενου συστήματος της Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξης. (Hurrell 

2006, σελ 1-19). Το 1989, θεωρείται κομβικό χρονικό σημείο διότι παρείχε 

στις Η.Π.Α. την ευκαιρία να ανασυστήσουν σημαντικές παραμέτρους της ε-

θνικής τους ισχύος και να αναδιαμορφώσουν μια νέα μορφή συστημικής ι-

σορροπίας, σηματοδοτώντας την αδιαμφισβήτητη ηγεμονική τους θέση (N. 

Ferguson 2004). Με αυτόν τον τρόπο το καπιταλιστικό σύστημα επικράτησε 

σχεδόν σε όλο τον κόσμο με ελάχιστες εξαιρέσεις.  
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2.4.1 Η επικράτηση των Η.Π.Α. στη νέα διεθνή οικονομική τάξη 

Έχοντας απομείνει μόνες οι Η.Π.Α., χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό,  η 

μοναδική υπερδύναμη του πλανήτη, βρέθηκαν να ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό 

το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, τόσο λόγω της οικονομικής ευρωστίας 

τους αλλά και μέσω του ελέγχου των διεθνών οργανισμών που το ρυθμίζουν, 

όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Δι-

εθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκμεταλλευόμενες τη συγκυρία, οι Η.Π.Α. επικρα-

τούν στο πολιτικό και οικονομικό παγκόσμιο στερέωμα, επιβάλλοντας τις 

προϋποθέσεις της σταδιακής απεμπλοκής της ιδιωτικής οικονομίας από τους 

περιορισμούς του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα και τους όρους με τους 

οποίους θα πραγματοποιούνταν αυτό. 

 Το δολάριο από το BWS και μετέπειτα, αποτέλεσε έναν από τους πα-

ράγοντες για την επικράτηση των Η.Π.Α. Στηριζόμενες στην πλεονασματική 

τους οικονομία, το κατέστησαν ως το κύριο και πιο ασφαλές νόμισμα των 

παγκόσμιων συναλλαγών. Όταν όμως η οικονομία τους υποσκελιστηκε, η 

ισοτιμία του δολαρίου κρατήθηκε τεχνητά μέχρι το 1971 σε υψηλά επίπεδα, 

πλημμυρίζοντας την παγκόσμια αγορά με δολάρια. Έτσι μετά την κατάρρευ-

ση του BWS και την απελευθέρωση των ισοτιμιών, είχαμε την υποτίμηση του 

δολαρίου και την τεράστια εισροή ξένων κεφαλαίων στις Η.Π.Α., που μείω-

σαν τον ρυθμό υποτίμησής του χωρίς να το εκθρονίσουν. Οι Η.Π.Α. χρησι-

μοποίησαν τα τεράστια αποθέματα δολαρίων που κατείχαν από ξένες χώρες 

προς όφελος τους. Αυτό άλλωστε παρατηρήθηκε και το 2008 με τη μαζική 

καταφυγή ροών ξένου κεφαλαίου προς την Wall Street. Η προνομιακή θέση 

του δολαρίου είναι εμφανέστατη. Έτσι ενώ το δημοσιοοικονομικό έλλειμα των 

Η.Π.Α. είναι τεράστιο, δεν υπάρχει κανένας να αμφισβητήσει την εξυπηρεσι-

μότητά του. Τα παγκόσμια πλεονάσματα καταφεύγουν στις Η.Π.Α. συνεχίζο-

ντας να ανατροφοδοτούν την δημιουργία ιδιωτικού κεφαλαίου, το οποίο τρο-

φοδοτεί ακόμη μεγαλύτερες καταναλωτικές δαπάνες τόσο στον ιδιωτικό όσο 

και στον δημόσιο τομέα. Σε κανέναν δεν περνά η σκέψη, για το αν ποτέ η κυ-

βέρνηση των Η.Π.Α. θα κήρυττε στάση πληρωμών. Θα ήταν ένα συντριπτικό 
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πλήγμα για όλο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, καθώς το δολάριο παρα-

μένει το ασφαλές καταφύγιο όλων των επενδυτών. Καθώς και τα αποθεματι-

κά των μεγαλυτέρων κρατών του κόσμου είναι σε δολάρια, οι κυβερνήσεις 

τους στηρίζουν στην κατεύθυνση της  διατήρησης της αξίας του. Οι Η.Π.Α. με 

αυτόν τον τρόπο κατέστησε αδιαμφισβήτητη την οικονομική της παντοκρατο-

ρία, καθώς έχει τη δυνατότητα και το προνόμιο, να εκδίδει την ποσότητα 

χρήματος που επιθυμεί χωρίς ουσιαστικές συνέπειες στην αξία του. 

2.4.2 Υπερπαγκοσμιοποίηση και  Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

Ένα ακόμη δημιούργημα που συνετέλεσε στη νέα καμπή της παγκο-

σμιοποίησης είναι ο Π.Ο.Ε., που αντικατέστησε την G.A.T.T. Η λειτουργία 

του ξεκίνησε το 1995 με τη λήξη του Γύρου της Ουρουγουάης, ύστερα από 

αρκετά χρόνια διαπραγματεύσεων. Αυτές οδήγησαν τις εθνικές κυβερνήσεις 

στην κατάργηση των εμποδίων που παρακώλυαν το διεθνές εμπόριο και συ-

νέτεινε στην διευθέτηση διαφωνιών, ώστε κάθε φραγμός να παρακαμφθεί 

υπέρ μίας διευρυμένης ελεύθερης αγοράς. Έτσι επιτεύχθηκαν συμφωνίες 

που είχαν εξαιρεθεί υπό το καθεστώς της GATT, όπως στα γεωργικά προϊό-

ντα και στον κλάδο των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα αναδιαμόρφωσε τις αγρο-

τικές ποσοστώσεις στις εισαγωγές του αγροτικού τομέα, τους δασμούς και τις 

επιδοτήσεις, υπέρ των αδυνάτων κρατών. Στον τομέα των υπηρεσιών, όπως 

ο χρηματοπιστωτικός και των τηλεπικοινωνιών, η απελευθέρωση διέφερε 

από κράτος σε κράτος, αλλά λειτούργησε γενικά υπέρ των προηγμένων χω-

ρών. Επιπλέον επιτεύχθηκαν συμφωνίες για τα δικαιώματα της πνευματικής 

ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, οι οποίες επέβαλλαν αναγκαστικά στα 

κράτη που μέχρι τότε δεν είχαν, να θεσπίσουν κανόνες. Ο οργανισμός κατά-

φερε μέσα σε ένα πλέγμα 160 χωρών, να πραγματοποιήσει  και να διευθετή-

σει διαφορές μεταξύ των χωρών-μελών του, συνεπικουρούμενος από τον 

μηχανισμό ελέγχου πολιτικής στις εμπορικές συμφωνίες που εφαρμόζει κάθε 

μέλος του, αλλά και από το μνημόνιο διαδικασιών στην εφαρμογή των κανό-

νων που έχει θεσπίσει. Έτσι η συμμετοχή των ανίσχυρων χωρών κρίθηκε ε-

πιτακτική από τις κυβερνήσεις τους, με το επιχείρημα ότι θα ήταν επωφελέ-
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στερο να ενταχθούν σε έναν παγκόσμιο οργανισμό όπου υφίστανται κανόνες 

που θα τις  παρέχει ασφάλεια από τους ισχυρούς δρώντες, αντί να απομο-

νωθούν και να γίνουν έρμαια στις απαιτήσεις τους. Ισχυροί δρώντες όπως η 

Ρωσία και η Κίνα άργησαν να ενταχθούν στον οργανισμο αφήνοντας το πε-

δίο ελεύθερο στις Η.Π.Α., που για μεγάλο διάστημα είχε τον απόλυτο έλεγχο. 

Όταν το 2000 η Κίνα και το 2008 η Ρωσία εντάχθηκαν στον οργανισμό, απο-

κόμισαν πλείστα όσα οφέλη και ιδιαίτερα η Κίνα πλημμύρισε με  τα προϊόντα 

της την παγκόσμια αγορά. 

Συμπερασματικά ο Π.Ο.Ε. συνέβαλε μαζί με την χρηματοπιστωτική 

παγκοσμιοποίηση, στην επιδίωξη καθιέρωσης ενός νέου τύπου παγκοσμιο-

ποίησης που ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη από το 1990, την υπερπαγκοσμιο-

ποίηση. Αυτή είναι μια από τις γενεσιουργούς αιτίες των κρίσεων που θα εμ-

φανιστούν μελλοντικά, καθώς παρακάμπτει τις προτεραιότητες της διευθέτη-

σης του BWS, ελαχιστοποιόντας την κρατική οικονομική διαχείριση υπέρ του 

διεθνούς εμπορίου και του διεθνούς κεφαλαίου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν, να 

τεθεί ως μείζων στόχος η ολοκλήρωση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης  

της διεθνούς αγοράς μέσω της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων και κεφα-

λαίων, αψηφώντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των κρατών. Έτσι το 

κράτος μεταμορφώθηκε σε παρία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος 

ακολουθώντας τις επιταγές των αγορών που έχαιραν της άκρας εμπιστοσύ-

νης των πάντων για τη δυνατότητα της αυτορρύθμισής τους. Έτσι ανέλαβαν 

τα  σκήπτρα στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, παραμερίζοντας τον μέχρι 

τότε ρόλο του κράτους να παρεμβαίνει και να αποκαθιστά τις υπερβολές στη 

λειτουργία της οικονομίας, καθιστώντας το εμπόδιο στην οποιαδήποτε οικο-

νομική ανάπτυξη, γεγονός που ισχύει μέχρι και σήμερα.  

2.4.3 Υπερπαγκοσμιοποίηση και οικονομικές κρίσεις 

 Τη δεκαετία του 1990 και ενώ κορυφωνόταν η παγκοσμιοποίηση, άρ-

χισαν να εμφανίζονται μείζονες οικονομικές κρίσεις που προκάλεσαν ρωγμές 

στο «αλάθητο» της αυτορρύθμισης των αγορών και κλόνισαν συθέμελα το 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Έτσι στις μέρες μας, αμφισβητείται έντονα 
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το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και δη στη χώρα μας που ταλανίζεται 

από την κρίση του 2008 έως και σήμερα. Αιτία για τη δημιουργία αυτών των 

κρίσεων, είναι η έλλειψη των απαραίτητων θεσμών που επιτρέπουν την εύ-

ρυμη λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Έτσι με την έλευση και τη γι-

γάντωση της παγκοσμιοποίησης, χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για την κα-

τάργηση των διαφόρων φραγμών στη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας, 

η ελαχιστοποίηση σταθερών κανόνων πάνω στους οποίους θεμελιώθηκαν τα 

εθνικά χρηματοπιστωτικά συστήματα. Έτσι καταργήθηκαν σε εθνικό επίπεδο 

δημοσιονομικοί φραγμοί και ένα φάσμα από ρυθμιστικούς και εποπτικούς 

φορείς για την εύρρυθμη λειτουργία του συστήματος, όπως είναι η εγγύηση 

για τις καταθέσεις, η ελεγχόμενη χρεωκοπία επιχειρήσεων, νομικοί κανόνες 

για τη σύναψη και τήρηση των συμβολαίων, η ύπαρξη δικαστικού συστήμα-

τος για την εκδίκαση των διαφορών και εφαρμογής των αποφάσεών του, η 

ύπαρξη πιστωτή εσχάτου προσφυγής και πολλοί άλλοι. Αυτοί όλοι οι κανόνες 

όχι μόνο δεν αντικαταστάθηκαν από κάποιους αντίστοιχους στο παγκόσμιο 

διεθνές οικονομικό σύστημα αλλά λοιδορήθηκαν ως απαρχαιομένοι και ανα-

ποτελεσματικοί. Έτσι σχεδιάστηκαν γρήγορα και επομένως πρόχειρα, όργα-

να και θεσμοί που όχι μόνο δεν κατάφεραν να οδηγήσουν το παγκόσμιο οι-

κονομικό σύστημα σε νέα μονοπάτια όπως υπόσχονταν, αλλά αντιθέτως πυ-

ροδότησαν μια σειρά χρηματοοικονομικών κρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.   

Η «κρίση των τίγρεων» της νοτιοανατολικής Ασίας ήταν η πρώτη με-

γάλη οικονομική κρίση που έπληξε το 1997 το διεθνές οικονομικό σύστημα 

και γρήγορα μεταδόθηκε σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η πρώτη χώρα 

που ευδοκίμησε η κρίση ήταν η Ταϋλάνδη και κατόπιν μεταδόθηκε στην Ιν-

δονησία στη Νότια Κορέα και στη συνέχεια στις περισσότερς αναδυόμενες 

αγορές της Ασίας πριν μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κρίση ήταν τόσο 

μεγάλης έντασης, που γέννησε πολλά ερωτήματα ως προς τη βιωσιμότητα 

της παγκοσμιοποίησης, την αυτορρύμιση της ελεύθερης αγοράς και άρχισε η 

στροφή και η αναπόληση προς την αναγκαία κρατική παρέμβαση, όταν αυτό 

είναι αποτελεσματικό και επιφέρει λύσεις που από μόνες τους τους οι αγορές 
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αδυνατούν να δώσουν. Το παράδοξο ήταν ότι σε αυτές τις χώρες , ο πληθω-

ρισμός βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ο μέσος όρος ανάπτυξης τα τε-

λευταία τριάντα χρόνια βρισκόταν περίπου στο 8% και οι προϋπολογισμοί 

των χωρών αυτών ήταν ισοσκελισμένοι. Η κρίση όμως αυτή δεν είχε την 

μορφή των προηγουμένων. Όταν ξέσπασε, προκάλεσε πανικό λόγω του μη 

αναμενομένου του γεγονότος. Η εξήγηση έγκειται στο γεγονός της πλήρους 

απελευθέρωσης των αγορών αυτών στα κεφάλαια του εξωτερικού, του ανί-

σχυρου χρηματοπιστωτικού τομέα και της άμεσης σύνδεσης των εθνικών νο-

μισμάτων τους με το δολάριο. Έτσι οι αρχικά  σχετικά σταθερές συναλλαγμα-

τικές ισοτιμίες ελιχαν ως αποτέλεσμα τον υπέρογκο δανεισμό των τραπεζών 

αλλά και των επιχειρήσεων σε δολάρια και όχι σε εθνικό νόμισμα, λόγω των 

χαμηλών επιτοκίων του αμερικανικού νομίσματος. Η πλημμυρίδα των δολα-

ρίων οδήγησε σε μεγαλύτερο δανεισμό και στη δημιουργία φούσκας τόσο στο 

χρηματιστήριο όσο και στο τομέα  ακινήτων. Η ανατίμηση του αμερικανικού 

νομίσματος οδήγησε στην αύξηση του ελλείματος ισοζυγίου τρχουσών συ-

ναλλαγών στα κράτη αυτά, που είχε ως αποτέλεσμα τη γιγάντωση των ελλει-

μάτων τους. Έτσι το έλλειμα της Ταϋλάνδης έφτασε το 8% του Α.Ε.Π., με συ-

νέπεια τη δημιουργία πανικού που οδήγησε σε μαζική φυγή των ξένων κεφα-

λαίων, υποχρεώνοντας τη χώρα να υποτιμήσει το εθνικό της νόμισμα (μπατ). 

Οι απορρέουσες συνέπειες ήταν να διαλυθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, να 

εκτοξευθεί η ανεργία και να πτωχεύσουν χιλιάδες επιχειρήσεις. Τα  γειτονοκά 

κράτη που συνδέονταν άμεσα με την Ταϋλάνδη,  δέχθηκαν και αυτά καίριο 

πλήγμα στις οικονομίες τους, με αποτέλεσμα το Α.Ε.Π. τους να  απωλέσει 

έως και το 35%. Το 1998 οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά 50% στη Νότιο Κο-

ρέα. (Klein 2009). Αυτές οι απώλειες έφεραν στις μνήμες των παλαιοτέρων 

τα γεγονότα του 1929 και τις συνέπειες που θα είχαν σε όλους τους τομείς, 

καθώς οι απώλειες ήταν τεράστιες. Έτσι η νέα τάξη πραγμάτων δημιούργησε 

μια πρωτοφανή κρίση, που λόγω της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και των 

δομών της, επεκτάθηκε στη Ρωσία το 1998, στη Βραζιλία το 1999, στην Αρ-

γεντινή το 2000 και κατέληξε στην Τουρκία το 2001. Η Αργεντινή και η Τουρ-

κία οδηγήθηκαν στην εποπτεία του Δ.Ν.Τ. και έδωσαν το σαφές μήνυμα ότι 
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μαζί με την χιλιετία άλλαξε  η υφή και ο τρόπος μετάδωσης των κρίσεων. Η 

κρίση των τίγρεων καθώς και ο τρόπος μετάδοσής της, ήταν κάτι το πρωτό-

γνωρο, γι΄αυτό και αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης, καθώς αποτέλεσε μια κα-

θαρά χρηματιστική κρίση που εξαπλώθηκε από χώρα σε χώρα, δίχως τα οι-

κονομικά δεδομένα των κρατών να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξή της. 

Το φαινόμενο ονομάστηκε «χρηματοοικονομική μετάδοση» (financial conta-

gion) (Allen and Gale 2000). Καθώς οι χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας από 

το 1999 και ύστερα ανέκαμψαν γρήγορα και η  κρίση των τίγρεων δεν άγγιξε 

ουσιαστικά τις ανεπτυγμένες χώρες παρά μόνο τις αναπτυσσόμενες και έτσι 

ξεχάστηκε γρήγορα, αφήνοντας ελπίδες στο διεθνές οικονομικό σύστημα ότι 

είναι ικανό για αυτοίαση των «ασθενειών» που παρουσιάζει.  

 Η κρίση όμως που ακολούθησε το 2008 και που ενδελεχώς θα ανα-

πτύξουμε στο επόμενο κεφάλαιο, δεν άφησε περιθώρια για ευχολόγια, καθώς 

παρέσυρε μαζί της, τις φρούδες ελπίδες που είχαν οι εμπνευστές των δομών 

του νέου παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Η κρίση αυτή είχε και εξακο-

λουθεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα σε παγκόσμια κλίμακα. Το μέγεθος της 

είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο από τις άλλες κρίσεις που συνέβησαν μετά την 

κατάρρευση του BWS. Έτσι οι κρίσεις της «τεκίλας» τη δεκαετία του1980 στη 

Λατινική Αμερική, της «Μαύρης Δευτέρας» το 1987 στο χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης, της φούσκας των μετοχών υψηλής τεχνολογίας του 2001, της 

κρίσης χρέους των χωρών του τρίτου κόσμου τη δεκαετία του 1970, ωχριούν 

μπροστά στην κρίση που ταλανίζει όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα την πατρίδα 

μας. Αυτή τη φορά θύματά της είναι κυρίως οι ανεπτυγμένες οικονομίες όπως 

των Η.Π.Α. και της Ευρώπης. Λόγω όμως του συστημικού της χαρακτήρα 

επηρεάζει  όλο τον κόσμο. Ο συνδυασμός της φούσκας των ακινήτων με τη 

φούσκα του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς αποτελούν μεταξύ τους συ-

γκοινωνούντα δοχεία, αποτέλεσε το θανατηφόρο μείγμα για την κατάρρευση 

του συστήματος, στην οποία ως ορόσημο εμφανίζεται η πτώση της Lehman 

and Brothers. Αν και οι αριθμοί ήταν πασιφανείς για το τι θα συνέβαινε, αφού 

στις Η.Π.Α. το χρέος του χρηματοπιστωτικού τομέα είχε αγγίξει το 198% του 
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ΑΕΠ το 2008 από 22% που ήταν το 1981, ενώ το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε 

από 66% του ΑΕΠ το 1997 στο 100% το 2008, κανένας δεν ανησύχησε. Κάτι 

ανάλογο συνέβαινε και στη Μ. Βρετανία το συνολικό χρέος έφτανε στο 350% 

του ΑΕΠ. Σε αυτή τη χώρα μπορούμε να εντοπίσουμε τη δεκαετία του 1980 

τις πρώτες δράσεις για την αυτορρύθμιση των αγορών σε συνδυασμό με την 

πλήρη αποβιομηχάνιση της χώρας, κάτι που εντάθηκε κατά τη δεκαετία του 

1990 (Mankiv and Taylor 2010). Έτσι ρυθμίσεις, κανόνες και φραγμοί που 

επέτρεπαν στο χρηματοοικονομικό σύστημα να λειτουργεί με ασφάλεια, 

παύθηκαν ή προσπεράστηκαν με άλλα «εργαλεία». Κανόνες που ίσχυαν από 

το τέλος του κραχ του 1929 για τις τράπεζες, όπως αυτός που τις υποχρέωνε 

να μην δανείζουν όλα τα κεφάλαία τους, αλλά να κρατούν το 8% ώστε σε πε-

ρίπτωση πανικού να υπάρχει ρευστο και να μπορούν να αντιμετωπίσουν την 

οποιαδήποτε κρίση, καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε το ρευστό, από ομό-

λογα του Αμερικανικού δημοσίου (CDO). Συνέπεια όλων αυτών, ήταν οι τρά-

πεζες να δανείζονται πιο εύκολα κεφάλαια, τα οποία με τη σειρά τους δάνει-

ζαν με μεγάλες επισφάλειες σε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων και πολι-

τών, ώστε να αποκομίζουν όλο μεγαλύτερα και ευκολότερα κέρδη. Έτσι οι 

τράπεζες βρήκαν πεδίο δόξας λαμπρό στη δευτερογενή αγορά δανείων, μέ-

σω της οποίας δάνειζαν με υπερτιμημένα επιτόκια και αποκόμιζαν μεγάλα και 

γρήγορα κέρδη. Τα δάνεια αυτά εστιάστηκαν κυρίως στην αγορά στέγης που 

αποτέλεσε τον δεύτερο τομέα που έπληξε με σφοδρότητα η κρίση. Η χορή-

γηση χωρίς φειδώ και έλεγχο επισφαλών δανείων, συνέτεινε στην εκτόξευση 

της ζήτησης στην αγορά στέγης, που με τη σειρά της διόγκωσε τις τιμές των 

κατοικιών, επιτείνοντας τον φαύλο κύκλο που δημιούργησε τη φούσκα των 

ακινήτων. Παράλληλα με αυτήν την αγορά, λειτούργησε μια άλλη αγορά πα-

ραγώγων και ομολόγων, που εδράζονταν επάνω στα στεγαστικά δάνεια και 

παρήγαγε νέο κεφάλαιο. Όταν οι Η.Π.Α. αποφάσισαν να αυξήσουν τα επιτό-

και από 1% το 2004 σε 5% το 2008%, κατέρρευσε ο στεγαστικός τομέας, κα-

θώς τα στεγαστικά ήταν αδύνατο να αποπληρωθούν. Συνέπεια όλων αυτών 

ήταν η μη εξόφληση των δανείων, παρόλο τον κατακλυσμό κατασχέσεων 

που ακολούθησε. Ούτε αυτές όμως ήταν ικανές να σταματήσουν τον ορυμα-



-40-  

 

 

γδό των εξελίξεων, καθώς οι τιμές των ακινήτων είχαν φτάσει στα τάρταρα 

λόγω ελαχιστοποίησης της ζήτησης. Η κατάρρευση του στεγαστικού τομέα 

οδήγησε στην εξαύλωση του κεφαλαίου που είχε παραχθεί στη δευτερογενή 

αγορά, με άμεση συνέπεια την κατάρρευση και του χρηματοπιστωτικού τομέ-

α. Έτσι το πλήγμα μεταφέρθηκε στην πραγματική οικονομία και η λύση που 

δόθηκε μπορεί να χαρακτηριστεί το λίγότερο ως παράδοξη. Η κυβέρνηση 

των Η.Π.Α. έκρινε ως πιο θεμιτή λύση τη διάσωση των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, παρέχοντάς τους άφθονο ρευστό με την εγγύηση της, κάτι που 

εκμεταλλεύτηκαν με την ίδια μέθοδο, αποκομίζοντας δηλαδή κέρδη με δάνεια 

που σύναπταν αυτή τη φορά με διάφορα κράτη. Με αυτόν τον τρόπο η κρίση 

διαχύθηκε σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, που 

προσπαθούν να διασωθούν εδώ και 10 χρόνια χωρίς επιτυχία. Άμεσο απο-

τέλεσμα όλων αυτών, ήταν η γιγάντωση των δημοσίων ελλειμάτων που συν-

θλίβουν τις κοινωνίες και η κορύφωση των ποσοστών της ανεργίας, με τραγι-

κές συνέπειες στην προσωπική ζωή του καθενός μας. 

 Η κρίση του 2008 επήλθε μετά από μια πολύχρονη διαδικασία που 

κορυφώθηκε το προαναφερθέν έτος. Μπορεί να συγκριθεί άνετα με το 1929 

και μάλιστα είναι δυνατόν να υποστηριχτεί ότι ήταν πολύ καταστροφικότερη 

καθώς εξανεμίστηκαν παγκοσμίως 40 τρισεκατομμύρια δολάρια επενδεδυμέ-

να σε μετοχές, ενώ μόνο στις Η.Π.Α. ο μέσος Αμερικανός έχασε ένα ετήσιο 

εθνικό εισόδημα 14 τρισεκατομμυρίων μέσα σε λίγες μέρες, 9 εκκατομμύρια 

άνθρωποι απολύθηκαν κατά τη διάρκεια του 2008 και 20 εκατομμύρια οικο-

γένειες έχασαν το σπίτι τους (Βαρουφάκης 2011, σελ 24). Είναι σίγουρο ότι 

αυτή η κρίση θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων όσων την βίωσαν και την 

βιώνουν, χωρίς όμως να βλέπουν απτά αποτελέσματα από τις μέχρι τώρα 

λύσεις που έχουν δωθεί για την αντιμετώπισή της. Η κρίση του 2008 έθεσε εν 

αμφιβόλω τη λειτουργία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και δη-

μιούργησε πλείστες όσες οικονομικές θεωρίες και λύσεις για την διάσωση του 

καπιταλιστικού μοντέλου. Η κρίση του 2008 αποτέλεσε όχι μόνο τη μεγαλύτε-

ρη σε μέγεθος οικονομική κρίση που συνέβη μετά την κατάρρευση του BWS, 
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αλλά ίσως να αποτελεί και τη μείζονα κρίση από την λειτουργία του οικονομι-

κού συστήματος σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Οι προαναφερθείσες κρί-

σεις επηρέασαν όλες τις πτυχές, όχι μόνο της οικονομικής δραστηριότητας 

παγκοσμίως, αλλά και του πολιτικοκοινωνικού γεωπολιτικού γίγνεσθαι. Κα-

θώς οι κρίσεις είναι ένα εγγενές πρόβλημα του καπιταλιστικού συστήματος, 

δεν είναι καθόλου παράξενο να έχουν συμβεί  σύμφωνα με το Διεθνές Νομι-

σματικό Ταμείο, 1970 έως το 2008, 124 χρηματοπιστωτικές κρίσεις, 208 συ-

ναλλαγματικές κρίσεις και 63 κρίσεις κρατικού χρέους (Leaven and Valencia 

2008). Μπορεί αυτή η κρίση να είναι παγκόσμια και να έπληξε με δριμύτητα 

πολλά κράτη, ανέδειξε όμως και χώρες που με τη σώφρωνα οικονομική τους 

πολιτική δεν παρασύρθηκαν στη φρενίτιδα του καπιταλιστικού συστήματος. 

Μια τέτοια δύναμη είναι η Κίνα που μετά από 50 χρόνια στυγνού κομμουνι-

σμού ακολούθησε ένα μοντέλο ήπιου καπιταλισμού, εισερχόμενη στην ελεύ-

θερη αγορά σταδιακά, εφαρμόζοντας ελέγχους στα εισερχόμενα κεφάλαια ή 

ακόμα θέτοντας και φραγμούς σε αυτά, ελέγχοντας απολύτως την κρατική 

οικονομία  εξυπηρετόντας τα δικά της συμφέροντα και όχι εκείνα των αγο-

ρών. Έτσι κατάφερε να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να απο-

τελέσει δείγμα προς μελέτη του συμβάντος αυτού, δηλαδή του μη επηρεα-

σμού της ανάπτυξης με τις ελεγχόμενες κεφαλαιακές ροές προς αυτήν. 

(Prasad, Rahan and Subramanian 2007, σελ. 153-209).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ – ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ  ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ BRETTON 
WOODS 

 

3.1 Κρίσεις και καπιταλισμός 

Η ιστορική αναδρομή στο οικονομικό καπιταλιστικό μοντέλο, θα μας 

οδηγήσει στην κοινή διαπίστωση ότι βρίθει από οικονομικές κρίσεις που α-

ναπαράγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ελεύθερη αγορά έχει μια τά-

ση που οδηγεί στην αστάθεια το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και αυτό με 

τη σειρά του οδηγεί στη γέννηση διαφόρων μοτίβων κρίσεων σύμφωνα με 

τον τομέα και το πλαίσιο στα οποία εκδηλώνονται. Έτσι αναλόγως την έντα-

ση της σφοδρότητας με την οποία κάνουν την εμφάνισή τους, την υφή τους 

(νομισματικές, τραπεζικές, χρηματιστηριακές), τις συνέπειες που προκαλούν 

αλλά και τις αιτίες που τις παράγουν, διαφέρουν σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 

γνωρίσματα που τις χαρακτηρίζουν. 

Ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της συνθήκης του BWS και τη διόγκω-

ση του τραπεζικού τομέα, διαπιστώνεται μια κατακόρυφη αύξηση στον αριθ-

μό ιδιαιτέρως αυτού του είδους. Αιτίες είναι η δομή του τραπεζικού τομέα που 

στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της ελεύθερης αγοράς γιγαντώθηκε 

υπέρ του δέοντος και η ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων που πραγματοποιεί-

ται χωρίς κανέναν έλεγχο. Επίσης η κατάργηση των φραγμών που έθεταν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η «απορρύθμισή» τους, καθώς και τα πρω-

τοπόρα προϊόντα τους με τα δαιδαλώδη μονοπάτια κάλυψης κινδύνων συ-

ντελούν στη δημιουργία κρίσεων. Η έντονη μάλιστα παγκοσμιοποίηση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών και η διαδικασία απορρύθμισή τους, δρουν ως 

συγκινωνούντα δοχεία που το ένα τροφοτεί το άλλο (Μελάς 2011, σελ 341-

343). 

Συνεπώς οι κρίσεις είναι ικανές να ταλανίσουν ποικιλοτρόπως τις κοι-

νωνίες, λόγω της πολυσχιδούς φύσης τους. Είναι δυνατόν να δεχθούν πλήγ-

μα όλες οι τάξεις της κοινωνικής πυραμίδας και όλες οι χώρες ανεξαρτήτου 

του μεγέθους τους, καθώς δεν γνωρίζουν σύνορα και εκδηλώνονται με ποκί-

λη σφοδρότητα, αφού η αφετηρία τους μπορεί να έχει εξωγενείς ή εσωγενείς 
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παράγοντες, που οφείλονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ε-

πομένως για να αντιμετωπιστούν πρέπει οι ταγοί των οικονομικά ισχυροτέ-

ρων χωρών να λάβουν δραστικές και αποτελεσματικές αποφάσεις, που θα 

οδηγήσουν στις απαιτούμενες λύσεις μέσω της συνεργασίας των κορυφαίων 

παραγόντων. Με αυτόν τον τρόπο οι δημοσιοοικονομικές πολιτικές θα επη-

ρεαστούν όσο το δυνατόν λιγότερο, καθώς όπως αντιληφθήκαμε από την 

κρίση του 2008 η σφοδρότητά της και η έντασή της ήταν τέτοιες, που ταρα-

κούνησαν συθέμελα το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι.  

Οι οικονομικές κρίσεις όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφά-

λαιο, χτύπησαν με σφοδρότητα μετά την κατάρρευση του BWS, τόσο τις α-

ναπτυσσόμενες όσο και τις αναπτυγμένες χώρες. Χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα κρίσεων αναπτυσσομένων χωρών, είναι η κρίση της Λατινικής Αμερικής 

στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και αυτή των τίγρεων της νοτιανατολικής Α-

σίας το 1997. Από την άλλη μεριά και μέσα στα πλαίσια της αύξησης των οι-

κονομικών μεγεθών τους, πολλές ανεπτυγμένες χώρες διήλθαν με διαφορετι-

κούς τρόπους μέσα από κρίσεις όπως οι Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1980, του 

1990 και φυσικά του 2008. Άλλα θύματα  ήταν οι σκανδιναβικές χώρες τη δε-

καετία του 1980 και η Ιαπωνία τη δεκαετία του 1990. Επίσης η Αυστραλία, η 

Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία δεν έμειναν αλώβητες. Η κρίση 

όμως που είχε αφετηρία τις Η.Π.Α. το 2007 και εξαπλώθηκε ταχύτατα το 

2008 τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες θα μείνει 

χαραγμένη στη μνήμη όσων τη βιώσαμε αλλά και στον ιστορικό του μέλλο-

ντος. Μπορεί να παραλληλιστεί πολύ εύκολα με την κρίση του 1929, καθώς 

επηρέασε έναν ευρύ τομέα μακροοικονομικών αριθμών ελαχιστοποιόντας τα 

μεγέθη τους. Έτσι παρατηρήθηκε δραματική ύφεση στην κατανάλωση, στην 

απασχόληση, στις επενδύσεις, στη βιομηχανική παραγωγή, στον τομέα των 

εισαγωγών και των εξαγωγών. Οι υφέσεις και στις δύο περιπτώσεις ήταν πο-

λύ δραματικότερες από αυτές που συμβαίνουν χωρίς την πρόκληση τους 

από κάποια κρίση. Το κυρίαρχο στοιχείο τους όμως  είναι ότι για να επανέλ-

θει η οικονομία σε τροχιά προόδου, απαιτούνται πολλά χρόνια  δυσανάλογα 

με αυτά που χρειάστηκαν για να επιτευχθεί η ανάπτυξη (Claessens and Kose 

2013).   
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Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο του 

BWS, δεν μπόρεσε να προσδώσει την κατάλληλη αξιοπιστία στα διεθνή συλ-

λογικά αγαθά, όπως η νομισματική σταθερότητα και η αποτελεσματική ρύθ-

μιση πολλών ζητημάτων που άπτονται σε αναδυόμενα θέματα του παγκό-

σμιου οικονομικού συστήματος, όπως το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Ι-

διαίτερα μάλιστα μετά την κατάρρευση του, τα σημαντικά προβλήματα της 

οικονομικής παγκοσμιοποίησης διογκώθηκαν, με την απορρύθμιση του συ-

στήματος και την ακραία φιλελευθεροποίηση στις αγορές κεφαλαίου, εμπο-

ρευμάτων και εργατικού δυναμικού, καθώς εξέλειπαν οι κατάλληλοι διακυ-

βερνητικοί θεσμοί που θα ρύθμιζαν τις οικονομικές δράσεις. Κρίνεται επομέ-

νως απαραίτητη, η σύσταση θεσμών στην παγκόσμια οικονομία και νέα κα-

θεστώτα εμπορίου και επενδύσεων (International Economic Regimes), που 

θα προσδώσουν κύρος αλλά και ασφάλεια σε όλους τους δρώντες μέσα στην 

παγκόσμια οικονομική κοινότητα και θα αποτρέψουν τις ανακολουθίες και τις 

στρεβλώσεις που παράγονται από το διεθνές σύστημα (Σιούσιουρας and 

Χαζάκης 2009, σελ 35). 

Έτσι η οικονομική παγκοσμιοποίηση και η αποφυγή οικονομικών κρί-

σεων, θα μπορούσε να ελεγχθεί με την ρύθμιση της άνισης κατανομής των 

πόρων στον επενδυτικό, παραγωγικό και τεχνολογικό τομέα, της αντιμετώπι-

σης της έλλειψης μηχανισμών στον επιμερισμό του κόστους της οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης, αλλά και της σύστασης περιφερειακών θεσμών για την 

εγκόλπωσή της. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδεικνυόταν τα θετικά αποτελέ-

σματα της διασυνοριακής οικονομικής δράσης και η άμεση συνεργασία τόσο 

των κρατικών όσο και των μη κρατικών δρώντων, με άμεσες συνέπειες στην 

αντιμετώπιση και στον μετριασμό της σφοδρότητας των οικονομικών κρίσε-

ων.     

3.1.1 Η κρίση του 2008 

Η συγκεκριμένη οικονομική κρίση προσομοιάζει σε οικονομικές κρίσεις 

που προκλήθηκαν από συμβάντα που έλαβαν χώρα στο χρηματοπιστωτικο 

τομέα  των Η.Π.Α. και εξελίχτηκαν σε παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές κρίσεις. 

Παρόλα αυτά, η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της κρίσης του 2008 και των προ-
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γενεστέρων, αποτελούν τα ρηξικέλευθα προϊόντα του τραπεζικού τομέα, που 

αποδόθηκαν με τη μορφή τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων subprime, 

καθώς και η μεταβίβασή του κινδύνου που ενέχουν στους κατόχους αυτών, 

όπως οι επενδυτικές τράπεζες και τα αντισταθμιστικά κεφάλαια (Hedge 

funds) των Η.Π.Α. και του εξωτερικού. Έτσι οι επισφάλειες και συνεπώς ο 

κίνδυνος, μεταφέρθηκαν από τον τραπεζικό τομέα σε έτερους φορείς. Αποτέ-

λεσμα αυτού ήταν να πολλαπλασιαστεί η συστημική ανασφάλεια και η πιθα-

νότητα δημιουργίας κρίσης, καθώς μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εί-

χαν τα μέσα αλλά και το άμεσο συμφέρον να ασκούν τον έλεγχο και να  πα-

ρακολουθούν την πορεία των δανείων. Στην παραπάνω αβεβαιότητα συνέ-

τεινε και η κατάργηση του νόμου Glass Steagall, ο οποίος οριοθετούσε τις 

δράσεις των εμπορικών από τις επενδυτικές τράπεζες. Έτσι δημιουργήθηκαν 

οι λεγόμενες σκιώδεις τράπεζες, οι οποίες είχαν ανεπαρκείς κεφαλαιακούς 

δείκτες σε σύγκριση με τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά εμπορικά ιδρύμα-

τα, επακόλουθο του οποίου ήταν να προσδώσουν μεγαλύτερο ρίσκο στα οι-

κονομικά τεκταινόμενα. Αυτές αποτελούν μια διευρυμένη οντότητα χωρίς ε-

πίσημη εποπτεία για την κεφαλαιακή επάρκεια και τα όρια ρευστότητας, αλλά 

παράλληλα παρουσιάζουν και ανεπάρκεια σε μηχανισμούς, όπως η εγγυή-

σεις καταθέσεων και οι «δανειστές» έκτακτης ανάγκης. Η ραγδαία αύξηση της 

σκιώδους τραπεζικής αγοράς (πριν την χρηματοπιστωτική κρίση του 2007) 

οδήγησε στην αύξηση του συστιμικού κινδύνου λόγω της υψηλής μόχλευσης, 

ενώ ένα τυχαίο γεγονός (tail-event) έστω και μικρής εμβέλειας, όπως η κα-

τάρρευση μικρών επενδυτικών σχημάτων, προκάλεσε τον πανικό και το ξέ-

σπασμα της κρίσης (Λεκκός 2014). 

Τα χαρακτηριστικά της κρίσης του 2008 προσομοιάζουν στα χαρακτη-

ριστικά προηγουμένων οικονομικών κρίσεων που όμως έλαβαν χώρα όλα 

μαζί ταυτόχρονα. Έτσι μοιάζει με αυτήν της νοτιοανατολικής Ασίας και της 

Ρωσίας του 1998, ως προς τη νομισματική κρίση και τη διακοπή των κεφα-

λαιακών ροών, αλλά διαφέρει ως προς την έκταση και την μόχλευση, αφού 

αυτές ήταν τοπικού χαρακτήρα και συνεπώς πιο εύκολα διαχειρίσιμες. Επί-

σης αποτελεί μια μεγέθυνση της κρίσης που ξέσπασε στον στεγαστικό τομέα 

της Ιαπωνίας τη δεκαετία του 1980 και έχει τα ίδια γνωρίσματα με την παγίδα 
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ρευστότητας που παρατηρήθηκε στην ίδια χώρα τη δεκαετία του1990. Τα πιο 

κοινά χαρακτηριστικά αλλά και μεγάλες διαφορές παρουσιάζει με την κρίση 

του 1929. Έτσι πριν και από τις δύο αυτές κρίσεις προηγήθηκε μια περίοδος 

οικονομικής άνθισης, στηριζόμενη στην χρηματοπιστωτική επέκταση και στη 

μόχλευση. Αυτά τα στοιχεία με τη σειρά τους δημιούργησαν φούσκες στον 

τομέα του φυσικού και του χρηματοοικονομικού κεφαλαίου και την υπονό-

μευση του οικονομικού συστήματος. Με το σκάσιμο της φούσκας, επήλθε η 

δραματική συρρίκνωση του χρηματωπιστωτικού τομέα αφού πολλές τράπε-

ζες πτώχευσαν και η κατακόρυφη πτώση στην κατανάλωση, στο διεθνές ε-

μπόριο και στο ΑΕΠ. Η γιγάντωση του ποσοστού της ανεργίας ήταν ακόμη 

ένα κοινά χαρακτηριστικό των δύο κρίσεων.  Ωστόσο υπάρχουν και διαφορές 

που χαρακτηρίζουν τις δύο μεγάλες κρίσεις που είχαν ως αφετηρία τις Η.Π.Α. 

και μπορούν να συνοψιστούν στις εξής: Πρώτη διαφορά ήταν στο ποσοστό 

μείωσης του ΑΕΠ, όπου το 1929 ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερο. Η δεύτερη 

διαφορά έγκειται στη διαμόρφωση της νομισματικής και δημοσιοοικονομικής 

πολιτικής. Έτσι ενώ το 1929 ήταν περιοριστικές το 2008 αμφότερες ήταν 

σταθεροποιητικές. Η τρίτη διαφορά αφορά στη διάχυση των επιπτώσεων στο 

παγκόσμιο οικονομικοπολιτικό γίγνεσθαι και στο χρονικό διάστημα που απαι-

τήθηκε για να επανακάμψει το σύστημα. Έτσι ενώ το 1929 η κρίση μεταδό-

θηκε με αργούς ρυθμούς παγκοσμίως, το 2008 παρατηρήθηκε αστραπιαία 

διάχυση λόγω της παγκοσμιοποίησης (Κολλιντζάς και Ψαλιδόπουλος 2009).  

3.1.2 Οι καινούργιες διαστάσεις της  οικονομικής κρίσης του 2008 

 Η κρίση του 2008, εκτός από τις ομοιότητες και τις διαφορές που πα-

ρουσιάζει με τις προγενέστερες κρίσεις, εισάγει τέσσερις καινούργιες διαστά-

σεις, οι οποίες οριοθετούν το ρόλο της ως προς τη σπουδαιότητά της αλλά 

και ως προς τη διάχυσή της παγκοσμίως.  

          Η αδιαφάνεια που δημιουργήθηκε στις συναλλαγές λόγω των περί-

πλοκων ρηξικέλευθρων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, αποτελεί την πρώτη 

καινούργια διάσταση της κρίσης. Η αυξανόμενη διάθεση τιτλοποιημένων ε-

νυπόθηκων δανείων, διεύρυνε την απόσταση μεταξύ εντολέα και εντολοδό-

χου και αύξησε τις επισφάλειες αυτών, καθώς μειώθηκε προοδευτικά ο έλεγ-
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χος των κριτηρίων που έπρεπε να πληρούν. Σε αυτό το πεδίο βρήκαν πρό-

σφορο έδαφος οι περίφημοι οίκοι αξιολόγησης, που εκτιμούσαν υποκειμενικά 

τα ρίσκα που αναλάμβαναν οι επενδυτές, οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι μέσα 

σε ένα δαιδαλώδες επενδυτικό περιβάλλον. 

          Η δεύτερη διάστασή της αναφέρεται στη παγκοσμιοποιημένο χρημα-

τοπιστωτικό σύστημα, που αλληλοεπηρεάζεται και αλληλοτροφοδοτείται τόσο 

σε κρατικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η απορρύθμιση της αγοράς αυτού 

του τομέα και η κατάργηση των εμποδίων στη μεταφορά κεφαλαίων, είχε ως 

αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των συναλλαγών, ιδιαίτερα μεταξύ των 

αναπτυγμένων κρατών. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αύξησαν την πα-

ρουσία τους σε παγκόσμιο επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο επιμερίστηκε το 

ρίσκο, αυξήθηκαν οι αποδόσεις και ο ανταγωνισμός. Το ενοποιημένο όμως 

σύστημα είχε ένα τρωτό σημείο, που δεν ήταν άλλο από την αύξηση του ρί-

σκου για  ακαριαία διάχυση της κρίσης παγκοσμίως. 

 Το υψηλό επίπεδο μόχλευσης στον τραπεζικό τομέα των Η.Π.Α. που 

αφορούσε τόσο στα εμπορικά όσο και τα σκιώδη χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-

τα, αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στους ιδιώτες δανειολήπτες της χώρας όσο 

και στα Ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  και αυτό αποτέλεσε την τρί-

τη διάσταση της συγκεκριμένης κρίσης. Αυτό ήταν τροχοπέδη στην ικανότητα 

απορρόφησης των κραδασμών σε περιπτώσεις ενδεχόμενων απωλειών, λό-

γω και της υψηλής μόχλευσης των νοικοκυριών. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να 

αυξάνεται το ρίσκο, καθώς μειωνόταν η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία  στην 

ικανότητα του συστήματος να  αντιδρά στα πρώτα στάδια της κρίσης. Έτσι 

παρουσιάστηκαν προβλήματα ως προς τη φερεγγυότητα του χρηματοπιστω-

τικού συστήματος για τη ύπαρξη ρευστότητας, που γρήγορα επεκτάθηκαν και 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

  Ο υπερδανεισμός των νοικοκυριών αποτέλεσε την τέταρτη διάσταση 

της κρίσης. Για πρώτη φορά αυτός ο τομέας έπαιξε τόσο καταλυτικό ρόλο, 

καθόσον σε όλες τις προγενέστερες κρίσεις ο επίσημος τομέας αποτελούσε 

την αφετηρία των κρίσεων. Η μεγάλη αύξηση στα παρεχόμενα χωρίς φειδώ 

επισφαλή στεγαστικά δάνεια, με επιτόκια χαμηλότερα του κόστους δανει-
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σμού, αποτέλεσαν μία από τις θρυαλλίδες της κρίσης.  Τα χρέη όμως γρήγο-

ρα ξεπέρασαν τα διαθέσιμα εισοδήματα, με αποτέλεσμα τα νοικοκυρια να κα-

ταστούν τρωτά σε μια ενδεχόμενη μείωση των τιμών του στεγαστικού κλάδου 

λόγω υψηλής μόχλευσης. Έτσι όταν οι τιμές των κατοικιών πήραν την κα-

τιούσα, δημιουργήθηκαν πολλά κόκκινα δάνεια στα χαρτοφυλάκια των χρη-

ματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και προβλήματα στα τιτλοποιημένα προ-

ϊόντα που είχαν δημιουργηθεί σε αυτόν τον τομέα.  Συναφείς μηχανισμοί στε-

γαστικών δανείων υπήρξαν και στην Ευρωπαϊκή ήπειρο με συνέπεια η κρίση 

να μεταδοθεί παγκοσμίως στην πραγματική οικονομία.  

 Γενικά, μπορούμε να συνοψίσουμε στο ότι οι καινούργιες διαστάσεις 

που χαρακτήρισαν την κρίση του 2008, αποτελούν την υπόμνηση του ρίσκου 

που ενέχει ο παγκοσμοποιημένος και αλληλοεξαρτώμενος χρηματοπιστωτι-

κός τομέας και η άνευ όρων ασυδοσία της ελεύθερης αγοράς, στην ακαριαία 

διάχυσή της. Το ελεγχόμενο άνοιγμα των αγορών, η τήρηση διεθνών κανό-

νων στην χρηματοπιστωτική διασύνδεση και η πειθαρχία στις μακροοικονο-

μικές πολιτικές, θα αποτελέσει το εφαλτήριο για μια υγειή ανάπτυξη μέσω της 

πρόσβασης σε περισσότερα κεφάλαια, τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρ-

νησης και την αποτελεσματικότητα του τραπεζικού τομέα και των εγχώριων 

επιχειρήσεων.       

 3.1.3   Σύγκριση της κρίσης του 2008 με το κραχ του 1929  

     Η κρίση του 1929 δεν ήταν μια κοινή κρίση που αποτελούσε την 

καμπή ενός  συνηθισμένου οικονομικού κύκλου. Αποτέλεσε την δριμύτερη 

οικονομική κρίση του προηγούμενου αιώνα. Η κρίση του 2008 αποτελεί την 

μεγαλύτερη χρηματοοικονομική κρίση που αναδείχθηκε μετά το τέλος του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Χαρακτηρίστηκε από την έλλειψη εμπιστο-

σύνης  μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και διαχύθηκε στην πα-

γκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά, δημιουργώντας τεράστια έλλειψη ρευστό-

τητας.  

Συνοπτικά οι ομοιότητές τους συνίστανται στα εξής: 
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Οι δύο κρίσεις  προήλθαν από τις Η.Π.Α. και γενικότερα είχαν ως αφε-

τηρία τις αναπτυγμένες χώρες, με αποτέλεσμα να μεταδοθούν τάχιστα σε 

παγκόσμια κλίμακα, σε αντίθεση  με προγενέστερες κρίσεις που είχαν τοπικό 

χαρακτήρα και περιορισμένο βεληνεκές μετάδοσης. Η κρίση του 2008 μετα-

δόθηκε κυρίως στην Ευρώπη ενώ του 1929 στη Λατινική Αμερική. 

Επιπρόσθετα, των δύο κρίσεων προηγήθηκαν ιδιαίτερα μακροχρόνιες 

περίοδοι πιστωτικής επέκτασης, υψηλή μόχλευσης και ισχυρής ανάπτυξης, 

από το 1921 έως το 1928 και από το 2001 έως το 2007 αντιστοίχως. Συνέ-

πεια ήταν να επικρατήσει και στις δύο περιπτώσεις κλίμα ευφορίας και υλικού 

ευδαιμονισμού.  

Κοινά χαρακτηριστικά τους ήταν η δημιουργία φούσκας και η αύξηση 

του συστημικού κινδύνου καθόσον είχαν προηγηθεί πρακτικές υψηλής ρευ-

στότητας και υπερδανεισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η απαίτηση 

των Βρετανών το χρονικό διάστημα 1925-1927 για μείωση του επιτοκίου του 

δολαρίου στο 3,5%, κάτι που ήταν πρωτόγνωρο για την εποχή.  Έτσι, όταν οι 

φούσκες έσκασαν, οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία  και στις δύο 

κρίσεις εστιάστηκαν στις πτωχεύσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επι-

χειρήσεων, στην εκτόξευση της ανεργίας και στην κατακόρυφη πτώση στο 

ρυθμό της παραγωγής και της κατανάλωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 

αύξηση της ανεργίας στις Η.Π.Α. κατά 300 % από το 1929 έως το 1932. 

Μια επίσης ομοιότητα που είναι δυνατόν να διακρίνουμε, είναι οι βά-

σεις πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν οι δύο κρίσεις και αποτελούνταν από μει-

οψηφικές ομάδες πολιτών. Στην κρίση του 1929 ήταν μια μειονότητα που έ-

παιζαν χρηματηστηριακά παιχνίδια καθώς 30 εκατομμύρια οικογένειες ήταν 

κάτοχοι μετοχών της  Wall Street, ενώ στην κρίση του 2008 οι τεχνοκράτες  

με τους παχυλούς μισθούς και τα εξωπραγματικά bonus, τα περίφημα  Gold-

en Boys αποτέλεσαν την αντίστοιχη ομάδα. Τελικά και στις δύο κρίσεις επήλ-

θε τεράστια χρηματιστηριακή καθίζηση καθώς από το 1929 έως το 1933 οι 

μετοχικές αξίες απομειώθηκαν κατά 89%, ενώ στην κρίση του 2008 και μέσα 

σε ένα χρόνο, η κεφαλαιοποίηση των 15 μεγαλύτερων τραπεζών σε Η.Π.Α 

και Ευρώπη απομειώθηκε κατά 71%. Παρόλα αυτά είχαμε κατά την διάρκεια 
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κι των δύο, αξιόλογες χρηματιστηριακές ανακάμψεις. Στη μεν πρώτη κατά 

71% από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 1933, ενώ στη δεύτερη κατά 

51% από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2009.   

Αντιπροσωπευτικά γνωρίσματα υπήρξαν επίσης, τα υπερβολικά κόκ-

κινα δάνεια καθώς και η κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ. Χαρακτηριστικά ανα-

φέρεται ότι η μείωση του στην κρίση του 1929 έφτασε στο 64%, ενώ όλα τα 

κέρδη τη χρυσής δεκαετίας του 1920 εξανεμίστηκαν (Βαρουφάκης 2011, σελ 

101). Επίσης και στις δύο είχαν προηγηθεί κερδοσκοπικά παιχνίδια, στη μεν 

πρώτη με τα γεωταμάχια στη Φλόριντα, στη δε δεύτερη με  την  πτώση των 

μετοχών την περίοδο 2003-2005.    

Σήμα κατατεθέν και των δύο, είναι η χρήση καινοτόμων εργαλείων 

που αποσκοπούσαν στην κερδοσκοπία. Έτσι το 1929 έγινε, η χρήση αγοράς 

μετοχών με περιθώριο και χρήση δανεικών (margin), το split  των μετοχών, 

εμφανίστηκαν οι εταιρείες holding, οι εταιρείες επενδύσεων και έγινε τεράστια 

τραπεζική χρηματοδότηση για αγορά μετοχών. Το 2009 έλαβε χώρα η χρή-

ση, δομημένων ομολόγων, τιτλοποιημένων ενυπόθηκων στεγαστικών δανεί-

ων και υπήρξε υπέρμετρη τραπεζική χρηματοδότηση για αγοράς στέγης. 

Η αντιμετώπιση της εμφάνισης του αποπληθωρισμού με την υποτίμη-

ση του δολαρίου, υπήρξε ακόμη ένα κοινό χαρακτηριστικό στην πορεία των 

δύο κρίσεων. Επίσης κοινή αντιμετώπιση της μειωμένης ρευστότητας από 

την κεντρική τράπεζα των Η.Π.Α. ήταν η άμεση μείωση των επιτοκίων και η 

αγορά ομολόγων από τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις, ώστε να αποφευχθεί 

ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Τέλος, κοινή συνισταμένη στις συνέπειες που είχαν στη χώρα μας ή-

ταν, η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και η καταβαράθρωση της αξίας των 

μετοχών, των εταιρικών κερδών, της ζήτησης και των εξαγωγών. 

Ωστόσο, μεταξύ των δύο μεγάλων κρίσεων υπάρχουν διακριτές δια-

φορές που μπορούν να συνοψιστούν στις κάτωθι: 
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Η αντιμετώπιση της κατάστασης από την κεντρική τράπεζα των Η.Π.Α. 

αποτελεί μια καίρια διαφορά. Έτσι ενώ πριν το 1929 όπως αναφέρθηκε πα-

ραπάνω, η πολιτική των επιτοκίων έβαινε μειούμενη δίνοντας το κίνητρο για 

άφθονη ρευστότητα,  αυτή άλλαξε άρδην με την έναρξη της κρίσης, αυξάνο-

ντας τα επιτόκια, με άμεση συνέπεια τον ουσιαστικό στραγγαλισμό της οικο-

νομίας.  Αντιθέτως το 2008, η κεντρική τράπεζα ενήργησε άμεσα και επιθετι-

κά, οδηγώντας τα επιτόκια σε μηδενικά επίπεδα, γεγονός πρωτοποριακό 

στην πολιτικοοικονομική ιστορία της. Καινοτόμος χαρακτηρίζεται και η πολιτι-

κή της στον τομέα της ρευστότητας, που ενισχύθηκε με την χρήση νέων ερ-

γαλείων όπως η αγορά ομολόγων και ανασφάλιστων επιχειρηματικών τίτλων. 

Διαφορετική ήταν και η αντιμετώπιση όσον αφορά στην πολιτική του προστα-

τευτισμού. Έτσι το 1929 κορυφώθηκε ο προστατευτισμός με τη μορφή υπέ-

ρογκων φόρων στα εισαγόμενα προϊόντα, ενώ αντιθέτως όταν ο πρόεδρος 

των Η.Π.Α. αναφέρθηκε στην κατασκευή δημοσίων έργων αποκλειστικά και 

μόνο από αμερικανικές εταιρείες, δέχθηκε  τόσο μεγάλες επικρίσεις ώστε ά-

μεσα υπαναχώρησε. 

Απότοκο και των δύο κρίσεων ήταν η κατάρρευση του χρηματοπιστω-

τικού τομέα. Παρόλα αυτά υπήρξε μεγάλη διαφορά στην αντιμετώπιση αυτου 

του προβλήματος καθώς το 1929 υπήρχε έλλειψη νομοθεσίας που να δια-

χωρίζει τις δραστηριότητες των τραπεζών, ενώ το 2008 η τεχνολογία ακύρω-

σε ουσιαστικά την νομοθεσία ξεπερνώντας την, χωρίς να γίνει ουσιαστικά α-

ντιληπτό από τις εποπτικές αρχές.  

Μεγάλες διαφορές παρατηρήθηκαν και στον τρόπο διαχείρησης των 

κρίσεων, όσον αφορά στη δημοσιοοικονομική πολιτική. Κατά την κρίση του 

1929, ο πρόεδρος Χούβερ έδρασε μέσω μείωσης της φορολογίας και πολύ 

καθυστερημένα ακολούθησε ο πρόεδρος Ρούσβελτ με τη στήριξη της πραγ-

ματικής οικονομίας. Αντιθέτως το 2008 τεράστια ποσά δισεκατομμυρίων δο-

λαρίων διοχετεύτηκαν άμεσα στην πραγματική οικονομία, μέσω μιας πολύ 

ενεργητικής δημοσιοοικονομικής πολιτικής. Έτσι το 1929 η δημοσιοοικονομι-

κή πολιτική κινήθηκε με γνώμονα έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό α-

γνοώντας τις δυσκολίες της πραγματικής οικονομίας, ενώ το 2008 η αμερικα-
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νική κυβέρνηση έδρασε εντελώς διαφορετικά, στηρίζοντας την πραγματική 

οικονομία μέσω μέτρων που διόγκωναν τα ελλείματα.  

Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία που επικρατούσαν προγενέστερα αλλά 

και κατά τη διάρκεια των δύο κρίσεων παρουσιάζουν αξιόλογες διαφορές. 

Έτσι, ενώ το 1929 το επιτόκιο δανεισμού κυμαινόταν στα επίπεδα του 10% 

έως 15% στηρίζοντας την κερδοσκοπία, το 2008 αυτό βρισκόταν σε πολύ 

χαμηλότερα επίπεδα από 4% έως 6%. Επίσης τα ισοζύγια εξωτερικών πλη-

ρωμών διέφεραν καθώς το 1929 ήταν πλεονασματικό ενώ το 2008 ελλειματι-

κό.  

Περαιτέρω διαφορές που μπορούμε να εστιάσουμε είναι στην επανά-

καμψη της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και στο χρηματιστήριο. 

Στην κρίση το 1929 ήταν αναγκαίο να περάσουν πέντε χρόνια για να υπάρ-

ξουν τα πρώτα σημάδια ανάπτυξης, ενώ το χρηματιστήριο επανέκαμψε μετά 

το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αντιθέτως το 2008 το χρονικό διάστημα ήταν 

πολύ μικρότερο, καθώς δύο χρόνια ήταν αρκετά για να επανέλθει η παγκό-

σμια οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, ενώ το χρηματιστήριο για να επανέλθει 

στα επίπεδα προ κρίσης, χρειάστηκαν πέντε χρόνια και στις ημέρες μας ο 

γενικός δείκτης βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ.   

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι η οικονομική κρίση του 1929, 

εμφανίστηκε ως μια οικονομική ύφεση, μετεξελίχτημε σε χρηματιστηριακή και 

χρηματοπιστωτική κρίση και κατέληξε σε μια οικονομική κατάρρευση με ολέ-

θριες συνέπειες. Η κρίση του 2008 είχε ως αφετηρία τον τραπεζικό τομέα με 

αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια παγκόσμια κρίση στις κεφαλαιοαγορές και 

να καταλήξει σε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση με τραγικά αποτελέσματα. 

Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η πρώτη ήταν ο κλασικός κεϋνσιανικός με 

τόνωση της ζήτησης, ενώ στη δεύτερη κρίση της εποχής μας επιλέχτηκε η 

παράμβαση με τη διάσωση των τραπεζών.  
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3.2 Συνέπειες των κρίσεων μετά το BWS  

 3.2.1   Περιφερειακές ολοκληρώσεις  

 Μετά την κατάρρευση της συνθήκης του BWS, αναδύθηκε το ερώτημα 

στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. για το πως θα ήταν δυνατόν να συνεχίσει την 

παγκόσμια οικονομική της κυριαρχία. Έτσι ακολούθησε διάφορες οικονομικές 

πολιτικές, που είχαν ως στόχο να  συνεχίσουν  οι παγκόσμιες κεφαλαιακές 

ροές να στρέφονται προς την ενίσχυση της Wall Street και να τροφοδοτούν 

με φρέσκο χρήμα τα ελλείματά της οικονομίας της. Κύριο ρόλο στην παγκό-

σμια οικονομική τους επικράτηση έπαιξε η κυριαρχία του δολαρίου ως ηγετι-

κό νόμισμα στο διεθνές οικονομικό σύστημα. 

 Μετά το 1989 και την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, τα 

κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ, προσαρμόστηκαν στο παγκόσμιο οικο-

νομικό σύστημα και στη λειτουργία  της ελεύθερης αγοράς. Το αντίπαλο δέ-

ος, η Ρωσία, αλλά ιδιαίτερα η νέα ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη, η Κίνα, 

αναγκάστηκαν να έχουν τεράστια αποθέματα σε δολάρια για τη χρησιμοποί-

ησή τους στο διεθνές εμπόριο. Ιδιαίτερα η Κίνα και δευτερευόντως η Ρωσία 

προσπαθούν ακόμη και σήμερα, να αντιπαρέλθουν τα κελεύσματα των 

Η.Π.Α. και  να διατηρήσουν μια αυτονομία στην εθνική τους στρατηγική στον 

τομέα της οικονομίας. Πολλές φορές συνεργάζονται μέσα στα πλαίσια που 

επιβάλλουν οι κανόνες του διεθνούς οικονομικού συστήματος, για να επιτύ-

χουν καλύτερα αποτελέσματα. Αντιπροσωπευτικό γνώρισμα είναι η βαθμη-

δόν εισαγωγή της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το ελεγ-

χόμενο άνοιγμα της οικονομίας της στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι. Επίσης 

η κεντρική τράπεζα της Κίνας, διατηρεί στα ίδια επίπεδα την ισοτιμία του 

Γουάν σε σχέση με το δολάριο, παρά τις έντονες πιέσεις που υφίσταται από 

τις Η.Π.Α. να το υποτιμήσει.   

 Προσπάθειες εναντίον της αμερικανικής οικονομικής ηγεμονίας από 

τις παραπάνω δυνάμεις, εκδηλώθηκαν και με περιφερειακές ολοκληρώσεις 

που είναι υποκατάστατα της παγκοσμιοποίησης. Ως παράδειγμα μπορεί να 

αναφερθεί η  η C.I.S.-13 (Commonwealth of Independent States). Έτσι η 
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Ρωσία επιχείρησε να εξακολουθεί να κατέχει τα σκήπτρα σε 8 από τις 15 

πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, μέσω αυτής της ένωσης. Άλλο συναφές πα-

ράδειγμα είναι ο διεθνής πολιτικός οργανισμός των κορυφαίων αναδυομένων 

αγορών των B.R.I.C.S. (Brazil, Russia, India, China, South Africa), ο οποίος 

επιζητά σύμφωνα με τη διακύρηξή του, τη δημιουργία μιας δίκαιης, δημοκρα-

τικής και πολυπολικής παγκόσμιας τάξης. Καθώς μάλιστα αντιπροσωπεύει 

έναν πληθυσμό 3 δισεκαττομμυρίων ανθρώπων, με συνδυασμένο ονομαστι-

κό Α.Ε.Π. 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια και ένα εκτιμώμενο σύνολο 4 τρισε-

κατομμυρίων δολαρίων σε συναλλαγματικά. Αποτελεί μια εναλλακτική επιλο-

γή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο οποίο ηγετικό ρόλο διαδραματίζουν 

οι Η.Π.Α. 

Τέτοιου είδου ολοκληρώσεις με οικονομικές προοπτικές, πραγματο-

ποιήθηκαν και από μικρότερες χώρες. Έτσι σύμφωνα με τα πρότυπα της 

Ε.Ε. δημιουργήθηκε από δέκα χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, η ASIAN. 

Σκοπός της η υλοποίηση ενός ενοποιημένου οικονομικά χώρου, ο οποίος 

συνορεύει με μια γεωγραφική περιοχή όπου δρουν οικονομικά μεγαθήρια, 

όπως η Αυστραλία, η Κίνα, η Ινδία,η Ν. Κορέα και η Ιαπωνία. 

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι, αν και οι περιφερειακές ολοκλη-

ρώσεις μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου είχαν πολιτικούς 

σκοπούς, μετά την κατάρρευση του Bretton Woods και ιδιαίτερα μετά την 

πτώση του κομμουνισμού, στόχευαν στη δημιουργία ομάδων που θα είχαν 

ανεξάρτητη φωνή μέσα σε ένα πολυπολικό διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα 

σε ένα οικονομικό σύστημα που επικρατούν οι νόμοι της ελεύθερης αγοράς. 

Έτσι με την υλοποίηση των κανόνων του ελεύθερου εμπορίου σε μια περιο-

ρισμένη περιοχή, προσπαθούν να επιτύχουν τη δημιουργία ενός ανεξάρτη-

του πόλου, που θα διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο οικο-

νομικό σύστημα. Έτσι τα μικρότερα κράτη, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο 

παρέχει μεγάλη θεσμική και οικονομική ισχύ, θα καταφέρουν να διαπραγμα-

τεύονται με ευνοϊκότερες συνθήκες με τους ισχυρούς δρώντες του παγκοσμί-

ου οικονομικού συστήματος. Η ένωση και η συνεργασία αυτή, οδηγεί στη συ-

ντήρηση του οικονομικού συστήματος συστήματος, καθώς οι οργανισμοί αυ-
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τοί επιδιώκουν τη συνεργασία μέσα στο σύστημα και όχι την απομόνωσή 

τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν να διεξάγουν διαπραγματεύσεις με 

περιφερειακούς αλλά και πλανητικούς ηγεμόνες, τόσο στον στενό γεωγραφι-

κό περίγυρο τους όσο και στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Παρόλα αυτά  

υπάρχει και η  αρνητική πλευρά αυτών των συνεργασιών, καθώς ο υψηλός 

βαθμός περιφερειοποίησης που συντελείται, με προεξάρχοντα τον τριμερι-

σμό Η.Π.Α. – B.R.I.C.S.- Ε.Ε. και την Ιαπωνία με την πιθανή συμμετοχή της  

ASIAN, να οδηγήσει σε συνθήκες σχετικού προστατευτισμού και στην υπο-

νόμευση των τάσεων διεθνοποίησης των χρηματοοικονομικών αγορών όσο 

και της αύξησης των αλληλένδετων παγκόσμιων εμπορικών ροών (Hirst και 

Thompson 2011, σελ 384).   

3.2.2   Κατάρρευση της παγκοσμιοποίησης; 

Οι κρίσεις που δημιουργήθηκαν μετά την κατάρρευση του BWS και ι-

διαίτερα μετά το 1989, οφείλονται στην ασύδοτη λειτουργία της ελεύθερης 

αγοράς, η οποία χωρίς την εποπτεία θεσμών και με την ανυπαρξία κανόνων 

να τη διέπουν, αψηφά οποιοδήποτε ηθικό φραγμό με μοναδικό σκοπό τη δη-

μιουργία κέρδους. Αποτέλεσμα είναι, αυτού του είδους η αγορά να παράγει 

άυλο χρήμα, που εν ριπή οφθαλμού εξαφανίζεται, όταν οι φούσκες που έχει 

δημιουργήσει, σκάνε. Οι συνέπειες όπως αναφέραμε είναι τραγικές τόσο 

στον οικονομικοπολιτικό τομέα, όσο και στον κοινωνικό. 

 Οι μεταβολες που έχουν σημειωθεί στα τέλη του προηγούμενου αιώ-

να στις οικονομικές λειτουργίες του συστήματος, δεν είναι διαδικαστικού χα-

ρακτήρα, αλλά αποτελούν αλλαγές στην πραγματική οικονομία και στους συ-

ντελεστές παραγωγής, προωθώντας το άυλο μοντέλο. Οι κρίσεις είναι χρη-

ματοοικονομικής φύσεως και κρίσεις εμπιστοσύνης, που απειλούν ευθέως 

την πραγματική οικονομία. Οι παλαιότερες κρίσεις οφείλονταν  στην υπερπα-

ραγωγή υλικών αγαθών. Σήμερα όμως μέσα σε ένα περιβάλλον χωρίς κανο-

νιστικές ρυθμίσεις, όπου βασιλεύει ο νόμος του ισχυρού, επικρατούν οι λεγό-

μενες δυνάμεις τις αγοράς, που δρουν ανεξέλεγκτα. 
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Η σταδιακή υπερίσχυση των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των πα-

γκόσμιων οργανισμών έπαιξαν επίσης καθοριστικό ρόλο, καθώς βρήκαν 

πρόσφορο έδαφος μέσα στις οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν με-

τά την κατάρρευση του BWS. Έτσι, η καταλυτική τους επίδραση στη διαμόρ-

φωση των παραγόντων που διεξάγεται το εμπόριο αλλά και το πλαίσιο που 

θέτουν για την διακίνηση κεφαλαίων, είναι προς όφελος των αναπτυγμένων 

χωρών και σε βάρος των αναπτυσσομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να  

δημιουργούνται οικονομικές κρίσεις, που με τη σειρά τους οδηγούν μοιραία 

σε έλλειμα δημοκρατίας σε αυτές τις χώρες. Συνέπεια της αποδόμησης του 

δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι η καταπάτηση των κοινωνικών δικαιωμά-

των του ανθρωπίνου δυναμικού, στο όνομα μιας παγκόσμιας ανταγωνιστικής 

οικονομίας και ενός αδυσώπητου ανταγωνισμού. Μέσα σε αυτό το περιβάλ-

λον τα κέρδη των πολυεθνικών επιχειρήσεων διογκώνονται, ενώ οι κυβερνή-

σεις και οι λαοί αυτών των χωρών καταλήγουν υποχείριά τους. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι παγκοσμιοποίηση και οικονομι-

κές κρίσεις, είναι δύο αναπόσπαστα κομμάτια που ανατροφοδοτούνται. Η 

παγκοσμιοποίηση μέσα από την έλλειψη μιας αρχής που πρέπει να ρυθμίζει 

τη λειτουργία και τις διαδικασίες των  διεθνών αγορών, καθώς και η ανυπαρ-

ξία θεσμών που επιβάλλεται να καθορίζουν το νομικό πλαίσιο μέσα στο ο-

ποίο θα κινούνται αυτές, μοιάζει να παράγει κρίσεις που ίσως να αποτελέ-

σουν την αιτία της κατάρρευσής της. Εφόσον τα παραπάνω υλοποιηθούν και 

βρεθεί τρόπος η λαϊκή βούληση να αντιπροσωπεύεται μέσα από αυτήν την 

αρχή και τους θεσμούς, υπάρχει ελπίδα ώστε να εξαληφθούν όλες οι παθο-

γένειες και οι στρεβλώσεις του συστήματος.  

Είναι χαρακτηριστικό να επισημάνουμε τις μεγάλες αντιφάσεις που έ-

χουν δημιουργηθεί τις τρεις τελευταίες δεκαετίες στον πλανήτη, καθώς η με-

σαία τάξη εξαφανίζεται στις αναπτυγμένες χώρες, ο πλούτος διαμοιράζεται 

ανισομερώς, η ανασφάλεια αυξάνεται  και καταγράφεται δραματική επιδείνω-

ση των συνθηκών διαβίωσής. Έτσι η ψαλίδα της ανισότητας παγκοσμίως α-

νοίγει διαρκώς. Σύμφωνα με στοιχεία από την ετήσια έκθεση της Credit 

Suisse (Εφημερίδα των Συντακτών 2016), μόλις το 1% του ενήλικου πληθυ-
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σμού κατέχει το 51% του παγκόσμιου πλούτου (έναντι 48% πριν από ενάμι-

ση χρόνο), ενώ αντίστοιχα το ανώτερο 10% του πληθυσμού κατέχει το 89% 

του παγκόσμιου πλούτου. Την ίδια στιγμή που οι πλούσιοι γίνονται ακόμη   

πλουσιότεροι, στη βάση της πυραμίδας, το φτωχότερο μισό στο σύνολό του 

κατέχει μόλις 1% του παγκόσμιου πλούτου. Και είναι μια πραγματικότητα ότι 

υπάρχουν πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι στον κόσμο (περίπου 73% του πα-

γκόσμιου πληθυσμού).  

Έτσι, η σφοδρότητα  της οικονομικής κρίσης του 2008, γέννησε τερά-

στιες αμφιβολίες για την χωρίς κανόνες λειτουργία των αγορών, αλλά και την 

ίδια την παγκοσμιοποίηση, καθώς οι κοινωνίες τόσο στις αναπτυσσόμενες 

όσο και στις αναπτυγμένες χώρες, γνώρισαν την εξαθλίωση, την καταπάτηση 

των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, τις τεράστιες ανισότητες και γενικά βίω-

σαν την ανέχεια και την βαθειά αίσθηση της απώλειας. Η κρίση ήταν η αφε-

τηρία για την δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας στη Δύση, ακόμη και στις 

Η.Π.Α, που αμφισβητεί και εναντιώνεται στην παγκοσμιοποίηση. Το κύριο 

συστατικό αυτης της εναντίωσης, είναι η αντίθεση στην πλανητική ηγεμονία 

των Η.Π.Α.. ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα.     

Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω ότι για να λειτουργήσει αποτελε-

σματικά  η παγκοσμιοποίηση και να αποφύγουμε φαινόμενα σφοδρών οικο-

νομικών κρίσεων, θα πρέπει να εφαρμοστούν κανόνες και να λειτουργήσουν 

οι αρχές, που θα εμποδίσουν τον αμοραλισμό του συστήματος να οδηγήσει 

σε παγκόσμια οικονομική αναρχία. Οι σπουδαιότεροι τομείς όπου θα πρέπει 

να εφαρμοστούν, είναι το καθεστώς στο διεθνές εμπόριο, με την εφαρμογή 

νέων ρυθμίσεων και κανόνων που διαφέρουν κατά πολύ από αυτούς που 

προσπαθεί να επιβάλλει ο τελευταίος διεθνής γύρος εμπορικών διαπραγμα-

τεύσεων. Δεύτερος τομέας, είναι μια διαφορετική εφαρμογή κανονιστικού 

πλαισίου στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, έτσι ώστε να μπορούν 

να συνυπάρξουν αρμονικά διαφορετικοί εθνικοί ρυθμιστικοί κανόνες. Ο τρίτος 

τομέας που χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση, είναι η εργασιακή μετανά-

στευση, όπου και σ΄άυτόν πρέπει να εφαρμοσθεί μια πιο συνετή διαχείρηση 

για την αποκόμιση σημαντικού οφέλους. Τέταρτος και τελευταίος τομέας, εί-
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ναι ο τρόπος που θα πρέπει να ενσωματωθεί η Κίνα στην παγκόσμια οικο-

νομία (Rodrik 2012, σελ 351).   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

 Η προαναφερθείσα εργασία κατέδειξε ότι η παγκοσμιοποίση περιέχει 

κανόνες, ρυθμίσεις, αρχές και λειτουργίες συμπεριφοράς, που καθορίζουν το 

σύνολο των πτυχών της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η οικονομική παγκο-

σμιοποίηση όμως διαφέρει, καθώς οι συνέπειές της δεν είναι ομοιόμορφα ε-

πιβαλλόμενες αλλά ούτε και ενιαία προσλήψιμες. Οι μη κρατικοί δρώντες α-

ποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας που 

επηρεάζονται αμφίδρομα, χωρίς να παραβλέπεται η κομβική σημασία του 

κράτους. Παρόλο την κρατική υποχώρηση σε σχέση με τις δυνάμεις των α-

γορών ιδιαιτέρως τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, η συνεισφορά του συνέτεινε 

ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των αγορών μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πό-

λεμο, καθώς ενστερνίστηκε και προώθησε το καθεστώς του ελεύθερου ε-

μπορίου και των οικονομικών συναλλαγών. Μετά την κατάρρευση της συν-

θήκης του Bretton Woods, η κρατική προσπάθεια συνεχίστηκε με την άρση 

των εμποδίων στη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων στις δεκαετίες του 1980 

και του1990 και επηρέασε το περιεχόμενο της νέας παγκόσμιας οικονομικής 

τάξης. Έτσι δημιουργήθηκε ένα κράμα παγοσμιοποιημένης οικονομίας, όπου 

κυριαρχούν οι ανεξέλεγκτες δυνάμεις της διεθνούς αγοράς, παράλληλα με 

εθνικές στρατηγικές των εθνικών οικονομικών διακυβερνήσεων. Σε αυτήν την 

εξίσωση συμπεριλαμβάνονται ιδιαίτερα μετά  το 1971, βασικοί οικονομικοί 

παράγοντες, που είναι οι υπερεθνικές εταιρείες, οι οποίες δεν υπόκεινται 

στον έλεγχο κανενός κράτους.  

 Στην πορεία της ανάλυσης της εργασίας εντοπίστηκαν επίσης μεγάλες 

αδυναμίες μετά την κατάρρευση της συνθήκης, στην ίση συμμετοχή στα οφέ-

λη όλων των κρατων, που απορρέουν από την εντεινόμενη διασυνοριακή κι-

νητικότητα κεφαλαίου, εμπορευμάτων, ανθρώπινου δυναμικού και το απόθε-

μα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Έτσι τα πλεονεκτήματα διαχέονται στις χώ-

ρες της Ευρωζώνης, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Ιαπωνία και στο Ηνω-

μένοα Βασίλειο, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της υποσα-
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χάριας Αφρικής που αποτελούν το 40% του παγκοσμίου πληθυσμού καταμε-

ρίζονται ελάχιστα οφέλη. Συνεπώς, στην παγκόσμια οικονομία, σημαντικό 

ρόλο παίζουν οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των πιο αναπτυγμένων 

χωρών. Ιδιαίτερα τα μέλη του ΟΟΣΑ έχουν αυξήσει το μερίδιό τους στο διε-

θνές εμπόριο και στις επενδύσεις. Οι χώρες πέντε βασικών οικονομιών, κα-

τέχουν περίπου το 70% των ΑΞΕ. Οι αναπτυσσόμενες χώρες καταλαμβά-

νουν ένα μικρό μερίδιο της παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι το χάσμα μεταξύ 

των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα και των αναπτυγμένων κρατών, 

διευρύνεται συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες.  

 Από τη σύγκριση της παγκοσμιοποίησης κατά τις διάφορες περιόδους, 

προέκυψε ότι κατά τη πρώιμη περίοδο της παγκοσμιοποίησης, η χρηματοοι-

κονομική αγορά ήταν στενά ενοποιημένη, σε επίπεδο ισάξιο με το σημερινό. 

Το ίδιο επίσης προκύπτει για το εξωτερικό εμπόριο ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Έτσι οι συνέπειες της διεθνοποίησης των κεφαλαιοαγορών και των χρηματα-

γορών μετά την κατάρρευση του  Bretton Woods και η διείσδυση χρηματοοι-

κονομικού κεφαλαίου δεν ήταν άγνωστες. Συνεπώς θα μπορούσε να υπάρξει 

πολιτική που να αφορά την μακροοικονομική διαχείρηση και να μην υπάρξει 

η αδύναμία ελέγχου των κεφαλαιακών ροών που παρουσιάστηκε από τη δε-

καετία του 1970 και μετά.  

Επίσης κατά την εξέταση των διαφόρων κρίσεων και ιδιαίτερα μετά το 

1970, εντοπίστηκαν οι αιτίες για την άνευ προηγουμένου αύξηση των διε-

θνών χρηματοοικονομικών ροών ρευστότητας, όπως η απελευθέρωση των 

χρηματοοικονομικών αγορών από τον έλεγχο των εθνικών κυβερνήσεων, οι 

κυμαινόμενες τιμές συναλλάγματος και οι αυξήσεις του δημοσίου χρέους τη 

συγκεκριμένη δεκαετία. Αυτο καταδεικνύει ότι πολλές από αυτές τις αιτίες 

μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν και να υπάρξει πολιτική βούληση από τις 

ισχυρές οικονομικά δυνάμεις, για μια πιο συνετή διαχείρηση που θα απέτρε-

πε πολλούς κινδύνους. Επιπροσθέτως, έγιναν αισθητές οι δυσάρεστες συ-

νέπειες της απορρύθμισης των αγορών και η ανάγκη παρέμβασης για την 

επαναρρύθμισή τους. 
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Στην ανάλυση  των οικονομικών κρίσεων επισημάνθηκε μια άλλη πα-

ράμετρος που συνέβη και αυτή μετά την κατάρρευση του Bretton Woods. 

Πρόκειται για την υλοποίηση περιφερειακών ολοκληρώσεων με οικονομικές 

προοπτικές. Αυτές πολλές φορές  έφεραν στις διαδικασίες λειτουργίας τους 

ψύγματα προστατευτισμού, που εμπόδισαν την αύξηση των αλληλλένδετων 

παγκόσμιων εμπορικών ροών αλλά και την περαιτέρω ενοποίηση των χρη-

ματοικονομικών αγορών. Συμπεραίνουμε επομένως, ότι ο φιλελεύθερος πο-

λυμερισμός εμποδίζει την παγκοσμιοποιημένη οικονομική δραστηριότητα κα-

θώς εδράζεται σε δομές που δεν προωθούν μια διεθνή οικονομική διακυβέρ-

νηση, που θα ήταν δυνατόν να θέσει κανόνες και νόρμες στον ανεξέλεγκτο 

ρόλο και στην ασύδοτη δράση των αγορών. 

Στην παρούσα εργασία αναφερθήκαμε στα τεράστια προβλήματα που 

δημιούργησε η κατάργηση του κανόνα της ελεύθερης μετατρεψιμότητας του 

χρυσού το 1971. Οι Η.Π.Α. με την επιλογή αυτή όχι μόνο δεν επίλυσαν τα 

σημαντικά αδιέξοδα στα οποία είχαν περιέλθει, αλλά δημιούργησαν πρόσθε-

τα, καθώς με την πτώση της ισοτιμίας του δολαρίου δεν κατάφεραν να ανα-

κόψουν την αυξητική τάση του εξωτερικού ελλείματος της αμερικανικής οικο-

νομίας. Αντιθέτως, οι κάτοχοι αποθεματικών στο αμερικανικό νόμισμα, είναι 

αναγκασμένοι να τα καταναλώνουν σε καταναλωτικά αγαθά ή να τοποθετού-

νται κεφαλαιακά. Έτσι το μόνο που τους απομένει είναι να απαλλαγούν όσο 

το δυνατόν συντομότερα από τα δολάρια που αποκτούν από τις εμπορικές 

συναλλαγές. Συνεπώς, η κατάργηση της συνθήκης του Bretton Woods, οδή-

γησε ουσιαστικά στην κατάργηση της δυνατότητας των διαφόρων χωρών να 

μετατρέπουν τα πλεονάσματά τους σε χρυσό και στην αναγκαστική τους το-

ποθέτηση σε δολάρια, καθώς το αμερικανικό νόμισμα παρέμεινε η νομισμα-

τική βάση του παγκόσμιου συστήματος. Αυτό το εκρηκτικό μείγμα ήταν μία 

από τις αιτίες για την δημιουργία οικονομικών κρίσεων, καθώς τεράστια κε-

φαλαιακά αποθέματα σε δολάρια επενδύονται σε περιοχές ακραίας δυσπι-

στίας όπου δεν υπάρχουν ισοδύναμες νομισματικές μορφές νομισματικής 

υποκατάστασης. 
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Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην εργασία αυτή, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, η παγκοσμιοποίηση δεν αποτελεί τον κύ-

ριο λόγο των κρίσεων που συμβαίνουν μετά την κατάρρευση του Bretton 

Woods, καθώς δεν συνιστά μια νέα θεματική ενότητα των διεθνών οικονομί-

κών σχέσεων. Εξάλλου, το εγχείρημα της σύνδεσης της παγκοσμιοποίησης 

με τις συντελούμενες μεταβολές σε σημαντικές περιοχές του παγκόσμιου συ-

στήματος (χρέος αναπρυσσομένων χωρών, χρηματοοικονομικές κρίσεις) 

πρϋπήρχε και είχε ως στόχο την επισήμανση των σχέσεων αιτίας και αιτια-

του. Οι οικονομικές κρίσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκειά της, είναι 

εγγενές χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού συστήματος. Η ύπαρξη τους συ-

νεπώς είναι αλληλενδετη και συνυφασμένη με την οικονομική ιστορία. 

 Η αλλαγή που συντελέσθηκε μετά το 1971, αφορά στην αλλαγή του πνεύμα-

τος του εγκολπωμένου φιλελευθερισμού. Ουσιαστικά, καταργήθηκαν οι περι-

ορισμοί που ίσχυαν στην ανεξέλεγκτη δράση των δυνάμεων της αγοράς και 

ειδικότερα η ισορροπία που συνέχει την ιδιωτική οικονομία με τους σκοπούς 

και τις λειτουργίες του κράτους. Καταργήθηκε η σχέση αλληλεξάρτησης έ-

θνους – κράτους και καπιταλισμού που την είχε γεννήσει.  Συνεπώς η  πα-

γκοσμιοποίηση έλαβε μια διαφορετική μορφή μέσα από τις νέες συνθήκες 

που διαμορφώθηκαν καθώς οι αγορές διεθνικοποιήθηκαν με ταχείς ρυθμούς, 

με αποτέλεσμα να δημιουργήσει με τη σειρά της καινούργια είδη οικονομικών 

κρίσεων. Αυτές σχηματοποιήθηκαν και έλαβαν καινούργια γνωρίσματα, κα-

θώς συντελέσθηκε η απελευθέρωση των κεφαλαιακών ροών, η γιγάντωση 

των εμπορικών συναλλαγών, η διεθνοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτή-

των, η ενεργοποίηση όλο και περισσοτέρων πολυεθνικών επιχειρήσεων και η 

ταχεία απορρύθμιση των αγορών. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η μορφή που απέκτησε η παγκοσμιοποίηση μετά την κατάρρευση της 

συνθήκης του Bretton Woods , την έκανε με το πέρασμα των δεκαετιών όλο 

και πιο ευμετάβλητη, λόγω του πλήθους των παραμέτρων που την συνθέ-

τουν. Έτσι δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τα φλέγοντα προβλήματα της πα-

γκόσμιας οικονομίας όπως η φτώχεια, η διασφάλιση της σταθερότητας του 

συστήματος και η αποφυγή οικονομικών κρίσεων. Οι μεγάλες οικονομικές 

κρίσεις, που έχει προκαλέσει η ασυδωσία των ελεύθερων αγορών, οδηγεί το 

παγκόσμιο σύστημα σε αποδόμηση με μεγάλη ταχύτητα. Σ΄αυτό συμβάλλει η 

επιθετική πολιτική των Η.Π.Α. που επιμένει να συντηρεί ένα βιοτικό επίπεδο 

πολύ άνώτερο των δυνάμεών της δημιουργώντας χρέη, χωρίς τα ανάλογα 

εισοδήματα που θα ήταν αναγκαία για την εξυπηρέτηση των δανειακών υπο-

χρεώσεων που αναλαμβάνει. Η τωρινή παγκόσμια οικονομική κρίση είναι μία 

κρίση χρέους. Το παγκόσμιο χρέος έχει διογκωθεί σε εξωπραγματικά νούμε-

ρα και η πιθανότητα να σκάσει αυτή η φούσκα του χρέους είναι πολύ μεγάλη. 

Οι Η.Π.Α., παρόλο που έχουν απομείνει η μοναδική υπερδύναμη του πλανή-

τη, δεν κατέστη πλανητικός ηγεμόνας. Πρόκειται για ένα φαινόμενο «αυτο-

κρατορικής υπερεπέκτασης» που ενώ σκοπεύει να επιβεβαιώσει την ηγεμο-

νία ενός κόσμου που φεύγει, σε τελική ανάλυση δεν κάνει τίποτε άλλο παρά 

να επισπεύδει την κατάρρευσή του (Βεργόπουλος 2009, σελ 532).  

Η εξελικτική της δύναμη της παγκοσμιοποίησης, δεν μπορεί να διακο-

πεί αλλά μπορεί να οδηγηθεί σε ατραπούς ευημερίας και ανάπτυξης για την 

παγκόσμια κοινότητα. Για αυτό το σκοπό πρέπει να επιτευχθεί ο έλεγχος της 

οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής ολο-

κλήρωσης. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη συγκρότηση παγκοσμίων 

δημόσιων θεσμών, οι οποίοι θα θέτουν τους κανόνες της παγκοσμιοποίησης 

σε ζητήματα όπου η παγκόσμια συλλογική δράση είναι επιθυμητή ή και ανα-

γκαία, κατ΄αντιστοιχία με την ανάγκη ανάληψης συλλογικής δράσης σε εθνικό 

επίπεδο στις περιπτώσεις που ο μηχανισμός της αγοράς οδηγεί σε αναποτε-

λεσματικότητες (Stiglitz 2002).  
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