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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει κατά πόσο η 

περιφερειακή ολοκλήρωση μπορεί να αποτελέσει ένα εναλλακτικό και 

αποτελεσματικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Η ερευνητική μέθοδος 

που ακολουθήθηκε και αναπτύχθηκε σε τέσσερα κεφάλαια, είναι η 

συγκέντρωση, η επισταμένη μελέτη και παρουσίαση εκθέσεων, ακαδημαϊκών 

άρθρων και επιστημονικών συγγραμμάτων, τα οποία πραγματεύονται την 

παγκόσμια διακυβέρνηση και την περιφερειακή ολοκλήρωση, ενώ παράλληλα 

εξετάζουν περιπτώσεις εφαρμογής της δεύτερης.  

Για τις ανάγκες της μελέτης, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα τέσσερα 

-ανταγωνιστικά μεταξύ τους- μοντέλα της παγκόσμιας πολιτικής. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του μοντέλου της παγκόσμιας 

διακυβέρνησης, όπως εξελίχτηκε υπό την πίεση του διλλήματος ασφαλείας των 

κρατών στην νέα παγκόσμια τάξη. Παράλληλα αναλύεται η ιστορική εξέλιξη της 

παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης υπό το βάρος του διλλήματος 

ευημερίας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι έννοια και οι θεωρίες που εξηγούν 

την περιφερειακή ολοκλήρωση. Συγκρίνονται τα χαρακτηριστικά της με τα 

αντίστοιχα του συστήματος της παγκόσμιας διακυβέρνησης, προκειμένου να 

εξακριβωθεί εάν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτικό σύστημα. Τέλος, στο 

τέταρτο κεφάλαιο τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων εξετάζεται 

αν τα κράτη που μετέχουν σε διαδικασίες ολοκλήρωσης επιτυγχάνουν 

αποτελεσματικά τους βασικούς τους στόχους ως προς την επίτευξη της ειρήνης, 

της ασφάλειας και της επιβίωσης.  

Από τα αποτελέσματα της μελέτης, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η 

περιφερειακή ολοκλήρωση είναι μια εναλλακτική δομή στο υπάρχον σύστημα 

της παγκόσμιας διακυβέρνησης, ιδιαίτερα αποτελεσματική στους τομείς της 

ασφάλειας, της ειρήνης, στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα 

στην επίλυση διεθνών υποθέσεων. Η αποτελεσματικότητα στους τομείς της 

οικονομίας, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της προστασίας των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων διαφοροποιείται και εξαρτάται από τις πολιτικές 

επιλογές, τον βαθμό συνεργασίας και τον τρόπο λειτουργίας, ως προς τη λήψη 

αποφάσεων της εκάστοτε περιφερειακής ένωσης.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αφετηρία της επιστήμης των διεθνών σχέσεων είναι η κρατοκεντρική 

προσέγγιση της διεθνούς πολιτικής, απαρχές της οποίας εντοπίζονται στη 

Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648). Με την προαναφερθείσα Συνθήκη 

καθιερώθηκε η συνύπαρξη κυρίαρχων κρατών ή ανεξάρτητων πολιτικών 

οντοτήτων που διαθέτουν αυτόνομο σύστημα διακυβέρνησης, ασκούν 

κυριαρχία σε ορισμένη επιφάνεια της γης και σε ορισμένο αριθμό ανθρώπων. 

Έκτοτε, οι παγκόσμιες υποθέσεις συνοψίζονται κυρίως στις διακρατικές σχέσεις 

και τα κράτη αποτελούν (μέχρι σήμερα) τον θεμέλιο λίθο της παγκόσμιας 

πολιτικής (Leffler, 1992).  

 Ωστόσο, εξαιτίας της αύξησης της παγκόσμιας διασύνδεσης, τις 

τελευταίες δεκαετίες τα κράτη πλέον λειτουργούν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, 

αυτό της παγκόσμιας αλληλεξάρτησης (Keohane & Nye,1987). Τα κράτη πλέον, 

δεν είναι οι μοναδικοί διεθνείς δρώντες τους παγκόσμιου συστήματος. Η 

επιρροή στην παγκόσμια σκηνή ασκείται και από μεγάλο αριθμό μη κρατικών 

οργανώσεων, όπως είναι οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι μη 

κυβερνητικοί οργανισμοί.  

Τα τελευταία χρόνια υφίσταται η άποψη ότι η κρατοκεντρική προσέγγιση 

γίνεται όλο και δυσκολότερο να υποστηριχθεί. Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη 

επιχειρηματολογία που θέλει πολλούς διεθνείς οργανισμούς και πολυεθνικές 

επιχειρήσεις να εξυπηρετούν κρατικά συμφέροντα κρυφά ή φανερά, έμμεσα ή 

άμεσα. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την κυριαρχική ισχύ των κρατών για 

την επιβολή της τάξης στο εσωτερικό και την ικανότητα αντιμετώπισης 

εξωτερικών κινδύνων με διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα, καθιστούν τα 

κράτη, όχι τους μοναδικούς, αλλά τους σημαντικότερους δρώντες του 

υπερεθνικού συστήματος. «Ο ισχυρισμός ότι ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς όρια ή 

ότι το κράτος έχει πάψει να λειτουργεί και η εθνική κυριαρχία είναι άνευ 

σημασίας εξακολουθεί να κινείται στη σφαίρα της φαντασίας» (Ohmae, 1990). 

 Σύμφωνα με τον Hendley Bull (2001), τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου 

συστήματος κρατών είναι το πλήθος τους, ο βαθμός αλληλεπίδρασης και ο 

βαθμός αποδοχής κοινών κανόνων και θεσμών βάσει των οποίων συνιστούν 

μια κοινωνία Από αυτή την προσέγγιση προκύπτει ότι ο σχηματισμός ενός 

υπερεθνικού συστήματος προϋποθέτει τα κράτη να έχουν αλληλεπίδραση 
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μεταξύ τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε η συμπεριφορά του καθενός να καθίσταται 

απαραίτητο στοιχείο στους υπολογισμούς των υπολοίπων. Έτσι, οι 

αλληλεπιδράσεις των κρατών που ορίζουν το παγκόσμιο σύστημα μπορεί να 

έχουν τη μορφή της συνεργασίας, της σύγκρουσης ή της ουδετερότητας - 

αδιαφορίας. Οι παραπάνω σχέσεις θεμελιώνονται και δομούνται από την 

πολιτική των κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή την παγκόσμια πολιτική. 

 Σχετικά με το παγκοσμίων διαστάσεων δίκτυο αλληλεπίδρασης ή 

παγκόσμιο πολιτικό σύστημα, σε αυτό περιλαμβάνονται ομάδες ως παράγοντες 

που καθορίζουν την πολιτική σε υποεθνικό επίπεδο, τα ίδια τα κράτη, ως 

εκφραστές της πολιτικής σε διεθνές επίπεδο και διεθνείς οργανισμοί ως 

επιμέρους έκφραση των κρατών σε υπερεθνικό επίπεδο. (Bull, 2001) 

 Ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτικών ζητημάτων που επηρεάζουν όλες 

τις περιοχές του κόσμου, όπως το περιβάλλον, η παγκόσμια οικονομία και η 

διεθνής ασφάλεια οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας σχετικά δομής στο 

παγκόσμιο σύστημα που επιχειρεί να τα διαχειριστεί, αυτής των περιφερειακών 

ενώσεων κρατών. Το φαινόμενο των περιφερειακών ενώσεων αναδύθηκε στις 

αρχές του 20ου αιώνα1, έλαβε μορφή τις τελευταίες δεκαετίες του και συνεχίζει 

να διαμορφώνεται με εντατικούς ρυθμούς μέχρι σήμερα. Αποτελεί τη σύγχρονη 

έκφραση των κρατών σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 Με την ίδρυση της SADCC το 1910 (Anglin, 1983) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Η παγκόσμια πολιτική εδράζεται στην πολύπλοκη προσέγγιση των 

παγκόσμιων υποθέσεων και λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές εξελίξεις όχι μόνο σε 

παγκόσμιο αλλά και σε περιφερειακό, εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Για την 

μελέτη, την εξήγηση και την κατανόηση της πολυπλοκότητας που διέπει την 

παγκόσμια πολιτική αναπτύχθηκαν σταδιακά από μελετητές της διεθνούς 

πολιτικής τέσσερα ανταγωνιστικά μεταξύ τους μοντέλα τα οποία είναι:  

 α. Η διεθνής αναρχία  

 β.  Η παγκόσμια ηγεμονία 

 γ.  Η παγκόσμια κυβέρνηση και 

 δ.  Η παγκόσμια διακυβέρνηση 

Διεθνής αναρχία  

 Η διεθνής αναρχία είναι μία από τις κεντρικές παραδοχές της Ρεαλιστικής 

Θεωρίας. Αναπτύχθηκε με την ανάδυση του Βεστφαλιανού διακρατικού 

συστήματος κατά τον 17ο αιώνα και αποτελεί ένα συμβατικό μοντέλο για την 

κατανόηση της διεθνούς πολιτικής.   

 Κεντρικά χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι η άναρχη φύση του διεθνούς 

συστήματος και η αβεβαιότητα που απορρέει από το δίλλημα ασφαλείας. Με 

την απουσία οιασδήποτε υπερεθνικής εξουσίας, οι κρατικοί δρώντες 

στηριζόμενοι στην αρχή της αυτοβοήθειας, βρίσκονται σε αέναη διένεξη για ισχύ 

προκειμένου να επιτύχουν το ελάχιστο κρατικό συμφέρον της επιβίωσης και το 

μέγιστο της επιβολής των εθνικών συμφερόντων έναντι άλλων κρατών 

(Mearsheimer, 2011). Βασική θέση στο μοντέλο της αναρχίας κατέχει η 

επιδίωξη της ισορροπίας ισχύος, η οποία όταν επέρχεται σταματούν 

προσωρινά οι διαμάχες μεταξύ κρατών και επικρατεί ειρήνη. «Από την επίτευξη 

της ισορροπίας ισχύος εξαρτάται η σταθερότητα ή η αστάθεια του συστήματος» 

(Waltz 2011, 21). 

 Η αναρχία, ωστόσο, είναι µία γενική έννοια που δεν προεξοφλεί το είδος 

των διακρατικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, αδυνατεί να προσφέρει µια καθολική 
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εξήγηση του διεθνούς συστήματος. Δεδομένης της αναρχίας κάποια κράτη 

προχωρούν σε συγκρούσεις, ενώ κάποια άλλα όχι. Εναπόκειται δηλαδή στα ίδια 

τα κράτη το πώς διαχειρίζονται την αναρχία (Wendt, 1992). Έτσι, το μοντέλο της 

αναρχίας είναι αδύναμο στο να εξηγήσει πώς επήλθε η συνεργασία των 

κρατών, κυρίως μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο. Ομοίως, δεν μπορεί να 

εξηγήσει την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν στη βάση των κανόνων οι οποίοι 

αυξάνουν την αμοιβαιότητα και την εμπιστοσύνη, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τον βαθμό συνεργασίας που επιτυγχάνεται στην Ε.Ε. (Heywood 

2013). Από την άλλη, επειδή όσο λιγότερη είναι η συνεργασία μεταξύ των 

κρατών σε κάποιο μέρος του κόσμου, τόσο περισσότερο αυξάνεται η αναρχία 

μεταξύ τους, το μοντέλο αυτό ισχυροποιείται ως προς την ικανότητά του να 

εξηγεί τις διεθνείς εξελίξεις στις περιπτώσεις που η διακρατική συνεργασία είναι 

μηδενική ή έστω μηδαμινή. 

Παγκόσμια ηγεμονία  

 Το μοντέλο της παγκόσμιας ηγεμονίας στηρίζεται στην άποψη ότι ένα 

κράτος που υπερτερεί έναντι των υπόλοιπων κρατών σε οικονομική και 

στρατιωτική ισχύ μπορεί να επιβάλει τη θέλησή του στην περιφέρειά του ή 

παγκοσμίως και να καταστεί περιφερειακός ή παγκόσμιος ηγεμόνας, αντίστοιχα. 

Σε αυτή την περίπτωση, τα λιγότερο ισχυρά κράτη προκειμένου να επιτύχουν 

την ασφάλειά τους, ενθαρρύνονται να αποδεχτούν την ηγεμόνευσή τους, 

ιδιαίτερα αν το κυρίαρχο κράτος δύναται να τους παρέχει και ορισμένα αγαθά, 

όπως σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα και ασφάλεια. Με την επίλυση δε, 

περιφερειακών και παγκόσμιων συγκρούσεων από την ηγεμονική δύναμη, 

επιτυγχάνεται μία παγκόσμια τάξη. Το μοντέλο αυτό κυριάρχησε με το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, με τις ΗΠΑ να 

παίρνουν τη θέση της παγκόσμιας ηγεμονικής δύναμης (Heywood, 2013). 

  Η ύπαρξη ενός ηγεμονικού κράτους προκάλεσε δυσαρέσκεια και 

εχθρότητα στα άλλα κράτη και εμφανίστηκαν αναδυόμενες υπερδυνάμεις όπως 

η Κίνα και η Ινδία. Επιπλέον, εκδηλώθηκαν εντάσεις, τις οποίες μέχρι πρότινος 

συγκρατούσε η ψυχροπολεμική περίοδος στην Ανατολική Ευρώπη και τα 

Βαλκάνια.2 Τέλος, τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου και η έξαρση της 

παγκόσμιας τρομοκρατίας οδήγησαν την ηγεμονική δύναμη (ΗΠΑ) να αλλάξει 

                                                   
2
 Πόλεμος μεταξύ Ρώσων και Τσετσένων, εμφύλιος και διάσπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας 
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ουσιαστικά την εξωτερική της πολιτική. «Με τα παραπάνω άλλαξε η ισορροπία 

της παγκόσμιας τάξης, το μοντέλο της παγκόσμιας ηγεμονίας έπαψε να 

υφίσταται και ξεκίνησε μια περίοδος παγκόσμιου ανταγωνισμού, αταξίας και 

αστάθειας» (Heywood, 2013). 

Παγκόσμια κυβέρνηση  

 Πρόκειται για ένα μοντέλο-όραμα κάποιων κοσμοπολιτών, που δεν 

αντιστοιχεί στις δομές του σύγχρονου παγκόσμιου συστήματος. Αφορά την ιδέα 

μιας κοινής πολιτικής εξουσίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Βασίζεται στη 

συγκέντρωση όλων των εξουσιών σε ένα κέντρο αποφάσεων ή οργανισμό που 

διαθέτει δικαστική, νομοθετική και εκτελεστική εξουσία. Η ιδέα της παγκόσμιας 

κυβέρνησης στηρίζεται στη «θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου» μεταξύ 

πολιτών και κράτους3 και διαχωρίζεται σε δύο διαφοροποιημένα μοντέλα: Το 

«ενιαίο», κατά το οποίο ένα κράτος μονοπωλεί την εξουσία, ασκεί τη 

νομιμοποιημένη βία και εδραιώνει ένα σύστημα παγκόσμιας ιεραρχικής τάξης 

και το «ομοσπονδιακό», όπου υπάρχει μεν μια κεντρική εξουσία, τα κράτη δε 

που την απαρτίζουν είναι αυτά που αποφασίζουν για τα τοπικά ζητήματα. 

 Ωστόσο η ιδέα της παγκόσμιας κυβέρνησης αντικρούει στο γεγονός ότι 

«τα κράτη είναι οι θεματοφύλακες που αναλαμβάνουν την υποχρέωση της 

προστασίας και της προσαρμογής των κανόνων και που διασφαλίζουν την τάξη 

στην παγκόσμια πολιτική» (Bull, 2001). Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ένδειξη 

ότι τα κράτη είναι διατεθειμένα να παραδώσουν την κυριαρχία τους. 

  Σύμφωνα με τον Heywood (2013), η παγκόσμια κυβέρνηση είναι γενικά 

ανεπιθύμητη κυρίως για τέσσερις λόγους:  

 α. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης ανεξέλεγκτης ισχύος που 

οδηγεί αναπόφευκτα σε παγκόσμιο δεσποτισμό.  

 β. Λόγω της εθνοτικής, πολιτισμικής, οικονομικής και θρησκευτικής 

διαφοροποίησης μεταξύ του παγκόσμιου πληθυσμού, οι τοπικοί δεσμοί είναι 

πάντοτε ισχυρότεροι από τους παγκόσμιους, γεγονός που προκαλεί 

αυτονομιστικές τάσεις και επομένως συγκρούσεις. Πρόκειται για ένα φαινόμενο 

                                                   
3
  Όπως ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η τάξη και η σταθερότητα ανάμεσα στα άτομα 

είναι η συγκρότηση ενός κυρίαρχου κράτους, έτσι και ο μόνος τρόπος αποτροπής της 
σύγκρουσης ανάμεσα σε ιδιοτελή κράτη είναι η δημιουργία μιας ανώτερης παγκόσμιας αρχής 
(Yunker, 2007). 
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που συμβαίνει σε μικρότερη κλίμακα στο εσωτερικό κρατών με ανομοιογένειες, 

όπως πρόσφατα οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν μετά τα δημοψηφίσματα από 

τους Κούρδους και από τους Καταλανούς, για την ανεξαρτησία τους από τα 

κράτη του Ιράκ και της Ισπανίας αντίστοιχα.  

 γ. Η παγκόσμια κυβέρνηση εγείρει πολλά ερωτηματικά ως προς τη 

διατήρηση δημοκρατικών θεσμών, που είναι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής 

κουλτούρας κυρίως στον δυτικό κόσμο.  

 δ. Η ιδέα της παγκόσμιας κυβέρνησης απορρίπτεται από την επικράτηση 

της εναλλακτικής ιδέας της παγκόσμιας διακυβέρνησης.  

Παγκόσμια διακυβέρνηση 

 Η παγκόσμια διακυβέρνηση δεν συνιστά υπερεθνική εξουσία, αλλά ένα 

πεδίο διαχείρισης των πολιτικών εν απουσία κεντρικής κυβέρνησης. Σε αυτό το 

πεδίο τα κράτη συνεργάζονται με τη θέλησή τους για να επιλύσουν τα 

προβλήματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά με μονομερείς 

δράσεις. Η παγκόσμια διακυβέρνηση μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ένα 

«σύστημα συνεργασίας σε συνθήκες αναρχίας» (Οye, 1986). Η ιδέα και 

εφαρμογή της παγκόσμιας διακυβέρνησης στις διεθνείς εξελίξεις, αναλύεται 

διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο.  

 Μια συνοπτική απεικόνιση των τεσσάρων μοντέλων της παγκόσμιας 

πολιτικής σε σχέση με την ύπαρξη ή μη υπερεθνικής εξουσίας και δεσμευτικών 

νορμών - κανόνων φαίνεται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 1 : Μοντέλα παγκόσμιας πολιτικής (Rittberger και Zangi, 2006) 

 
Απουσία  

υπερεθνικής εξουσίας 

Ύπαρξη  

υπερεθνικής εξουσίας 

Απουσία δεσμευτικών 

νορμών και κανόνων 
Διεθνής Αναρχία Παγκόσμια Ηγεμονία 

Ύπαρξη δεσμευτικών 

νορμών και κανόνων 
Παγκόσμια Διακυβέρνηση Παγκόσμια Κυβέρνηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Η σημασία στην παγκόσμια τάξη 

 Στην πράξη, αποδεικνύεται ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση, ως διάδοση 

του «ηθικού κοσμοπολιτισμού» (σε αντίθεση με τον κοσμοπολιτισμό ενός 

παγκόσμιου κράτους) μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως ο πόλεμος, η 

φτώχεια και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

δημιουργία ενός παγκόσμιου κράτους (Heywood, 2013).  

 Τόσο το μοντέλο της παγκόσμιας κυβέρνησης όσο και αυτό της 

διακυβέρνησης διέπονται από την αρχή της υπερεθνικότητας, δηλαδή την 

ύπαρξη μιας εξουσίας που είναι ανώτερη από το έθνος-κράτος και μπορεί να 

επιβάλλει την βούλησή της σε αυτό (Heywood, 2013). Για παράδειγμα, η 

υπερεθνική εξουσία του ΟΗΕ με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ασφαλείας 

για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια4 έχει μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά 

παγκόσμιας κυβέρνησης, γιατί εδράζεται στη βούληση των κρατών. 

 Σύμφωνα με τους Karns & Mingst (2015) η παγκόσμια διακυβέρνηση έχει 

χαρακτηριστεί «ως το σύνολο των δραστηριοτήτων, κανόνων και επίσημων - 

ανεπίσημων μηχανισμών, που αφορούν τη διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα 

του σημερινού κόσμου». Είναι μια ευρεία, δυναμική και περίπλοκη διαδικασία 

διαδραστικής διαμόρφωσης της πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο και 

αναφέρεται σε ένα ευρύ σύνολο από συμφωνίες συνεργασίας για την επίλυση 

προβλημάτων. Περιλαμβάνει, υπερεθνικούς, διακυβερνητικούς, κυβερνητικούς 

και μη κυβερνητικούς μηχανισμούς.  

 Η παγκόσμια διακυβέρνηση είναι ορατή από την αύξηση του αριθμού 

των διεθνών οργανισμών, διακυβερνητικών και µη κυβερνητικών (ΜΚΟ), που 

στηρίζονται σε κοινούς κανόνες και στόχους,5 µε σημαντικό ρόλο όχι μόνο ως 

προς την επίλυση συγκρούσεων, αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία των ανθρώπινων 

                                                   
4
  Άρθρο 25 της Χάρτας του ΟΗΕ 

 
5
  Στις αρχές του 2014, σύμφωνα µε τα στοιχεία της Union of International Associations, 

λειτουργούσαν 7.756 διεθνείς οργανισμοί (βλ. http://www.uia.org/Number_of_international 
_organizations) 
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δικαιωμάτων, την ανασυγκρότηση κρατών, και την επιτήρηση εθνικών 

νομισματικών πολιτικών. Σύμφωνα µε τον Heywood (2013) η εξέλιξη αυτή 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα κράτη έρχονται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπα µε 

προβλήματα που ξεπερνούν τις δυνατότητές τους να τα αντιμετωπίσουν μόνα 

τους. Σε αυτό το σύστημα τα κράτη παραμένουν οι κύριοι θεσμοί, καθώς οι 

αξιωματούχοι των κυβερνήσεων είναι αυτοί που συνεργάζονται με τους 

ομόλογούς τους, με επιστήμονες, με τραπεζίτες, και άλλους μη κυβερνητικούς 

εκπροσώπους. 

 Η ανάγκη της παγκόσμιας διακυβέρνησης κατέστη σαφής με την ανάγκη 

ελέγχου των εξοπλισμών των πυρηνικών όπλων, με τη σύναψη διακρατικών 

συμφωνιών μέσω των οποίων τα κράτη επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τη βία 

στη θερμοπυρηνική εποχή (Κουσκουβέλης, 2002). Άλλες προκλήσεις είναι οι 

χρηματοπιστωτικές κρίσεις, η κλιματική αλλαγή, η τρομοκρατία, το έγκλημα, η 

μετανάστευση και η ανάπτυξη. 

 Ο όρος «παγκόσμια διακυβέρνηση» χρησιμοποιείται και με πιο στενή 

έννοια όταν αναφέρεται στους θεσμούς μέσα στους οποίους συντελούνται αυτές 

οι διαδράσεις. Έτσι συγχέεται συχνά με τους διεθνείς οργανισμούς. Γενικά, 

αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο που δεν ορίζεται εύκολα. Ωστόσο μπορεί να 

προσδιοριστεί από τα κεντρικά χαρακτηριστικά της, τα οποία σύμφωνα με τον 

Heywood (2013) είναι:  

 α. Ο πολυκεντρισμός, καθώς αφορά σειρά από οργανισμούς, θεσμικά 

πλαίσια και μηχανισμούς διαμόρφωσης πολιτικής. 

 β. Ο διακυβερνητισμός με την έννοια ότι τα κράτη ασκούν σημαντική 

επιρροή στο σύστημα με αποτέλεσμα τις αδυναμίες του συστήματος στην 

επιβολή της εφαρμογής των αποφάσεων.  

 γ. Η ανάμειξη πολλών δρώντων, διότι πέρα από τα κράτη και τους 

διεθνείς οργανισμούς συμμετέχουν ΜΚΟ, πολυεθνικές επιχειρήσεις και άλλοι 

θεσμοί. 

 δ. Οι πολυεπίπεδες διαδικασίες, επειδή η παγκόσμια διακυβέρνηση 

λειτουργεί με βάση τη διάδραση ανάμεσα σε ομάδες και θεσμούς σε διάφορα 

επίπεδα, όπως το επαρχιακό, το εθνικό, το περιφερειακό και το παγκόσμιο. 
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 ε. Η απομορφοποίηση, καθόσον υπάρχει η τάση να λειτουργεί μέσω 

ανεπίσημων διεθνών καθεστώτων, παρά μέσα από επίσημους και νομικά 

κατοχυρωμένους οργανισμούς. 

 «Ενώ η σύσταση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης θεωρείται ολοένα και 

περισσότερο παρωχημένη και μη επιθυμητή ιδέα, η εναλλακτική έννοια της 

παγκόσμιας διακυβέρνησης έχει καταστεί όλο και πιο σημαντική» (Heywood, 

2013:741). 

 Σύμφωνα με τον Hendley Bull (2001), οι κοινωνίες αναγνωρίζουν τους 

στόχους τους και ενσωματώνουν ρυθμίσεις που τις προάγουν. Οι βασικοί 

στόχοι ενός κράτους που πρέπει να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε είναι:  

 α. Η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής από τη βία που καταλήγει σε 

θάνατο ή σωματική βλάβη, σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. 

 β. Η διασφάλιση ότι οι συμφωνίες που συνάπτονται εφαρμόζονται, 

για την διευκόλυνση της συνεργασίας σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 

συνύπαρξης.  

 γ. Η ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με τέτοιον τρόπο ώστε 

να μην υφίστανται διαρκείς αμφισβητήσεις επί της ιδιοκτησίας των πραγμάτων, 

προκειμένου να υπάρχουν σταθερές κοινωνικές σχέσεις.  

 «Ο όρος τάξη σε μια κοινωνία μπορεί να νοηματοδοτηθεί μόνο σε 

συνάρτηση με αυτές τις αξίες» και η «βασική αρχή, που διασφαλίζει την τάξη και 

τη σταθερότητα στην παγκόσμια πολιτική είναι η εθνική κυριαρχία των κρατών»  

(Bull, 2001:41-42). Με αυτή την έννοια, η τάξη διατηρείται με θεσμούς κοινών 

συμφερόντων και κανόνων συμπεριφοράς, που υποστηρίζουν τους αρχικούς 

στόχους. Επιπλέον, καθόσον η παγκόσμια διακυβέρνηση δεν αντίκειται σε αυτή 

τη βασική αρχή, γίνεται ευκολότερα αποδεκτή από τα κράτη. Έτσι, από τη 

δεκαετία του 1950 εγκαινιάστηκαν και πολλαπλασιάστηκαν συστήματα 

αμοιβαίας ομαδοποιημένης κυριαρχίας (McCormick & Olsen, 2013), στα οποία 

τα κράτη συμφωνούν να μεταφέρουν αρμοδιότητες και εξουσίες σε υπερεθνικά 

όργανα. 

  «Πρόκειται για τη λογική της συνδυασμένης κυριαρχίας δύο ή 

περισσότερων κρατών, µε το μοίρασμα της συνεργασίας να αποβλέπει στην 

απόκτηση πρόσβασης σε μεγαλύτερη, σε σχέση µε την εθνική κυριαρχία, ισχύ 
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και επιρροή εντός των περιφερειακών και διεθνών οργανισμών» 

(Φραγκονικολόπουλος, 2015: 11). Στο θεσμικό αυτό πλαίσιο από τη δεκαετία 

του 1970, παρατηρείται ότι οι διακρατικές σχέσεις επηρεάζονται όλο και 

περισσότερο από την αρχή της αλληλεξάρτησης (Keohane & Nye, 1977), 

δηλαδή της κατάστασης, όπου τα κράτη και οι λαοί επηρεάζονται από 

αποφάσεις που λαμβάνονται από άλλους, με την προϋπόθεση της αμοιβαίας 

επιρροής και της ισότιμης σχέσης ανάμεσά τους. 

 Μέσω της παγκόσμιας διακυβέρνησης τα κράτη προάγουν τα 

συμφέροντά τους ως προς την επίτευξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της 

επιβίωσης. Επιπλέον, επιτυγχάνουν δικαιοσύνη και την εξασφάλιση της «μη 

αδικίας» με την τήρηση των συμφωνιών και με τη δημιουργία υπερεθνικών 

οργανισμών,6 που έχουν την δυνατότητα να επιβάλλουν την θέλησή τους στα 

κράτη ή να επιλύουν τις όποιες διαφορές προκύπτουν (Heywood, 2013). Με τα 

παραπάνω υλοποιούνται οι βασικοί (σύμφωνα με τον Hedley Bull) στόχοι ενός 

κράτους, οπότε τους παρέχεται ένα υγειές περιβάλλον για την ανάπτυξη και 

επομένως την ευημερία τους. 

 Ωστόσο, δεν πρέπει να υπερεκτιμάται ο βαθμός στον οποίο ο κόσμος 

κυβερνάται στη βάση κανόνων. Θα ήταν πιο ακριβές όταν αναφερόμαστε στην 

παγκόσμια διακυβέρνηση να εννοούμε μια αναδυόμενη διαδικασία, παρά ένα 

εδραιωμένο σύστημα. Καταρχάς, είναι ένα θεσμικό πλαίσιο, που δεν έχει 

εδραιωθεί με ομοιογένεια σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Ενδεικτικό είναι ότι 

η ΕΕ κατάφερε να εξαλείψει την πολιτική που βασίζεται στην ισορροπία ισχύος 

μεταξύ των κρατών, κάτι που δεν συναντάται στον υπόλοιπο κόσμο. Άλλωστε,  

«οι διεθνείς κανόνες έχουν μικρή εφαρμογή και ιδιαίτερα σε κράτη παρίες»7 

(Heywood, 2013: 743). 

Παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση 

 Η παγκόσμια διακυβέρνηση έχει την τάση να στρέφεται σε πολιτικές 

οικονομικού περιεχομένου καθόσον η αλληλεξάρτηση σε οικονομικό επίπεδο 

                                                   
6
 Χαρακτηριστικοί θεσμοί παγκόσμιας διακυβέρνησης είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου και το Διεθνές δικαστήριο 
 
7
  «Κράτος παρίας» είναι ένα κράτος, η εξωτερική πολιτική του οποίου αποτελεί απειλή είτε για 

τα γειτονικά του κράτη είτα για άλλα, εξαιτίας της επιθετικής του στόχευσης, των στρατιωτικών 
εξοπλισμών  και ιδιαίτερα της επιδίωξης απόκτησης όπλων μαζικής καταστροφής ή σύνδεσής 
του με τρομοκρατικές οργανώσεις (Heywood, 2013: 387). 
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είναι πιο εμφανής, ενώ η αποτυχία της διεθνούς συνεργασίας σε αυτόν το τομέα 

μπορεί να προκαλέσει και τα πιο σημαντικά προβλήματα. Το σύστημα της 

παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης έχει ως αφετηρία τη Νομισματική και 

Οικονομική Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 1944 στην πόλη Bretton 

Woods, της Πολιτείας New Hampshire των ΗΠΑ.8 Στη συνδιάσκεψη 

υιοθετήθηκε το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών (που έγινε 

γνωστό ως «σύστημα Bretton Woods») και πάρθηκε η απόφαση της ίδρυσης 

τριών νέων οργανισμών, οι οποίοι ήταν: 

 α. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), που τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο 

του 1947 με κύριο στόχο την επιτήρηση του συστήματος σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών μέσω της σύνδεσης όλων των νομισμάτων με την 

αξία του δολαρίου των ΗΠΑ, που συναλλασσόταν άμεσα με τον χρυσό σε 

σταθερή ισοτιμία.9 

 β. Η Διεθνής Τράπεζα για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη (IBRD), 

που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 1946, γνωστή και ως Παγκόσμια Τράπεζα, με 

σκοπό τη δημιουργία μιας νέας διεθνούς χρηματοπιστωτικής τάξης με την 

παροχή δανείων σε όσα κράτη έπρεπε να ανοικοδομηθούν και να αναπτυχθούν 

μετά τις καταστροφές που υπέστησαν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 γ. Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), που τέθηκε σε 

ισχύ τον Ιανουάριο του 1948 και αντικαταστάθηκε από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Εμπορίου το 1995, με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας τάξης 

διεθνούς εμπορίου με την ανάπτυξη του ελεύθερου εμπορίου και τη μείωση των 

δασμών. 

 Η στόχευση της συνδιάσκεψης από πλευράς ΗΠΑ, που ήταν η 

κινητήριος δύναμη των διαπραγματεύσεων και ουσιαστικά υπαγόρευσαν την 

ουσία των αποτελεσμάτων είχε διττό χαρακτήρα, την δημιουργία ενός ανοικτού 

και σταθερού διεθνούς οικονομικού συστήματος και τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του κομμουνισμού. Με τους παραπάνω θεσμούς δημιουργήθηκε 

μια πρώτη μορφή παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, που εδραζόταν σε 

                                                   
8
 Η συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και με αφορμή την περίοδο 

πολύ μεγάλης νομισματικής αστάθειας και τις μεγάλες μεταβολές στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες, που γνώρισε η ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
 
9
  Η ισοτιμία καθορίστηκε αρχικά σε 35 δολάρια η ουγγιά. 

 



 

12 

ένα πλαίσιο νορμών και κανόνων και καθοδηγήθηκαν οι μελλοντικές 

οικονομικές διεθνείς σχέσεις. Ωστόσο, το 1971, οι ΗΠΑ βλέποντας το ποσοστό 

κάλυψης των δολαρίων σε κυκλοφορία να μειώνεται από το 55% στο 22% σε 

σχέση με τον αντίστοιχο απόθεμα σε χρυσό, αποφάσισε να κλείσει το 

«παράθυρο χρυσού», καθιστώντας το δολάριο μη μετατρέψιμο άμεσα σε 

χρυσό,10 γεγονός που σηματοδότησε και την κατάρρευση του «συστήματος 

Bretton Woods», αποτυπώνοντας τα θεμελιώδη σφάλματα στην αρχιτεκτονική 

του ίδιου του συστήματος (Heywood, 2013).  

 Σύμφωνα με τη φιλελεύθερη προσέγγιση, η ιδέα της κλασσικής πολιτικής 

οικονομίας συνίσταται στην πίστη ότι ο ανταγωνισμός της αγοράς που δεν 

επιδέχεται έξωθεν ρυθμίσεις τείνει προς την ισορροπία μακροπρόθεσμα. Η 

φιλελεύθερη οικονομική θεωρία του «συστήματος Bretton Woods» 

δημιουργούσε θεσμικές ρυθμίσεις που θα επόπτευαν τη διεθνή οικονομία και θα 

διασφάλιζαν τη σταθερότητα, υπό το φόβο ότι μια αρρύθμιστη διεθνής 

οικονομία είναι εγγενώς ασταθής και τείνει προς κρίσεις, όπως η Μεγάλη 

Ύφεση κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Εξάλλου, οι περισσότεροι 

φιλελεύθεροι αποδέχονται την ανάγκη οικονομικής διακυβέρνησης στον βαθμό 

που ενισχύει-παρά αποδυναμώνει- την διαφάνεια και τον ελεύθερο 

ανταγωνισμό. Με βάση την οπτική του οικονομικού φιλελευθερισμού η 

παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση μέσω του «συστήματος  Bretton Woods» 

ήταν ελαττωματική και οδηγήθηκε σε κατάρρευση στις αρχές της δεκαετίας του 

1970 γιατί οι συναλλαγματικές ισοτιμίες λειτουργούν καλύτερα χωρίς 

εξωτερικούς παρεμβατισμούς.    

 Ωστόσο, σύμφωνα με τη ρεαλιστική προσέγγιση όπου τα οικονομικά 

εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό με πολιτικούς όρους, τα στενά περιθώρια 

διακρατικής συνεργασίας στα οικονομικά ζητήματα μπορούν να διευρυνθούν 

μόνο με την ανάδυση μιας παγκόσμιας ηγεμονικής δύναμης, η κυρίαρχη 

στρατιωτική και οικονομική θέση της οποίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια 

φιλελεύθερη παγκόσμια οικονομία. Έτσι, από την οπτική του ρεαλισμού η 

δημιουργία του συστήματος του Bretton Woods σήμανε την ανάδυση τω ΗΠΑ 

ως ηγεμονικής δύναμης, ενώ η κατάρρευσή του αποτύπωσε την αδυναμία της 

ηγεμονίας τους ή την απόφαση (κατά άλλους αναλυτές) μιας τολμηρής 

                                                   
10

  Η κίνηση αυτή έμεινε στην ιστορία ως το ''Nixon Shock'' ( Eichengreen, 2008).   
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ηγεμονικής δύναμης με συγκεκριμένη στόχευση, που επήλθε κατόπιν της 

σχετικής παρακμής της οικονομίας των ΗΠΑ.  

 Ακολούθησε η στροφή προς τον νεοφιλελευθερισμό εξαιτίας της 

ανάδυσης της «συναίνεσης της Ουάσιγκτον» από τη δεκαετία του 1980, που 

σηματοδότησε τον θρίαμβο του φιλελευθερισμού επί του ημιμερκαντελισμού του 

Bretton Woods. Ο όρος «συναίνεση της Ουάσιγκτον» επινοήθηκε από τον John 

Williamson το 1990 για να περιγράψει τις πολιτικές, τις οποίες είχαν υιοθετήσει, 

οι διεθνείς θεσμοί του Bretton Woods, δηλαδή το ΔΝΤ και η Παγκόσμια 

Τράπεζα με την υποστήριξη της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, μετά την 

κατάρρευσή του συστήματος Bretton Woods. Στη βάση του «ορθόδοξου» 

φιλελεύθερου μοντέλου, που για την ανάπτυξη προϋποθέτει τον 

εκσυγχρονισμό, στόχος ήταν η ανοικοδόμηση του αναπτυσσόμενου κόσμου. Η 

«συναίνεση της Ουάσιγκτον» έγκειται στο τρίπτυχο σταθεροποίηση, 

ιδιωτικοποιήσεις και απελευθέρωση των αγορών (Heywood, 2013). 

Αναλυτικότερα, ήταν υπέρμαχος: 

 α.  Της δημοσιονομικής πειθαρχίας. 

 β.  Της μείωσης των φορολογικών βαρών σε φυσικά και νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

 γ.  Της απελευθέρωσης των χρηματοοικονομικών αγορών. 

 δ.  Των κυμαινόμενων και ανταγωνιστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 ε.  Της απελευθέρωσης του εμπορίου. 

 στ.  Του ανοίγματος των αγορών στις άμεσες ξένες επενδύσεις. 

 ζ.  Των ιδιωτικοποιήσεων. 

 Λόγω της εκτεταμένης αντίδρασης στις αποτυχημένες οικονομικές 

πολιτικές να εκπληρώσουν τον στόχο της ανάπτυξης, όπως αποδείχτηκε, 

δημιουργήθηκε μία «ενισχυμένη» μορφή, που δίνει έμφαση και σε άλλες 

πολιτικές, όπως οι νομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την πάταξη 

της διαφθοράς, την βελτίωση της ευελιξίας της αγοράς και τη μείωση του 

επιπέδου φτώχειας. Αυτό δεν κατέστη αρκετό για να κατευνάσει τους επικριτές 

της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα μετά την ασιατική κρίση 

της περιόδου 1997-1998 και την σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-
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2009. Έτσι, διατυπώθηκε σωρεία επικρίσεων για την αστάθεια και αποτυχία του 

συστήματος να αποτρέψει μια κρίση ή στην περίπτωση όπου αυτό δεν ήταν 

εφικτό να παράσχει επαρκείς προειδοποιήσεις πριν το ξέσπασμα των 

κρίσεων11.  

 Επιπλέον έχουν αναδειχτεί οι κίνδυνοι της αρρύθμιστης δυναμικής της 

παγκόσμιας διακίνησης κεφαλαίων, που έχουν επιτρέψει κερδοσκοπικές 

εκρήξεις σε όλο τον κόσμο προκαλώντας δραματικές κρίσεις. Με τα παραπάνω 

κατέστη επιτακτική η ανάγκη για μεταρρύθμιση της αρχιτεκτονικής της 

παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης με τη δημιουργία ενός «νέου Bretton 

Woods». Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη στο μέλλον θα 

επηρεάζεται σημαντικά εκτός από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, από τις θέσεις, τα 

ενδιαφέροντα και τις αξιώσεις των νέων ανερχόμενων δυνάμεων, κυρίως της 

Κίνας, αλλά και της Ινδίας, της Ρωσίας και της Βραζιλίας (Heywood, 2013). 

Δίλημμα ευημερίας και ασφαλείας  

 Η διακρατική συνεργασία είναι δύσκολη τόσο σε οικονομικά ζητήματα, 

όσο και σε θέματα ασφαλείας. Και τα δύο καλλιεργούν την έλλειψη 

εμπιστοσύνης, τον φόβο και τη σύγκρουση ανάμεσα στα κράτη. Το δίλημμα 

ευημερίας ανακύπτει στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, καθόσον κάθε 

κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίζει, χωρίς την παρέμβαση κάποιας κεντρικής 

εξουσίας, τις εμπορικές και νομισματικές πολιτικές του (Rittberger και Zangl, 

2006). Από την άλλη,  το δίλλημα ασφαλείας προκύπτει από την απόπειρα κάθε 

κράτους να αυξάνει τους εξοπλισμούς του για την επιβίωσή του, γεγονός που 

δημιουργεί ανασφάλεια στα άλλα κράτη, που με τη σειρά τους προβαίνουν σε 

εξοπλισμούς για να εξασφαλίσουν την ισορροπία ισχύος. 

 Το δίλλημα ευημερίας έγκειται στη σύγκρουση οικονομικών 

συμφερόντων ανάμεσα στα κράτη. Κάθε κράτος μπορεί να αποπειραθεί να 

αυξήσει το μερίδιό του στη διεθνή αγορά με πολιτικές υποτίμησης του 

νομίσματος και με την επιβολή απαγορεύσεων ή την αύξηση των δασμών στις 

εισαγωγές αγαθών. Η απόπειρα να καθίστανται τα εγχώρια προϊόντα φτηνά και 

επομένως ανταγωνιστικά, ενώ τα εισαγόμενα ακριβά, ονομάστηκε πολιτική 

«φτώχειας του γείτονα» και μπορεί να επιφέρει ζημιές μακροπρόθεσμα. Ο 

                                                   
11

  Ειδικά στη περίπτωση της ασιατικής κρίσης θεωρήθηκε από κάποιους επικριτές ότι το ΔΝΤ 
πέτυχε μόνο να επιδεινώσει την κρίση (Heywood,2013).   
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λόγος είναι ότι και τα άλλα κράτη προχωρούν σε αντίστοιχα μέτρα, γεγονός που 

οδηγεί στη συνολική μείωση της οικονομικής πίτας.   

 Η διεθνής συνεργασία με θέμα την ασφάλεια προσκρούει στα εμπόδια 

που τίθενται από το «δίλημμα ασφαλείας». Κατά τον John Mearsheimer τα 

κράτη, μολονότι είναι δύσκολο, μπορούν να συνεργαστούν, πιο δύσκολο όμως, 

είναι να διατηρηθεί η συνεργασία. Δύο είναι οι παράγοντες που εμποδίζουν ή 

σταματούν την συνεργασία: Οι συλλογισμοί περί σχετικών κερδών και ο φόβος 

εξαπάτησης.  Τα κράτη σε κάθε στρατιωτική συνεργασία υπολογίζουν την 

απόλυτη ή σχετική κατανομή των κερδών που θα προκύψουν. Η συνεργασία 

καθίσταται πιο δυσχερής όταν τα κράτη ενδιαφέρονται περισσότερο για τα 

σχετικά κέρδη παρά για τα απόλυτα, καθώς ο τρόπος διανομής της πίτας 

περιπλέκει τις προσπάθειες συνεργασίας (Schroeder, 1994). Ο φόβος της 

εξαπάτησης γίνεται περισσότερο αισθητός σε θέματα ασφαλείας και 

εξοπλισμών, όπου κάθε απόπειρα εξαπάτησης ή παραβίασης συμφωνιών 

επιτρέπει ταχείες μεταβολές στην ισορροπία ισχύος (Lipson, 1984). «Η γνήσια 

Ειρήνη ή ένας κόσμος στον οποίο τα κράτη δεν θα ανταγωνίζονται για ισχύ, δεν 

είναι πιθανά για όσο το διακρατικό σύστημα παραμένει άναρχο» (Mearsheimer, 

2011: 125). 

 Τα διλλήματα που προκύπτουν σε θέματα ευημερίας είναι λιγότερο 

σοβαρά από αυτά του διλλήματος ασφαλείας. Ο λόγος είναι ότι τα κράτη 

ενδιαφέρονται να συνεργαστούν περισσότερο σε οικονομικό επίπεδο με στόχο 

τον προσπορισμό απόλυτων κερδών. Αυτό εξηγεί γιατί η διεθνής συνεργασία 

έχει προοδεύσει περισσότερο και ταχύτερα στον τομέα της οικονομίας, παρά σε 

οποιονδήποτε άλλο τομέα. Άλλωστε, σε αντίθεση με τις αυξανόμενες 

στρατιωτικές διαφορές, οι διευρυμένες οικονομικές διαφορές δεν συνιστούν 

απειλή για την επιβίωση του κράτους. Επίσης, η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια 

μπορούν να αναπτυχθούν ευκολότερα σε ζητήματα οικονομικής συνεργασίας, 

καθώς η χρήση δασμών και άλλων μορφών προστατευτισμού είναι πιο δύσκολο 

να συγκαλυφθούν, σε σχέση με την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Η έννοια της περιφερειακής ολοκλήρωσης 

 Ως περιφερειακή ολοκλήρωση νοείται η διαδικασία θέσπισης δομών και 

κανόνων συνεργασίας ανάμεσα στα έθνη-κράτη μιας συγκεκριμένης 

γεωγραφικής περιφέρειας που συνεπάγεται τη μετατόπιση του κέντρου 

εξουσίας από τις εθνικές κυβερνήσεις προς τους νέους θεσμούς 

ομαδοποιημένης ή συλλογικής κυριαρχίας, σύμφωνα με την οποία τα κράτη- 

μέλη εκχωρούν μέρος της κυριαρχίας τους σε νέους θεσμούς. Ο μετριασμός της 

εθνικής κυριαρχίας αντισταθμίζεται με το δικαίωμα ψήφου και λόγου στους 

νέους θεσμούς που έχουν δημιουργηθεί και είναι επιφορτισμένοι με τη λήψη 

αποφάσεων και την εκτέλεση συγκεκριμένων πολιτικών στα πεδία εκείνα που 

έχει θεσμοθετηθεί η περιφερειακή συνεργασία (Hurrell, 2006; Farrell, 2005).  

Σύμφωνα δε με τον Heywood (2013), η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι 

η θεωρία και η πρακτική του συντονισμού κοινωνικών, οικονομικών ή πολιτικών 

δραστηριοτήτων σειράς κρατών σε κάποια γεωγραφική περιφέρεια. Σε θεσμικό 

επίπεδο, η περιφερειακή ολοκλήρωση αναφέρεται σε μεγάλο αριθμό νορμών, 

κανόνων και επίσημων δομών, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο συντονισμός. 

Συνεπάγεται τη μετατόπιση των ταυτοτήτων και των πολιτικών δεσμών από το 

κράτος στην περιφέρεια. Η κεντρική διάκριση μεταξύ της κλασικής, 

διακυβερνητικής (intergovernmental) συνεργασίας που συναντάμε στην 

παγκόσμια πολιτική και της περιφερειακής ολοκλήρωσης που δημιουργεί 

θεσμούς υπερεθνικής (supranational) συνεργασίας, έγκειται στον τρόπο λήψης 

αποφάσεων. 

 Οι διεθνείς οργανισμοί λαμβάνουν αποφάσεις στη βάση της 

διακυβερνητικής συνεργασίας και τα κράτη είναι οι µόνοι συμμετέχοντες, που 

είτε με το δικαίωμα του βέτο, είτε µέσω των συμμαχιών τις οποίες συνάπτουν µε 

άλλα µέλη (ώστε να µην παραγκωνίζονται στις ψηφοφορίες), προασπίζονται και 

διαφυλάττουν το εθνικό τους συμφέρον. Έτσι, διεξάγουν κατά βάση 

διακυβερνητικές συσκέψεις που στόχο έχουν να συντονίσουν επιμέρους 

πολιτικές σε συγκεκριμένους τομείς, χωρίς να συνεπάγονται δεσμεύσεις που 
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επιβάλλονται από άνωθεν θεσμούς και διαμοιρασμό της εθνικής τους 

κυριαρχίας.  

 Αντίθετα, οι περιφερειακές ενώσεις έχουν οικοδομήσει ένα μείγμα 

διακυβερνητικών και υπερεθνικών οργάνων (McCormick, 2011).12 Τα κράτη- 

µέλη παραδίδουν μέρος της κυριαρχίας τους σε υπερεθνικούς θεσμούς 

καθιστώντας τους έτσι προέκταση της εγχώριας σφαίρας τους. Με οικειοθελή 

δέσμευση ενοποιούν τις οικονομίες τους, δημιουργώντας κοινή αγορά και 

συντονίζουν τις επιμέρους πολιτικές τους. Οι περιφερειακές ενώσεις 

λειτουργούν προς την κατεύθυνση δημιουργίας ομοσπονδίας ή υπέρ-κράτους. 

 Το κομβικό σημείο για την κατανόηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης 

είναι η διαφοροποίηση της αρχής της εθνικής κυριαρχίας. Οι εσωτερικές και 

εξωτερικές προκλήσεις δημιουργούν συχνά ζητήματα τα οποία οι κρατικές 

πολιτικές οντότητες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν επαρκώς. Για τον λόγο 

αυτόν, προσφεύγουν στη δημιουργία περιφερειακών ενώσεων µε στόχο την 

αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Τα κυριότερα από αυτά είναι η επίτευξη της 

ειρήνης και η δημιουργία ενιαίων οικονομικών ζωνών/αγορών µε τον διττό 

στόχο της ενίσχυσης της ειρήνης και της δημιουργίας μίας ισχυρής οικονομίας. 

 Ο βαθμός της περιφερειακής ολοκλήρωσης μπορεί να ποικίλλει, από τη 

συνεργασία ανάμεσα σε κυρίαρχα κράτη στη βάση του διακυβερνητισμού μέχρι 

τη μεταφορά της εξουσίας από τα κράτη σε υπερεθνικές κεντρικές δομές λήψης 

αποφάσεων. Αυτό που χαρακτηρίζεται μερικές φορές ως περιφερειακή 

ολοκλήρωση της αγοράς αναφέρεται στην αυθόρμητη σύναψη επιχειρηματικών 

και εμπορικών σχέσεων ανάμεσα σε γειτονικά κράτη. «Η περιφερειακή 

ολοκλήρωση αποτελεί σε γενικές γραμμές μια διαδικασία μέσα από την οποία 

γεωγραφικές περιοχές μετατρέπονται σε σημαντικές πολιτικές ή και οικονομικές 

μονάδες, αποτελώντας τη βάση για τη συνεργασία και, πιθανόν, τη διαμόρφωση 

ταυτότητας» (Heywood, 2013: 778).  

 Συναφώς, το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe)13, σε αντίθεση 

µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας χαλαρός περιφερειακός οργανισμός της 

                                                   
12

 Η ΕΕ, για παράδειγμα, έχει έξι βασικά όργανα, εκ των οποίων μόνο το Συμβούλιο των 
Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι διακυβερνητικά (Φραγκονικολόπουλος, 2015). 
 
13

 Σκοπός του συγκεκριμένου οργανισμού είναι η εποπτεία της προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και της διενέργειας σύννομων, ελεύθερων και δίκαιων εκλογών από τα µέλη. 
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ευρωπαϊκής ηπείρου, που δεν συνεπάγεται τον διαμοιρασμό της εθνικής 

κυριαρχίας. Ομοίως, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΟΑΣΕ)14 δεν προϋποθέτει και δεν οδηγεί σε απώλεια της εθνικής 

κυριαρχίας. Επιπρόσθετα, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (NATO) συντονίζει τις 

αμυντικές δομές των µελών της συμμαχίας χωρίς να μεταφέρονται σε αυτό 

κρίσιμες αρμοδιότητες. Τα µέλη του ΝΑΤΟ παραμένουν πλήρως κυρίαρχα. 

  Η Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών, στο ίδιο πλαίσιο, είναι ένας 

θεσμός χαλαρής περιφερειακής συνεργασίας ανάμεσα στα περισσότερα πρώην 

σοβιετικά µέλη που αποτέλεσε τον κληρονόμο της Σοβιετικής Ένωσης. Η 

Ρωσία, παράλληλα, ηγείται του Οργανισμού Συλλογικής Ασφαλείας (Collective 

Security Treaty Organization), µέλη του οποίου είναι κάποια πρώην σοβιετικά 

κράτη που συντονίζουν τις στρατιωτικές τους δομές µε στόχο τη συλλογική 

ασφάλεια.15 

 Το φόρουµ ASEAN+3 συντονίζει τις πολιτικές της ASEAN µε τις μεγάλες 

δυνάμεις της ανατολικής Ασίας, Κίνα, Ιαπωνία και Ν. Κορέα, επιτρέποντας 

σχήματα συνεργασίας σε αυστηρά διακυβερνητικό πλαίσιο. Τέλος, η Οικονομική 

Συνεργασία των Χωρών Ασίας και Ειρηνικού (APEC), διευκολύνει την εμπορική 

συνεργασία 21 κρατών της περιοχής, χωρίς να μειώνει την εθνική τους 

κυριαρχία (Φραγκονικολόπουλος, 2015). 

 Μία πρώιμη θεωρία περιφερειακής ολοκλήρωσης, που βασίστηκε στη 

διαδικασία της συνειδητής λήψης αποφάσεων από τις πολιτικές ελίτ, είναι η 

θεωρία της ομοσπονδοποίησης και διατυπώθηκε τον 18ο αιώνα από πολιτικούς 

αναλυτές όπως ο W.F Hegel και ο J.J. Rousseau. Η κεντρική ιδέα ήταν το 

ομοσπονδιακό όραμα της ενότητας μέσα από την διαφορετικότητα, που 

επιτυγχάνεται με το σύστημα της αμοιβαίας μοιραζόμενης κυριαρχίας ανάμεσα 

στους διεθνείς και τους εθνικούς οργανισμούς. Εκείνη την εποχή οι 

ομοσπονδίες φάνηκε να προσφέρουν τη λύση στο ενδημικό πρόβλημα του 

διακρατικού συστήματος, τον πόλεμο. «Αφού ο πόλεμος είναι αποτέλεσμα της  

ιδιοτελούς επιδίωξης του εθνικού συμφέροντος από τα κυρίαρχα κράτη στο 

πλαίσιο της αναρχίας, η ειρήνη μπορεί να εδραιωθεί μόνο μέσα από την 

                                                   
14

 Στόχο έχει τον συντονισμό των πολιτικών των µελών σε ζητήματα ασφάλειας, ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τήρησης των εκλογικών διαδικασιών. 
 
15

 Ο Οργανισμός συμμετέχει στο Συμβούλιο Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας 
(Black Sea Economic Cooperation) από κοινού µε την Ελλάδα και άλλα δέκα κράτη της 
ευρύτερης περιοχής. 



 

19 

αμοιβαία διαμοιραζόμενη κυριαρχία, δηλαδή τη μεταφορά τουλάχιστον ενός 

μέρους της κυριαρχίας των κρατών σε έναν ανώτερο ομοσπονδιακό 

οργανισμό» (Heywood, 2013: 782). Για την ομοσπονδιακή σχολή σκέψης η 

ολοκλήρωση αντιπροσωπεύει την πολιτική ένωση μεταξύ περιοχών που ήταν 

προηγουμένως κυρίαρχες και ανεξάρτητες, όπως αυτό επιτεύχθηκε στις 

περιπτώσεις των ΗΠΑ και της Ελβετίας (Κουλουμπής, 1995). 

 Ωστόσο, η ομοσπονδοποίηση είχε μικρή απήχηση στις διαδικασίες 

ολοκλήρωσης και γενικότερα στις τάσεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Τα 

εγχειρήματα ομοσπονδοποίησης είναι εκτός από φιλόδοξα και ουτοπικά, αφού 

αξιώνουν την εθελοντική θυσία της κυριαρχίας των κρατών.  Επιπλέον, τα 

ομοσπονδιακά προγράμματα υποστηρίχθηκαν κυρίως από κύκλους πολιτικών 

και πνευματικών ελίτ, ενώ στους λαούς ήταν περισσότερο δημοφιλής ο 

πολιτικός εθνικισμός (Heywood, 2013). 

 Έτσι, το σκεπτικό της ομοσπονδοποίησης σύντομα παραγκωνίστηκε από 

άλλες απόπειρες εξήγησης του φαινομένου της περιφερειακής ολοκλήρωσης 

που ακολουθούν τη θεωρία του λειτουργισμού. Η θεωρία του λειτουργισμού 

δίνει έμφαση στις ανάγκες των κρατών-µελών και τις λειτουργίες που πρέπει να 

επιτελέσουν (Mitrany, 1975), ενώ προτείνει τη σύσταση οργανισμών 

συνεργασίας στον οικονομικό, τον τεχνικό, τον επιστημονικό, και τον πολιτιστικό 

τομέα. Οι λειτουργιστές θεωρούν προσφορότερη την ίδρυση λειτουργικών 

οργανισμών περιορισμένου εύρους  παρά την ανάπτυξη μεγαλεπήβολων 

πολιτικών θεσμών που περιορίζουν την εθνική κυριαρχία των κρατών-μελών 

(Κουλουμπής, 1995). Σύμφωνα µε αυτή την αντίληψη τα κράτη οδηγούνται 

καταρχάς σε συμφωνίες συνεργασίας και στη συνέχεια επεκτείνουν τη 

συλλογική δράση σε άλλους τομείς.  

 Στη βάση αυτής της θεωρίας, οι νέο-λειτουργιστές προσπάθησαν να 

αναβαθμίσουν τους θεσμούς μέσα από τους οποίους λειτουργεί η περιφερειακή 

ολοκλήρωση. Συγκεκριμένα, η κεντρική έννοια της θεωρίας περιστρέφεται γύρω 

από τη διάχυση/εκχείλιση λειτουργιών, σύμφωνα µε την οποία κάθε φάση 

ολοκλήρωσης οδηγεί στην ανάγκη για την επόμενη, καθώς η συνεργασία 

απαιτεί επιπλέον συντονισμό και κοινή δράση (Haas, 1958; Lindberg, 1963). Η 

παρακάτω ανάλυση δίνει έμφαση στο υπερεθνικό επίπεδο, και στη σταδιακή 

μεταφορά αρμοδιοτήτων σε αυτό, μέχρι το στάδιο της πλήρους 

ομοσπονδοποίησης. Η σταθερή επέκταση των λειτουργιών σε ολοένα και 
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μεγαλύτερους κύκλους δραστηριοτήτων έχει ως αποτέλεσμα την πυροδότηση 

της διαδικασίας της διάχυσης, δηλαδή της απόπειρας διεύρυνσης των 

καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων, με σκοπό την προσφορά λύσεων σε 

μεγαλύτερο εύρος προβλημάτων (Κουλουμπής, 1995). Υπάρχουν τέσσερα είδη 

σταδιακής μεταφοράς αρμοδιοτήτων ή διάχυσης λειτουργιών 

(Φραγκονικολόπουλος, 2015):  

 α. Η Λειτουργική, που είναι η εξάπλωση της συνεργασίας σε έναν 

τομέα, εξαιτίας της συνεργασίας σε άλλους 16.  

 β. Η Πολιτική, δηλαδή η ανάγκη δημιουργίας νέων πολιτικών οργάνων 

και φορέων συνεργασίας 17.  

 γ. Η Γεωγραφική εξάπλωση της περιφερειακών ενώσεων που 

συντελείται όχι μόνο από την επιθυμία των ίδιων των κρατών-μελών για 

διεύρυνση των αγορών και της ασφάλειας, αλλά και από την επιθυμία άλλων 

κρατών να ενσωματωθούν σε αυτές. 

 δ.  Η  Σωρευτική διαδικασία ολοκλήρωσης που διαφοροποιεί την ίδια τη 

φύση και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων (Cram, 2001). 18 

 Ωστόσο, όταν έγινε σαφές ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κατά τις 

δεκαετίες του 1960 και του 1970 διέρχεται από στασιμότητα, οι νέο-

λειτουργιστές αναδιπλώθηκαν στην πρόταση ότι η διάχυση λειτουργιών 

αποτελεί μεν σημαντικό μηχανισμό της περιφερειακής ολοκλήρωσης, δεν 

επιφέρει δε γρήγορα αποτελέσματα εμβάθυνσης της συνεργασίας. 

 Ο διακυβερνητισμός, αντίθετα, που αποτελεί παρακλάδι του ρεαλισμού, 

µε τον οποίο μοιράζεται τα ίδια αξιώματα και έχει εφαρμογή στο πεδίο της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης, διαφωνούσε µε την αυθαίρετη και αυτόματη 

λειτουργία των περιφερειακών ενώσεων που περιέγραφαν οι νέο-λειτουργιστές. 

                                                   
16

  Η δημιουργία του κοινού νομίσματος αποτελεί φυσική συνέχεια της ολοκλήρωσης της κοινής 
αγοράς. 
 
17

 Για την οικονομική διασφάλιση της, η ASEAN προχώρησε στη θέσπιση περιφερειακών 
οργάνων παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών κινήσεων στην περιοχή με σκοπό την 
έγκαιρη διαπίστωση και αντιμετώπιση οικονομικών κρίσεων (Low, 2003) 
 
18

  Η Ανώτατη Αρχή (High Authority), που είχε την περιορισμένη εντολή να επιτηρεί την κοινή 
αγορά άνθρακα και χάλυβα από το 1951, έχει εξελιχθεί στο πιο κεντρικό και ζωτικό όργανο της 
ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διαθέσιμο: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0022 
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Σύμφωνα με τον διακυβερνητισμό, η διάχυση λειτουργιών µόνο αυτονόητη δεν 

είναι, καθώς μπορεί να ανασταλεί ή και να αντιστραφεί. Καθώς τα κράτη είναι οι 

κύριοι δρώντες, η θεωρία εστιάζει στις επιμέρους πολιτικές που επιθυμούν να 

θέσουν σε λειτουργία ή να αποτρέψουν. Πιο συγκεκριμένα, για τους 

διακυβερνητικούς αναλυτές η περιφερειακή ολοκλήρωση προχωρά όταν τα 

µέλη της επιλέγουν αυτή την κατεύθυνση και ανακόπτεται όταν υπάρχουν 

διαφωνίες στο εσωτερικό τους (Hoffman, 1965).  

 Στο ίδιο πλαίσιο, η ρεαλιστική ανάλυση του διακυβερνητισμού διαχωρίζει 

τις ηγεμονικές χώρες μιας περιφερειακής ολοκλήρωσης από τις υπόλοιπες. Η 

θέληση των μεγαλύτερων δυνάμεων, μπορεί να θέσει σε λειτουργία τις 

διαδικασίες ολοκλήρωσης και να εξαλείψει τις αντιρρήσεις των μικρότερων 

χωρών μέσα από διαβουλεύσεις, παραχώρηση καλύτερων όρων σε άλλους 

τομείς (Hendriks, 2001). Ωστόσο, δεδομένου ότι το κρατικό επίπεδο είναι πάντα 

σημαντικότερο του περιφερειακού, δεν είναι δυνατόν η περιφερειακή 

ολοκλήρωση να προχωρά εις βάρος των συμφερόντων των µελών, και κυρίως 

των ισχυροτέρων. Άλλωστε τα ζητήματα υψηλής στρατηγικής των 

περιφερειακών ενώσεων εξακολουθούν να καθορίζονται από τα κράτη-µέλη, ή 

σε διακυβερνητικό επίπεδο συνεργασίας.19  

 Εντός της θεωρίας του διακυβερνητισμού, έχει αναδυθεί ο φιλελεύθερος 

διακυβερνητισμός, που μοιράζεται μεν την αρχή ότι τα κράτη παραμένουν οι 

κεντρικοί δρώντες, προσδίδει δε πολύ μεγάλη αξία στην εσωτερική πολιτική των 

κρατών και ορίζει διαφορετικά τα εθνικά συμφέροντα. Αυτά δεν καθορίζονται 

από τις κυβερνήσεις, αλλά αποτελούν τη συνισταμένη των επιμέρους 

συμφερόντων εντός των εθνικών κοινωνιών που δημιουργούνται από 

διάφορους θεσμούς και φορείς, όπως το εργατικό κίνημα, το περιβαλλοντικό 

κίνημα και η πίεση πολυεθνικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σύμφωνα 

με τον φιλελεύθερο διακυβερνητισμό η πλουραλιστική αυτή αντίληψη είναι 

απαραίτητη ούτως ώστε να γίνουν αντιληπτοί οι στόχοι που επιδιώκουν τα 

κράτη όταν προσέρχονται σε διαβούλευση εντός των θεσμών των 

                                                   
19

  Ο Alan Milward (1992), στο έργο του ''The European Rescue of the Nation-State'', 
διατύπωσε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν αποτέλεσε παρά το όργανο στα χέρια των 
κρατών-µελών που επέτρεψε την ανάκαμψή τους, την παγίωση της ειρήνης και την οικονομική 
ανάπτυξη, ώστε να επανακάμψουν στη διεθνή σκηνή και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους 
στην εθνική τους ασφάλεια. 
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περιφερειακών ενώσεων και τα περιθώρια παραχωρήσεων για την επίτευξη 

τελικής συμφωνίας (Φραγκονικολόπουλος, 2015). 20 

Διάκριση και μορφές 

 Η περιφερειακή ολοκλήρωση μπορεί να διακριθεί σε σχέση με το αν 

συντελείται στο εξωτερικό ή το εσωτερικό των κρατών, σε υπερεθνική ή 

υποεθνική κλίμακα. Η πρώτη αφορά τις διαδικασίες ενοποίησης ανάμεσα σε 

κράτη που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή, ενώ η δεύτερη σχετίζεται 

με τα ομοσπονδοποιημένα κράτη21 και με κράτη που εφαρμόζουν το σύστημα 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων22. Ωστόσο, και στις δύο μορφές υπάρχει η ίδια 

κεντρική δυναμική στη σχέση μεταξύ του κέντρου λήψης αποφάσεων και την 

περιφέρεια: Το αντιπροσωπευτικό προσωπικό των θεσμών περιφερειακής 

ολοκλήρωσης προέρχεται από τα κράτη-µέλη του εκάστοτε οργανισμού, 

επίσημα όμως, δεν είναι εκπρόσωποι του κράτους αλλά ανεξάρτητοι από αυτό 

και λειτουργούν στο όνομα του θεσμού, όπου μετέχουν.23 

 Συναφώς, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι από μια υπερεθνική 

περιφερειακή ολοκλήρωση (πλουραλιστική κοινότητα ασφαλείας) με την 

διαδικασία του συγκεντρωτισμού αρμοδιοτήτων και εξουσιών μπορεί να 

προκύψει ένα σύστημα υποεθνικής περιφερειακής ολοκλήρωσης με τη μορφή 

ομοσπονδιακού κράτους (συγχωνευτική κοινότητα ασφαλείας).24 Με αυτή την 

διαδικασία επιτεύχθηκε πολιτική ένωση μεταξύ κυρίαρχων και ανεξάρτητων 

                                                   
20

  Ο Andrew Moravcsik (1998), στο έργο του ''The Choice for Europe: Social Purpose and 
State Power from Messina to Maastricht'', κατέδειξε πως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προχώρησε 
μέσα από διακυβερνητικές συμφωνίες, τα συμφέροντα των οποίων αποτελούσαν σύνθεση των 
αιτημάτων διαφόρων κοινωνικών ομάδων προς τις κυβερνήσεις τους. 
 
21

 Τα κυριότερα ομοσπονδιακά κράτη είναι: Οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, το Πακιστάν, η Αυστραλία, το 
Μεξικό, η Σουηδία, η Νιγηρία, η Μαλαισία και ο Καναδάς(Heywood, 2013). 
 
22

  Όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Βρετανία (Heywood, 2013). 
 
23

  Εξαίρεση αποτελούν ο μηχανισμός διευθέτησης των διενέξεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου και το Παγκόσμιο Δικαστήριο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ µε την περιορισμένη 
δικαιοδοσία του (Φραγκονικολόπουλος, 2015) 
 
24

 Ο Karl W. Deutsch θεωρεί ότι: Η συνεργασία των κρατών μπορεί να οδηγήσει στην 
ανάπτυξη κοινοτήτων ασφαλείας, όπου απουσιάζει ο ενδοκοινοτικός πόλεμος. Στην ανάλυσή 
του έχει αναγνωρίσει δύο υποκατηγορίες κοινοτήτων ασφαλείας τη συγχωνευτική κατά την 
οποία μία ομοσπονδιακή κυβέρνηση ασκεί κεντρικό πολιτικό έλεγχο  σε μια μεγάλη περιοχή και 
την πλουραλιστική κατά την οποία οι εθνικές ομάδες που τη συγκροτούν δεν έχουν κεντρική 
πολιτική εξουσία (Κουλουμπής, 1995). 
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περιοχών (Κουλουμπής, 1995). 25 Οι ΗΠΑ για παράδειγμα, αποτέλεσαν όχι 

μόνο πρότυπο υποεθνικού συστήματος περιφερειακής ολοκλήρωσης αλλά και 

πηγή έμπνευσης για τη μετατροπή άλλων υπερεθνικών συστημάτων σε 

υποεθνικά, όπως είναι η ιδέα των  «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης». 

 Μια άλλη διάκριση μπορεί να γίνει με γνώμονα τον κοινό παρονομαστή 

του ηπειρωτικού προσδιορισμού. Δηλαδή, η περιφερειακή ολοκλήρωση των 

αντίστοιχων κρατών - μελών που την απαρτίζουν (μόνιμα, υπό ενταξιακό 

καθεστώς ή παρατηρητές) να ταυτίζεται με την αντίστοιχη ήπειρο, όπου 

βρίσκονται γεωγραφικά τα κράτη αυτά. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι η ΕΕ, η Αφρικανική Ένωση και ο Οργανισμός των Κρατών 

της Αμερικής. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις περιφερειακών ενώσεων που 

λειτουργούν σε υποηπειρωτικό επίπεδο κατά τις οποίες το σύνολο των κρατών 

- μελών ορίζουν εδαφικά μία μόνο περιοχή της ηπείρου, όπως είναι η Ένωση 

των Εθνών Νοτιοανατολικής Ασίας, η Ένωση της Νότιας Αφρικής και η κοινή 

αγορά της Κεντρικής Αμερικής. Τέλος, η περιφερειακή ολοκλήρωση μπορεί να 

ξεπερνάει τα όρια μιας ηπείρου λειτουργώντας σε διηπειρωτικό επίπεδο, όπως 

η Οικονομική Συνεργασία της Ασίας - Ειρηνικού, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, 

και το πρώην Σύμφωνο της Βαρσοβίας.  

 Η ταυτότητα της περιφερειακής ένωσης κρατών μπορεί να προσδιοριστεί 

και από την κοινή πολιτισμική - πολιτική κουλτούρα, θρησκεία, γλώσσα και 

φυλή. Με αυτή την έννοια η περιφέρεια ολοκλήρωσης μπορεί να συνιστά την 

γεωγραφική έκφραση ενός πολιτισμού, όπως είναι ο Αραβικός Σύνδεσμος, το 

Σκανδιναβικό Συμβούλιο και η ΕΕ (Heywood, 2013).  

 Αν και η εθνική ταυτότητα παραμένει πρώτιστη, σε οικονομικό και 

πολιτικό επίπεδο, οι αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών δεν 

λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά από τις εθνικές κυβερνήσεις. Αντιθέτως, οι 

περισσότερες λαμβάνονται στους περιφερειακούς θεσμούς µε τη συμμετοχή 

των κυβερνητικών και µη εκπροσώπων των κρατών. Με την ίδια λογική που η 

τοπική καταγωγή παίζει ρόλο και διαφοροποιεί τους λαούς, αλλά δεν αναιρεί τον 

εθνικό χαρακτήρα, έτσι και η εθνική καταγωγή διαφοροποιεί τα κράτη μέλη των 

                                                   
25

  Η δημιουργία των ΗΠΑ είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα υποεθνικής περιφερειακής 
ολοκλήρωσης. Με τη λήξη του πολέμου της ανεξαρτησίας (1776) οι πρώην 13 βρετανικές 
αποικίες συγκρότησαν αρχικά μια συνομοσπονδία και στη συνέχεια ενώθηκαν και ίδρυσαν τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (1789).  
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περιφερειακών οργανισμών, αλλά δεν αναιρεί τη διαμορφούμενη περιφερειακή 

ταυτότητα (Wiener, 2003). 

 Το ζήτημα του ορισμού της ταυτότητας της περιφερειακής ολοκλήρωσης 

περιπλέκεται ακόμα περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι τα συστήματα 

περιφερειακής ολοκλήρωσης είναι πολλές φορές αλληλεπικαλυπτόμενα.26 Σε 

κάθε περίπτωση, η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι µία διαδικασία που έχει 

απλωθεί σε όλες τις γωνιές του κόσμου, παράγει αποτελέσματα και συνενώνει 

τις μοίρες των µελών του, με τη διάπλαση κοινής ταυτότητας (Checkel, 2009; 

Bruter, 2005; Delanty, 1995). 

 Ανάλογα με τους τομείς στους οποίους αποφασίζουν να συνεργαστούν 

τα γειτονικά κράτη, η περιφερειακή ολοκλήρωση παίρνει το σχήμα μιας (ή ενός 

συνδυασμού)27 από τις κύριες μορφές της, οι οποίες είναι (Heywood, 2013):  

 α. Η οικονομική περιφερειακή ολοκλήρωση. Σύμφωνα με τον 

Heywood, αυτή αναφέρεται στις ευκαιρίες συνεργασίας, που δημιουργούνται 

μεταξύ κρατών της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας και αποτελεί την κύρια 

μορφή περιφερειακής ολοκλήρωσης. Η σημαντικότητα της αποδεικνύεται όχι 

μόνο από το γεγονός ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι περιφερειακές 

εμπορικές ενώσεις αυξήθηκαν, αλλά και από την εμβάθυνση της συνεργασίας 

των υπαρχουσών εμπορικών ενώσεων.28 Ο απώτερος σκοπός των 

περισσότερων εμπορικών ενώσεων είναι η λειτουργία περιοχών ελεύθερου 

εμπορίου, ενώ υπάρχει και αριθμός που αποσκοπεί στη δημιουργία τελωνιακών 

ενώσεων (customs unions) ή κοινών αγορών (common markets). Παρακάτω 

παρατίθεται πίνακας με την εξέλιξη των εμπορικών συμφωνιών ανά τον κόσμο, 

από το 1948 μέχρι σήμερα. 

 

                                                   
26

  Το Μεξικό για παράδειγμα είναι πλήρες μέλος της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου της 
Βόρειας Αμερικής, της Κοινής Αγοράς της Κεντρικής Αμερικής, της Οικονομικής Συνεργασίας 
Ασίας Ειρηνικού της Κοινότητας Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής και κράτος 
παρατηρητής στη MERCOSUR (Heywood, 2013). 
 
27

  Οι υβριδικοί περιφερειακοί οργανισμοί εκτελούν πολυλειτουργικές δραστηριότητες και 
αποτελούν συνδυασμένη μορφή περιφερειακής ολοκλήρωσης (Κουλουμπής 1995). 
 
28

  Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 2005 και έπειτα, από όλα τα κράτη μέλη του ΠΟΕ, μόνο η 
Μογγολία δεν άνηκε σε καμία περιφερειακή εμπορική συμφωνία, ενώ μέχρι σήμερα, υπάρχουν 
724 περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες. (WTO, 2017) 
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Σχεδιάγραμμα 1 : Η εξέλιξη των διεθνών εμπορικών συμφωνιών (WTO, 2017)  

 β. Η περιφερειακή ολοκλήρωση στον τομέα της ασφάλειας. Τα 

κράτη προβαίνουν σε τέτοιου είδους συνεργασίες για να προστατευθούν από 

γειτονικούς και απομακρυσμένους εχθρούς. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται 

οι αμυντικοί περιφερειακοί οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου και ο Οργανισμός του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας,29 που αναπτύχθηκαν ως απάντηση στο περιβάλλον του Ψυχρού 

πολέμου, μετά την κατάρρευση της ιδέας της παγκόσμιας συλλογικής 

ασφάλειας (Κουλουμπής, 1995). 

 γ. Η πολιτική περιφερειακή ολοκλήρωση που συνίσταται από τις 

απόπειρες κρατών της ίδιας περιφέρειας να ενισχύσουν ή να προστατέψουν τις 

κοινές τους αξίες, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το κύρος και τη φήμη τους και 

αποκτώντας ισχυρότερη διπλωματική φωνή. Οι πρώτοι μεταπολεμικοί 

οργανισμοί της συγκεκριμένης μορφής ήταν το Συμβούλιο της Ευρώπης,30 ο 

Αραβικός Σύνδεσμος31 και ο Οργανισμός για την Αφρικανική Ένωση.32   

                                                   
29

  Διαλύθηκε επισήμως το 1991 
 
30

  Το Συμβούλιο της Ευρώπης χαρακτηρίζεται ως το πρώτο δειλό βήμα προς την κατεύθυνση 
της δημιουργίας των «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης» και αποσκοπούσε στη προώθηση 
ενός περιβάλλοντος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών (Κουλουμπής, 1995). 
 
31

  Ο Αραβικός Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1945 για να «φέρει εγγύτερα τα κράτη - μέλη του, να 
συντονίσει τη συνεργασία τους, να διαφυλάξει την ανεξαρτησία τους και να εξετάσει σε γενικό 
πλαίσιο τις υποθέσεις και συμφέροντα των αραβικών χωρών» (Heywood 2013:781). 
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Οι περιφερειακές ενώσεις του 21ου Αιώνα  

 Ιστορικά, η τάση των κρατών για περιφερειακή ολοκλήρωση χωρίζεται σε 

δύο περιόδους. Η παλιά ανάγεται στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 και 

εσωκλείει τα πρώτα βήματα προς την περιφερειοποίηση, µε κύρια εγχειρήματα 

την οικοδόμηση ελεύθερων ζωνών εμπορίου ή ενιαίων αγορών και την 

αποτροπή πολέμου μεταξύ κρατών µε συγκρουσιακό παρελθόν. Το 1980, υπό 

την πίεση της παγκοσμιοποίησης και του ανταγωνισμού της παγκόσμιας 

αγοράς, η τάση δημιουργίας περιφερειακών ενώσεων παίρνει νέα τροπή. Η ιδέα 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αναθερμάνθηκε και η Νότια Αμερική ακολούθησε 

τα βήματα που έκανε η  Ευρωπαϊκή Ένωση τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα. Ενώ 

η περιφερειακή ολοκλήρωση στην Αφρική, που ξεκίνησε στη δεκαετία του 1960, 

με τη νέα τάση από το 1990 και έπειτα, εμβάθυνε σημαντικά το πλαίσιο της 

συνεργασίας των κρατών μελών της. Στον νέο περιφερισμό, η στόχευση των 

περιφερειακών μπλοκ διευρύνθηκε για την οικοδόμηση ισχυρών οικονομικών 

δομών ως ανάχωμα στις κλασικές γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις, που 

επέφερε η παγκοσμιοποίηση των αγορών (Conn, 2009).  

 Η αρχική επιτυχία της περιφερειακής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη 

κινητοποίησε και τα κράτη της νοτιοανατολικής Ασίας το 1967, να συνάψουν τη 

δική τους περιφερειακή ένωση, τη Σύνδεση των Χωρών της Νοτιοανατολικής 

Ασίας (ASEAN). Η ανάγκη για καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και η κοινή 

δυνητική απειλή της Κίνας λειτούργησαν ως καταλύτες. Πιο συγκεκριμένα, η 

Ινδονησία, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες 

προχώρησαν στη σύναψη πολιτικής και οικονομικής συμφωνίας33 µε στόχο τη 

θεμελίωση της ειρήνης και την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη 

(Armstrong, Lloyd and Redmond, 2004; Conn, 2009). 

                                                                                                                                                     
 
32

  O Οργανισμός για την Αφρικανική Ένωση  ιδρύθηκε το 1963 με στόχο να προωθήσει την 
αυτοδιακυβέρνηση, τον σεβασμό των εδαφικών συνόρων και την κοινωνική πρόοδο σε 
ολόκληρη την αφρικανική Ήπειρο. Αντικαταστάθηκε από την Αφρικανική Ένωση το 2002 
(Heywood, 2013). 
 
33

  Το Μπρουνέι εντάχθηκε στην ένωση το 1984, το Βιετνάμ το 1995, το Λάος και η Μιανµάρ το 
1997, η Καμπότζη το 1999, ενώ η Παπούα Νέα Γουινέα και το Ανατολικό Τιµόρ είναι υποψήφια 
µέλη.  
 



 

27 

 

Σχεδιάγραμμα 2 : Ίδρυση Περιφερειακών Ενώσεων, ανά έτος από το 1910 
μέχρι σήμερα 

 Η Λατινική Αμερική, µία περιοχή πολυβασανισμένη τους τελευταίους δυο 

αιώνες από αλλεπάλληλες δικτατορίες, εμπόλεμες συρράξεις και εθνικά µίση, 

απέκτησε κατά τη δεκαετία του 1980 τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αναφορικά µε τη στόχευσή τους, τα πρώτα εγχειρήματα οικονομικής 

ολοκλήρωσης ήταν γεωγραφικά περιορισμένα. Η Βολιβία, η Χιλή, η Κολομβία, ο 

Ισημερινός και το Περού δημιούργησαν µία τελωνειακή ένωση, την Κοινότητα 

των Άνδεων το 1969.34  

 Ωστόσο, η Κοινότητα των Άνδεων δέχτηκε δύο σημαντικά πλήγματα: Την 

αποχώρηση της Χιλής το 1976 και της Βολιβίας το 2006. Παράλληλα, το 1991 η 

Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ουρουγουάη, η Παραγουάη και η Βενεζουέλα 

υπέγραψαν τη συμφωνία για την ίδρυση της Κοινής Αγοράς της Νότιας 

Αμερικής (Mercosur) µε στόχο τη δημιουργία μιας ελεύθερης αγοράς. Πέραν 

από την οικονομική συνεργασία, η Mercosur προχώρησε στην αποκήρυξη της 

βίας ως µέσο επίλυσης των διαφορών, στην εμπέδωση των δημοκρατικών 

δομών, ως προϋπόθεση της ιδιότητας µέλους και στη δημιουργία μιας ενιαίας 

οικονομικής δομής. Στη συνέχεια, η ενοποίηση των δύο περιφερειακών 

ενώσεων της υπό-ηπείρου στην Ένωση των Χωρών της Νότιας Αμερικής 

(UNASUR) το 2008, σηματοδότησε τη διεύρυνση των στόχων της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης. Κατόπιν των παραπάνω, σταδιακά μετατράπηκε 

η Λατινική Αμερική σε µία ειρηνική και δημοκρατική ζώνη µε βελτιούμενη 

οικονομία (Hurrell, 1995; Armstrong, Lloyd and Redmond, 2004; Conn, 2009).  

                                                   
34

  Η Βενεζουέλα προσχώρησε το 1973  
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 Μία άλλη ένωση στη Λατινική Αμερική, η CELAC βασίστηκε σε 

διαπεριφερειακά σώματα που δημιουργήθηκαν την τελευταία 20ετία, όπως το 

εμπορικό μπλοκ των χωρών του νότιου κώνου (Mercosur), το Σύμφωνο των 

Άνδεων (εμπορικού χαρακτήρα), η Μπολιβαριανή Συμμαχία των Λαών της 

Αμερικής (ALBA – 2005) και η Ένωση Κρατών της Ν. Αμερικής (UNASUR-

2008) (Αλαβάνου, 2011). 

 Στην Αφρική, οι πρώτες προσπάθειες περιφερειακής ολοκλήρωσης 

αποκρυσταλλώθηκαν στην ίδρυση του Οργανισμού για την Ενότητα της 

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

αποτέλεσε τον πρόδρομο της Αφρικανικής Ένωσης (African Union) που 

δημιουργήθηκε το 2002. Όλα τα κράτη της Αφρικής, µε εξαίρεση το Μαρόκο35 

και τη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής36 είναι µέλη του οργανισμού. 

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η Οικονομική Κοινότητα των Χωρών της 

Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) και η Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Νοτιότερης 

Αφρικής (SADC) (Grant and Söderbaum, 2003). Παράλληλα, από τη δεκαετία 

του 1970 κι έπειτα, έχει συσταθεί µία πλειάδα μικρότερων περιφερειακών 

ενώσεων που είχαν στόχο να φέρουν εγγύτερα τις οικονομίες των γειτονικών 

κρατών και να συμβάλλουν στη βελτίωση των σχέσεών τους, στην εξομάλυνση 

των διαφορών τους και στην επιβολή της σταθερότητας.  

 Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα εγχειρήματα περιφερειακής ολοκλήρωσης, η 

Αφρικανική Ένωση ταλανίζεται από εμφύλιες συγκρούσεις των µελών της και 

ανθρωπιστικές κρίσεις σε κράτη-µέλη της, µε πιο χαρακτηριστική σήμερα την 

έξαρση του Ισλαμικού εξτρεμισμού στη βόρεια Αφρική. Κατά συνέπεια, η 

περιφερειακή ολοκλήρωση στην Αφρική δεν έχει καταφέρει να θεμελιώσει την 

ειρήνη και τη σταθερότητα στην ήπειρο. Οι ειδικοί διακηρυγμένοι στόχοι της 

Αφρικανικής Ένωσης, η προώθηση της ενότητας της ηπείρου και η προάσπιση 

της αρχής της εθνικής κυριαρχίας είναι σε εξέλιξη, η δημοκρατία δεν έχει 

αποτελέσει ακόμα κοινό κεκτημένο, ενώ η παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων παραμένει ως φαινόμενο. 

                                                   
35

  Το Μαρόκο αποχώρησε τη δεκαετία του 1980, λόγω της αναγνώρισης από τον Οργανισμό 
της Αφρικανικής Ενότητας της ανεξαρτησίας της Δυτικής Σαχάρας ("Department of International 

Relations and Cooperation - South Africa". www.dfa.gov.za). 
 
36

  Η Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής
36

 έχει αποβληθεί από την Αφρικανική Ένωση λόγω του 
εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε στη χώρα το 2012 ("BBC NEWS - World - Africa - African 
Union replaces dictators' club". news.bbc.co.uk). 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2115736.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2115736.stm
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Πίνακας 2 : Οι Σημαντικότεροι περιφερειακοί οργανισμοί παγκοσμίως 

Περιφέρεια Περιφερειακός οργανισμός Ημερομηνία 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
κρατών 
- μελών 

Αφρική 

Αφρικανική Ένωση (AU) 2002 53 

Τελωνιακή και Οικονομική Ένωση της Κεντρικής Αφρικής 1966 6 

Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής 
(ECOWAS) 

1975 15 

Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής 
(ECCAS) 

1983 1 

Αραβική Ένωση των Κρατών Μαγρέμπ 1988 5 

Αναπτυξιακή Κοινότητα Νότιας Αφρικής (SADC) 1992 15 

Τελωνιακή Ένωση της Νότιας Αφρικής (SACU) 1910 5 

Αμερική 

Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής 
(NAFTA) 

1994 3 

Κοινή Αγορά της Νότιας Αμερικής (Mercosur) 1991 4 

Οργανισμός των Κρατών της Αμερικής (OAS) 1948 35 

Κοινή Αγορά της Κεντρικής Αμερικής (CASM) 1960 5 

Oμάδα των Άνδεων 1969 5 

Σύνδεσμος Ενοποίησης της Λατινικής Αμερικής (LAIA) 1980 13 

Ένωση Κρατών της Ν. Αμερικής (UNASUR) 2008 12 

Μπολιβαριανή Συμμαχία των Λαών της Αμερικής (ALBA) 2005 11 

Κοινότητα Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής 
(CELAC) 

2010 33 

Ασία 

Ένωση των Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) 1967 10 

Περιφερειακό Φόρουμ της Ένωσης των Εθνών της 
Νοτιοανατολικής Ασίας (ARF) 

1994 27 

Σύνοδος Κορυφής της Νοτιοανατολικής Ασίας (EAS) 2005 16 

Ένωση Νότιας Ασίας για την Περιφερειακή Συνεργασία 
(SAARC) 

1985 7 

Συμβούλιο Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου (GCC) 1981 6 

Οργανισμός για τη Συνεργασία της Σαγκάης (SCO) 2001 6 

Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία (ECO) 1985 11 

Ασία - 
Ειρηνικός 

Οικονομική Συνεργασία Ασίας - Ειρηνικού (APEC) 1989 21 

Συμβούλιο Οικονομικής Συνεργασίας Ειρηνικού (PECC) 1980 26 

Φόρουμ Νησιών του Ειρηνικού  1971 15 

Οικονομική Συνεργασία της Ευρασίας (EAEC) 2000 6 

Οικονομική Συνεργασία της Μαύρης Θάλασσας (BSEC) 1992 12 

Ευρώπη 

Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) 1952 27 

Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) 1949 47 

Σκανδιναβικό Συμβούλιο 1952 8 

Οικονομική Ένωση της Μπένελουξ (Benelux) 1958 3 

Ευρω-
ατλαντική 
Περιοχή 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (NATO) 1949 28 

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΟΑΣΕ/OSCE) 

1973 56 

 

  Ωστόσο, συνεχίζουν να καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να 

καταπολεμηθούν οι παθογένειες αυτές εντός του πλαισίου της Αφρικανικής 

Ένωσης. Σε µία προσπάθεια διαχείρισης των ζητημάτων της ηπείρου από τα 

κράτη της περιοχής, τα µέλη της Αφρικανικής Ένωσης έχουν εκχωρήσει στον 

οργανισμό τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων και επέμβασης στις κρίσεις µε 

την αποστολή ειρηνευτικών σωμάτων για την επιτήρηση της ειρήνης στις 

εμπόλεμες ζώνες.  
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Ένας εναλλακτικός τρόπος παγκόσμιας διακυβέρνησης  

 Από την ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά με την περιφερειακή 

ολοκλήρωση διαπιστώνεται ότι τα χαρακτηριστικά της σε σχέση με αυτά της 

Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, έχουν όπως παρακάτω: 

 α. Η περιφερειακή ολοκλήρωση λειτουργεί στο πλαίσιο του Διεθνούς 

Δικαίου, αναγνωρίζει τον πρωταρχικό ρόλο παγκόσμιων οργανισμών όπως του 

ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και αφορά σειρά οργανισμών, 

θεσμικών πλαισίων και μηχανισμών διαμόρφωσης πολιτικής που ορίζονται από 

τις Περιφερειακές Ενώσεις (Πολυκεντρισμός).  

 β. Τα κράτη και οι εθνικές κυβερνήσεις συνεχίζουν να ασκούν επιρροή 

στο σύστημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης είτε μεμονωμένα μέσω της 

άσκησης διεθνούς πολιτικής και διμερών διαπραγματεύσεων για συναινετική 

λήψη αποφάσεων, είτε έμμεσα, στο πλαίσιο των διακυβερνητικών οργάνων των 

περιφερειακών ενώσεων (Διακυβερνητισμός).  

 γ. Οι περιφερειακές ενώσεις αποδέχονται πλήρως και συνεργάζονται με 

ΜΚΟ, πολυεθνικές επιχειρήσεις και άλλους θεσμούς της παγκόσμιας κοινωνίας 

των πολιτών (Ανάμειξη πλειάδας δρώντων).  

 δ. Οι περιφερειακές ενώσεις αν και λειτουργούν στο περιφερειακό 

επίπεδο της παγκόσμιας διακυβέρνησης, η βάση της δομής τους στηρίζεται στο 

εθνικό (και ως εκ τούτου και στο επαρχιακό - δημοτικό) επίπεδο και επεκτείνουν 

τη δράση τους με το μέγεθος που διαθέτουν στο παγκόσμιο επίπεδο. 

Επομένως λειτουργούν σε πολυεπίπεδες διαδικασίες.  

 ε. Τέλος, η περιφερειακή ολοκλήρωση έχει την τάση (όπως και η 

παγκόσμια διακυβέρνηση) της απομορφοποίησης, δηλαδή της λειτουργίας 

μέσα από επίσημα και ανεπίσημα διεθνή καθεστώτα, όπως διεθνείς συμφωνίες, 

συνθήκες και πληθώρα διεθνών οργανισμών, όπως είναι οι ίδιες οι 

περιφερειακές ενώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Κριτήρια αποτελεσματικότητας 

 Προκειμένου να κριθεί αν η περιφερειακή ολοκλήρωση αποτελεί, εκτός 

από εναλλακτικό, και ένα αποτελεσματικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, 

πρέπει να τεθούν κριτήρια αποτελεσματικότητας της περιφερειακής 

ολοκλήρωσης τα οποία είναι: 

 α. Η ασφάλεια, όχι μόνο με την στενή έννοια της φυσικής ασφάλειας  

των πολιτών, αλλά και της συχνότητας εμφάνισης πολέμου τόσο στο εσωτερικό 

των περιφερειακών ενώσεων όσο και μεταξύ αυτών.  

 β.  Οι επιδόσεις στην οικονομία των εθνών-κρατών που μετέχουν σε 

περιφερειακούς οργανισμούς.  

 γ. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ύπαρξη πολιτικών θεσμών 

που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τους. 

 δ. Η επίδραση της περιφερειακής ολοκλήρωσης στην πολιτιστική 

ταυτότητα των εθνών κρατών που συμμετέχουν σε σχέση με διάφορες 

αποσχιστικές τάσεις.  

 ε. Ο βαθμός συμμετοχής στη παγκόσμια διακυβέρνηση και η 

δυνατότητα επηρεασμού των διεθνών εξελίξεων. 

 στ.  Η συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 Τα παραπάνω κριτήρια θα επιχειρηθεί να μελετηθούν βάσει στοιχείων, 

που προκύπτουν από τις αναλύσεις των παγκόσμιων εξελίξεων.   

Η Περιφερειακή ασφάλεια 

 Σύμφωνα με τους Buzan and Weaver  (2003:4) «Από τη στιγμή που οι 

περισσότερες απειλές μεταφέρονται ευκολότερα σε μικρές αποστάσεις από ότι 

σε μακρινότερες, η αλληλεξάρτηση στα ζητήματα ασφαλείας αποτυπώνεται σε 

ένα σχήμα/μοτίβο περιφερειακών συμπλεγμάτων ασφαλείας». 
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 Ο κόσμος κατά τους προηγούμενους αιώνες διοικούνταν από λίγες 

αυτοκρατορίες δυνάμεις. Η διεθνής τάξη και η σταθερότητα ήταν δυνατή σε 

αυτό το πλαίσιο. Η απόκτηση εθνικής ανεξαρτησίας, ωστόσο, σε Ευρώπη και Ν. 

Αμερική, σε συνδυασμό µε τους αντιαποικιακούς αγώνες που οδήγησαν στη 

δημιουργία ελεύθερων ανεξάρτητων κρατών στην Αφρική και την Ασία, 

εκτόξευσαν τον αριθμό των κρατών µε αποτέλεσμα τη δημιουργία όχι µόνο 

νέων εστιών έντασης και συγκρούσεων, αλλά και πολλαπλών δυσκολιών στην 

κυβερνησιμότητα του κόσμου. Η επιδίωξη περισσότερης ελευθερίας, 

δικαιοσύνης και ευημερίας ισοπέδωσε την προηγούμενη παγκόσμια τάξη.  

 Η ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών και του ΟΗΕ είχαν ως κύριο στόχο 

τη διατήρηση της σταθερότητας και της τάξης στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο 

σύστημα. Οι δυνατότητες επιβολής της τάξης, ωστόσο, αποδείχτηκαν 

περιορισμένες, καθώς απέτυχαν να αποτρέψουν και να διαχειριστούν 

ικανοποιητικά πολέμους στη μεσοπολεμική περίοδο, όπως η ιταλική εισβολή 

στην Αιθιοπία το 1935 και ο διαμελισμός της Πολωνίας από Γερμανία και 

Σοβιετική Ένωση το 1938, καθώς και, στη μετά το 1945 εποχή, την αραβο-

ισραηλινή διένεξη, τον πόλεμο της Κορέας, την αμερικανική εισβολή στο 

Βιετνάμ και τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν.   

 Ο κοινός έλεγχος των αποθεμάτων άνθρακα και χάλυβα μετά τη συνθήκη 

του Παρισιού το 1951 απέτρεψε το ενδεχόμενο ενός νέου ευρωπαϊκού πολέμου 

µε τον έλεγχο των απαραίτητων πρώτων υλών της πολεμικής βιομηχανίας. 

Άλλωστε, η Δυτική Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά έχει 

προχωρήσει κάτω από ένα σύνολο κανόνων και παραδοχών εντελώς 

διαφορετικών από εκείνους που ισχύουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Για 

παράδειγμα στη Μέση Ανατολή, στη Νοτιοανατολική Ασία, στην Ανατολική Ασία 

και στην Αφρική, η συχνότητα εμφάνισης εσωτερικών και διακρατικών 

συγκρούσεων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη συχνότητα στη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη.  

 Δεδομένης της μακράς και σταθερής ειρήνης που θεωρείται πλέον 

δεδομένη ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη των 

εμφυλίων πολέμων έχει καταστεί μία κοινότητα ασφαλείας, όπου τα μέλη της 

έχουν αποκηρύξει τη βία και συνυπάρχουν αρμονικά (Deutsch κ.α., 1957, 

Weaver, 1998, Russett, 1998). Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ευρωπαϊκή 

ιστορία, όχι μόνο διατηρείται µία μακρά περίοδος ειρήνης, αλλά διαφαίνονται και 
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προοπτικές για τη μακροημέρευσή της, δεδομένου ότι κανένα επιτελείο της 

εθνικής άμυνας των κρατών - μελών δεν εκπονεί σχέδια προστασίας από ή 

επίθεσης σε άλλο μέλος. Αν και θεωρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά κατά 

βάση οικονομική ένωση, ο κεντρικός της στόχος ήταν η διάσωσή της και η 

παγίωση της ειρήνης (Gillingham, 2014).  

 Μπορεί να διατυπωθεί ότι οι περιοχές που μαστίζονται σήμερα από 

συγκρούσεις διανύουν το στάδιο της προ-ολοκλήρωσης από το οποίο πέρασαν 

η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική από το 1700 μέχρι το 1945 (Κουλουμπής, 

1995). Σύμφωνα με τον Φραγκονικολόπουλο (2015), η τάξη και η σταθερότητα 

προήλθαν από το περιφερειακό επίπεδο, καθώς εκεί όπου δημιουργήθηκαν 

περιφερειακές ενώσεις, είτε ο πόλεμος κατέστη φαινόμενο του παρελθόντος 

(Ευρώπη, Ν. Αμερική), είτε υπήρξε µία νέα δυναμική ανάσχεσης και 

αντιμετώπισής του (Αφρική). 

 Στον τομέα της ασφάλειας η περιφερειακή ολοκλήρωση μπορεί να 

οδηγήσει στη δημιουργία αυτού που ο Carl Deutsch (1957) αποκάλεσε 

«κοινότητα ασφαλείας». Αρχικά, οι περιφερειακοί οργανισμοί επιδιώκουν να 

εμπλέξουν τα μέλη τους σε ένα σύστημα ειρήνης μέσα από τη συνεργασία, στο 

οποίο ολοένα και μεγαλύτερα επίπεδα αλληλεξάρτησης και ολοκλήρωσης, 

ιδιαίτερα σε οικονομικά ζητήματα, καθιστούν τον πόλεμο ανάμεσα στα κράτη- 

μέλη αδιανόητο37. 

 Το επόμενο βήμα αφού εξασφαλιστεί η ειρήνη μεταξύ των κρατών-μελών 

είναι η προστασία από κοινούς εξωτερικούς εχθρούς. Υπό αυτή την έννοια η ΕΕ 

μπορεί να θεωρηθεί ένα ανάχωμα προστασίας από τον σοβιετικό επεκτατισμό, 

ενώ ο ένας από τους αρχικούς ρόλους της οικονομικής συνεργασίας Ασίας - 

Ειρηνικού ήταν και η παροχή κοινής προστασίας απέναντι στην απειλή του 

κομμουνισμού (Gibbins, 2014). Κάτι παρόμοιο παρατηρήθηκε και στη 

Συνδιάσκεψη για τον Συντονισμό της Ανάπτυξης της Νότιας Αφρικής, που 

παρείχε προστασία από τη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του απαρτχάιντ 

(Thomson, 2003). 

 Παράλληλα, παρατηρείται ότι το θέμα της ασφάλειας στις περιφερειακές 

ενώσεις επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο με τη σύσταση ειρηνευτικών 

                                                   
37

  Ένα από τα κύρια κίνητρα πίσω από την ίδρυση της ΕΚΑΧ το 1952 και της ΕΟΚ το 1958 
ήταν η αποτροπή ενός μελλοντικού πολέμου ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία. 
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δυνάμεων και την αποστολή τους σε διάφορα σημεία του πλανήτη, όπου 

υπάρχουν διενέξεις και εμπόλεμες διαμάχες. Τέτοιου είδους παραδείγματα είναι 

η προσφορά στρατιωτικού και αστυνομικού προσωπικού από της χώρες της 

περιοχής Ασίας Ειρηνικού για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στην Καμπότζη το 

1992 και στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999,38 η επιτυχής αποστολή ειρηνευτικών 

δυνάμεων της ΕΕ στην υπό-Σαχάρια Αφρική, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις 

που πραγματοποιήθηκαν για την σταθερότητα στη Λιβερία από την Οικονομική 

Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής.39 

 Η απάντηση στην ερώτηση αν υπάρχει μείωση των αναταραχών και των 

πολέμων στις περιφερειακές ενώσεις έρχεται μέσα από τα δεδομένα στην 

παγκόσμια πολιτική και διακυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 

Ψυχρού πολέμου, οι περιφερειακοί αμυντικοί οργανισμοί επέδειξαν αξιόλογη 

θεσμική αντοχή σε περιόδους ύφεσης στις σχέσεις μεταξύ των υπερδυνάμεων 

και πέτυχαν τον σκοπό τους, που ήταν η αμοιβαία αποτροπή του πολέμου και η 

διατήρηση της υφιστάμενης παγκόσμιας τάξης.  

Επίσης, ο διαμοιρασμός της κυριαρχίας εντός των περιφερειακών 

ενώσεων έχει στις περισσότερες περιπτώσεις de facto ειρηνεύσει τις διεθνείς 

σχέσεις των µελών του, καθώς, κατά κύριο λόγο τα γειτονικά κράτη είναι που 

εμπλέκονται σε συγκρούσεις. Για παράδειγμα οι τρεις Γάλλο-Γερμανικές 

συγκρούσεις της περιόδου 1870-1945, έχουν δώσει τη θέση τους σε µία 

σταθερή ειρήνη την περίοδο 1945-2015 µε πολύ μεγάλη επίπτωση στην 

οργάνωση και ευημερία της ευρωπαϊκής ηπείρου (Κουλουμπής, 1995). Κάτι 

παρόμοιο ισχύει και για την παγίωση της ειρήνης στη Νότιο Αμερική τις 

τελευταίες δεκαετίες, ειδικά ανάμεσα σε Αργεντινή και Βραζιλία.  

 Στα θέματα ασφάλειας, η ASEAN κινήθηκε στο πλαίσιο της διατήρησης 

της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή, στόχο τον οποίο μπορεί να 

θεωρηθεί ότι πέτυχε, αφού από την ίδρυσή της και μετά δεν παρατηρήθηκε 

κάποια σημαντική πολεμική σύγκρουση στην περιφέρεια. Με τη λήξη του 

Ψυχρού πολέμου, παλιές αντιπαλότητες ξεπεράστηκαν και μαζί με την 

επέκταση της Ένωσης στην υπόλοιπη Ινδοκίνα, η ASEAN προσέγγισε την Κίνα 

                                                   
38

 Γενική Έκθεση Ευρωκοινοβουλίου 2006 (Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/)  
 
39

 Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ανάπτυξη 2009, Αντιμετώπιση της Αστάθειας στην Αφρική, 
Κέντρο Ανώτατων Μελετών Robert Schuman, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, San 
Domenico di Fiesole., Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2009 
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(Φραγκονικολόπουλος, 2015). Τέλος, στην Αφρικανική ένωση έχει συσταθεί το 

Συμβούλιο για την Ειρήνη και τη Σταθερότητα µε στόχο την εύρεση λύσεων στα 

πιο σημαντικά ζητήματα ασφαλείας (Armstrong, Lloyd and Redmond, 2004; 

Grant and Söderbaum, 2003). 

 Επιπλέον, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι οι νέες εντάσεις 

προκύπτουν κατά κανόνα είτε έξω από περιφερειακές ενώσεις (πχ. Μέση 

Ανατολή), είτε στις ενδιάμεσες ζώνες ανάμεσα σε περιφερειακές ενώσεις ή 

μεταξύ µίας περιφερειακής ένωσης και µίας άλλης μεγάλης δύναμης (πχ. 

Γιουγκοσλαβία, Ουκρανία). Οι περιφερειακές ενώσεις, µε τη διεύρυνσή τους, 

ουσιαστικά επαναπροσδιορίζουν τα όρια μεταξύ αυτών που έχουν τα προνόμια 

του µέλους, και αυτών που βρίσκονται εκτός. Η διαφοροποίηση, για 

παράδειγμα, των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την περιφέρεια, 

έχει ως αποτέλεσμα την είσοδο προσφύγων και μεταναστών που αναζητούν 

ασφάλεια και ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο (Φραγκονικολόπουλος, 2015). 

 Στον τομέα της ασφάλειας εντάσσεται και το θέμα της επάρκειας 

τροφίμων, νερού και της ενεργειακής επάρκειας. Η ανησυχία παγκοσμίως για 

την επάρκεια των φυσικών πόρων που θα μπορούσαν να συντηρήσουν τον 

ανθρώπινο πληθυσμό και να διασφαλίσουν την εθνική ισχύ είναι μεγάλη. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) από το 

1990 μέχρι το 2014, διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στην παραγωγή 

τροφίμων, νερού και ενέργειας παγκοσμίως. Αυτό επιτεύχθηκε όχι μόνο χάρη 

στις νέες βελτιωμένες τεχνικές παραγωγής, αλλά και με πολιτικές ανάπτυξης, 

οικονομίες κλίμακας και με επιδοτήσεις δημοσίων έργων και ερευνητικών 

προγραμμάτων σε επίπεδο περιφερειακών ενώσεων. Κυριότερα στοιχεία 

παρατίθενται στον πίνακα (3) που ακολουθεί. 

 «Η ανησυχία για τους φυσικούς πόρους καταλάγιασε  τις δεκαετίες του 

1970 και του 1980, τόσο λόγω της ανακάλυψης νέων και φαινομενικά επαρκών 

αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, όσο και λόγω της κλιμακούμενης 

παγκοσμιοποίησης, που φαινόταν να έχει δημιουργήσει μεγαλύτερες και πιο 

αποτελεσματικές ενεργειακές αγορές. Ωστόσο, οι ανησυχίες αναζωπυρώθηκαν  

από τη δεκαετία του 1990, θέτοντας το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας στο 

επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας» (Heywood, 2013). 
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Πίνακας 3 :Στοιχεία Παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων, νερού και ενέργειας 40 

 

 1990 2000 2014 

Παραγωγή βιοκαυσίμου 
(σε χιλιότονους) 

3.987  18.110  381.064 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(σε εκατομμύρια KW) 

35.981  130.786  325.448 

Μέση προσλαμβανόμενη ενέργεια κατά άτομο 
ημερησίως (σε Kcal) 

2.597  2.717 2.903 

Αξία παραγωγής τροφίμων  
(σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 

1.294.508  1.618.814  2.246.912 

Αξία εξαγωγών τροφίμων 
(σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ)  

215.425  276.704  945.572 

Αναβάθμιση πηγών νερού (ποσοστό % του 
πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό) 

78,5  83  88,7 

 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των περιφερειακών ενώσεων 

 Η περιφερειακή ολοκλήρωση δεν έχει οδηγήσει στη δημιουργία 

αντίπαλων μπλοκ και δεν έχει λάβει συγκρουσιακό χαρακτήρα. Σε αντιδιαστολή, 

δηλαδή, προς τα στρατόπεδα συμμαχιών στους παγκοσμίους πολέμους, οι 

περιφερειακές ενώσεις δεν ανταγωνίζονται η µία την άλλη µε όρους 

παραδοσιακής ισχύος και δεν στρέφονται η µία ενάντια στην άλλη. Η ΕΕ, για 

παράδειγμα, έχει θεσμοθετήσει τις οικονομικές και εμπορικές της σχέσεις µε την 

ASEAN και την UNASUR, χωρίς να εγείρονται παράλληλα ζητήματα πολιτικού 

ανταγωνισμού και αντιτιθέμενων σφαιρών επιρροής (Φραγκονικολόπουλος, 

2015). 

 Ωστόσο, στη διεθνή συνδιάσκεψη για την περιφερειακή ολοκλήρωση, 

στην Ασουνσιόν,41 τον Ιούλιο του 2009, τέθηκε το θέμα της αντιμετώπισης των 

πολιτικών του ελεύθερου εμπορίου που επιβάλλουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και τη 

Νότια Ασία (Transformative strategies, 2012). 

 Σύμφωνα με τους Λατινοαμερικανούς υποστηρικτές μιας «εναλλακτικής 

παγκοσμιοποίησης», η κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μία και μόνο 

χώρα, εκτός αν αυτή προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με μια μεγάλη 

καπιταλιστική δύναμη και αποδεχτεί να καταλήξει κάτω από τον ζυγό της. Η 

εναλλακτική λύση είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες της περιφερειακής 

ολοκλήρωσης και πέραν της συνεργασίας στις εμπορικές συναλλαγές, με κοινές 

                                                   
40

 Πηγή: http://www.fao.org 
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πολιτικές προστατευτισμού. Σε συνέχεια της παραπάνω απόψεως, αυτές οι 

πολιτικές δεν πρέπει να επιβάλλονται στα κράτη για να μην αναπτυχθούν 

αποσχιστικές τάσεις. Με την παραπάνω έννοια, η περιφερειακή ολοκλήρωση 

είναι μια ευκαιρία εξόδου από την κρίση διατηρώντας και μετασχηματίζοντας το 

νεοφιλελεύθερο πλαίσιο, με πολιτικές προστατευτισμού και διαμοιρασμού της 

παραγωγής αγαθών. Σκοπός σε κάθε περίπτωση είναι η μείωση του κόστους 

παραγωγής και ο μηδενισμός του ανταγωνισμού μεταξύ κρατών της ίδιας 

περιφέρειας. Ωστόσο, αυτοί οι αντί-ιμπεριαλιστικοί στόχοι, προσκρούουν σε 

θεσμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης με νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα 

(Transformative strategies, 2012). 

 Από τη στιγμή που η κρίση είναι εν μέρει πρόβλημα κατανομής 

εισοδήματος και εν μέρει πρόβλημα εξωτερικού χρέους, μια περιφερειακή 

ολοκλήρωση πρέπει πρώτα απ’ όλα να ρυθμίζει τη δημιουργία πίστωσης και 

την αναδιοργάνωση της παραγωγής και του εμπορίου μεταξύ των χωρών. 

Καθώς το εμπόριο είναι άνισο ανάμεσα σε μια μικρή χώρα και σε μια οικονομική 

δύναμη, οι κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, εξακολουθούν να 

υιοθετούν εθνοκεντρικά αναπτυξιακά πρότυπα, χωρίς να εξετάζουν τη 

δυνατότητα κάποιας μεταρρύθμισης των παραγωγικών στόχων. Με τον ίδιο 

τρόπο, η «περιφερειακή ολοκλήρωση» δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τη 

συμπληρωματικότητα της παραγωγής, αλλά κυρίως με την επικερδέστερη 

δυνατή εμπορία της. Αυτό συμβαίνει γιατί, σε μια διαδικασία περιφερειακής 

ολοκλήρωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο το εγχείρημα να προστατευθούν η εθνική 

ταυτότητα και η λαϊκή κυριαρχία από στρατηγικές κοινωνικής ανάπτυξης που 

στοχεύουν στην κοινή αξιοποίηση των πόρων (για τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου όλων των πολιτών) (Transformative strategies, 2012). 

 Οι μικρές αφρικανικές χώρες εξαρτώνται υπερβολικά από τη βοήθεια της 

ΕΕ για να μπορούν να της αντισταθούν μεμονωμένα. Η περιφερειακή τους 

ολοκλήρωση ενισχύει την επιρροή τους σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να 

απορρίψουν τις συμφωνίες «ελεύθερου εμπορίου». Η δικαιοσύνη στο εμπόριο 

προϋποθέτει μια κάποια ισορροπία δυνάμεων και επομένως είναι επιτακτική η 

ενότητα των μικρών χωρών για να αντιταχθούν στις Μεγάλες Δυνάμεις. Αυτό 

προϋποθέτει δημοκρατικές διαπραγματεύσεις σε όλους τους τομείς της 

κοινωνίας, καθώς και δημοκρατικές επιλογές που θα διαφυλάττουν την εθνική 
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κυριαρχία αποτρέποντας το ενδεχόμενο μεγάλες χώρες, όπως η Νότια Αφρική, 

να κυριαρχήσουν επί άλλων (Transformative strategies, 2012). 

Η οικονομική ανάπτυξη μέσω της Περιφερειακής ολοκλήρωσης 

 Σύμφωνα με τον Κουλουμπή (1995), τα έθνη-κράτη που συμμετέχουν σε 

οργανισμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης έχουν την τάση να εμφανίζουν 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Επομένως, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι η 

ολοκλήρωση είναι αμοιβαία ωφέλιμη για όλους τους μετέχοντες. Άλλωστε, η 

μεγάλη αύξηση των περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, όπως φαίνεται και 

στο σχεδιάγραμμα (1), αλλά και η σημασία που δίνουν οι περιφερειακοί 

οργανισμοί στην οικονομική τους ολοκλήρωση, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

περιφερειοποίηση πλέον έχει περισσότερο οικονομικά κίνητρα και τα κράτη την 

επιδιώκουν για την επίτευξη οικονομικού κέρδους μέσα από το εμπόριο 

(Οικονομίδης, Σ.; Wilson, P, 2007). Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

κρατών που μπορούν να επιδείξουν εντυπωσιακούς ρυθμούς οικονομικής 

ανάπτυξης χωρίς να συμμετέχουν σε περιφερειακή ένωση.42 

 Οι περιφερειακές ενώσεις είναι κάτι πολύ περισσότερο από το άθροισμα 

των µελών τους και της ισχύος τους. Σε παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο, «η 

αποτυχία των προστατευτικών πολιτικών έδωσε τη θέση της σε περιφερειακές 

ενώσεις με διευρυμένες ενιαίες αγορές που προσέφεραν πλήθος 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων» (Armstrong, Lloyd and Redmond, 2004: 213-

215).   

 Οι προστατευτικές οικονομικές πολιτικές και οι κλειστές οικονομίες 

αποτέλεσαν μέρος του προβλήματος στη μεσοπολεμική περίοδο, μαζί µε τις 

εθνοτικές διαμάχες και τις παραδοσιακές διεθνείς διαφορές. Εν συνεχεία, η 

καταστροφή που προκάλεσε ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος σήμαινε ότι τα αμέσως 

επόμενα χρόνια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των κρατών ήταν εξαθλιωμένη 

και έλειπαν ακόμη και τα πλέον βασικά μέσα επιβίωσης, όπως υποτυπώδεις 

υποδομές, φάρμακα, τρόφιμα και γενικά τα θεμελιώδη στοιχεία μίας οικονομίας. 

Το αποτέλεσμα ήταν η επανεκκίνηση της οικονομίας να καθίσταται μια πολύ 

δύσκολη υπόθεση.  

                                                   
42

 Για παράδειγμα χώρες που δεν συμμετείχαν σε διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης, 
όπως η Ιαπωνία, η Κίνα και ο Καναδάς σημείωσαν μεγάλη βιομηχανική και οικονομική 
ανάπτυξη τα τελευταία 50 χρόνια (Κουλουμπής 1995, 416). 
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 Τα στοιχεία αυτά δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για οικονομικές 

συνεργασίες και ανάπτυξη σχεδίων για τελωνειακές ενώσεις και ελεύθερες 

ζώνες εμπορίου ως καταλύτες της ανάπτυξης. Οι κινήσεις αυτές, που ήταν 

επιβεβλημένες για τη προστασία από τις δυνάμεις του διεθνούς οικονομικού 

ανταγωνισμού, δημιουργούσαν την ανάγκη ενοποίησης των εθνικών 

οικονομιών. Έτσι, πέτυχαν όχι μόνο οικονομίες κλίμακας αλλά και τη διεύρυνση 

του εσωτερικού εμπορίου εις βάρος των εμπορικών ροών µε μακρινότερους 

εταίρους.  

 Η οικοδόμηση δασμολογικών ενώσεων, ελεύθερων ζωνών εμπορίου, 

ενιαίων αγορών και στη συνέχεια κοινών νομισματικών ζωνών, αποτυπώνουν 

µία πολύ διαφορετική οικονομική λογική, σύμφωνα µε την οποία η κατάργηση 

των δασμών και των συνόρων επιτρέπουν τη λειτουργία της ανοιχτής αγοράς. 

Αυτή με τη σειρά της επιφέρει μεγάλα ποσοστά κέρδους στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, αυξάνει τη ροή διεθνών επενδύσεων και ανοίγει θέσεις εργασίας. 

Κατά συνέπεια, επιτυγχάνονται καλύτεροι μακροοικονομικοί δείκτες, επομένως 

καλύτεροι όροι διαβίωσης των πολιτών (Φραγκονικολόπουλος 2015). 

 Για παράδειγμα, οι οικονομικοί ρυθμοί ανάπτυξης όλων των κρατών – 

μελών της ASEAN ήταν τέτοιας τάξης, που ανέβασαν ραγδαία το βιοτικό τους 

επίπεδο και οι οικονομολόγοι διεθνώς άρχισαν να μιλούν για το «Ασιατικό 

Θαύμα». Η δε, συνένωση των ευρωπαϊκών οικονομιών στη νομισματική ένωση 

οδήγησε στη δημιουργία του ευρώ, που από την αρχή της κυκλοφορίας του 

αποτέλεσε σκληρό νόμισμα, έθεσε ζήτημα αντικατάστασης του δολαρίου ως 

παγκόσμιο νόμισμα και ενίσχυσε την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων στην 

παγκόσμια αγορά. Στην Αφρικανική Ένωση δε, έχουν συσταθεί η Αφρικανική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Αφρικανικό Αναπτυξιακό Ταμείο, που αποτελούν 

τους κύριους μηχανισμούς προώθησης της οικονομικής συνεργασίας των 

μελών (Armstrong, Lloyd and Redmond, 2004; Grant and Söderbaum, 2003). 

 Τέλος, η βασική επιτυχία της Mercosur ήταν η αξιοσημείωτη αύξηση του 

ενδοκοινοτικού εμπορίου, παράλληλα με τη γενικότερη αύξηση του εξαγωγικού 

εμπορίου προς τρίτες χώρες. Η αύξηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου έγινε με 

εντονότερο ρυθμό από ότι η αύξηση του εξωτερικού εμπορίου γενικότερα, 

δείχνοντας ότι η Mercosur κέρδιζε το στοίχημα της σύγκλισης των επιμέρους 

οικονομιών της (Henderson, 1999). 
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Η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

 Κάθε περιφερειακή ένωση προασπίζεται, προωθεί και εδράζεται στις 

αξίες των µελών της. Αυτές συγκλίνουν στο τρίπτυχο δημοκρατίας - 

καπιταλισμού - ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο υφίστανται σημαντικές 

διαφορές στις βάσεις των αξιών με τις οποίες δομούνται οι περιφερειακές 

ενώσεις (Κουλουμπής, 1995).  

 Η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθοδηγείται από τη δημοκρατία, 

τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον φιλελεύθερο καπιταλισμό και το 

κράτος πρόνοιας. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που η Δυτική Ευρώπη με 

σκοπό να διευρύνει τους κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα άσκησε ηθικές 

και υλικές πιέσεις στα δικτατορικά καθεστώτα της Πορτογαλίας και της Ελλάδας 

μέχρι την κατάρρευσή τους το 1974 και την αντικατάστασή τους από 

λειτουργικές δημοκρατίες. Με παρόμοιο τρόπο η κύρια διαπραγμάτευση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία σχετικά με την ένταξή της αφορά 

ενέργειες που θα έπρεπε να αναληφθούν, ως ενταξιακό προαπαιτούμενο για 

καθιέρωση κράτους δικαίου και την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στο εσωτερικό της από πλευράς Τουρκίας (Κουλουμπής, 1995). 

 Στη νοτιοανατολική Ασία, η δημοκρατία δεν αποτελεί προαπαιτούμενο 

της ένταξης και ορισμένα µέλη (όπως η Μιανμάρ) απέχουν πολύ από τους 

δημοκρατικούς θεσμούς, την μέριμνα για την προστασία των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και τη διακυβέρνηση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων του λαού. Η εσωτερική πολιτική της ASEAN, εδράζεται 

περισσότερο σε έναν κοινωνικό - κρατικό καπιταλισμό (Φραγκονικολόπουλος, 

2015).  

 Η Λατινική Αμερική, από την άλλη, μοιάζει εξαιρετικά µε την περίπτωση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και ακολουθεί ένα μείγμα φιλελεύθερου και 

κοινωνικού-κρατικού καπιταλισμού. Έχει προχωρήσει στην αποκήρυξη των 

πυρηνικών όπλων με την ανακήρυξη της περιοχής σε µη πυρηνική ζώνη, κάτι 

που φαντάζει δύσκολο να συμβεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο.  

 Τέλος, η Αφρικανική Ένωση προωθεί και επιβραβεύει τη βελτίωση της 

δημοκρατίας, τη χρηστή διακυβέρνηση, την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, τον σεβασμό στο κράτος δικαίου και την ισότητα των φύλων. Για 
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το σκοπό αυτόν άλλωστε, έχει δημιουργηθεί και το Αφρικανικό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (Armstrong, Lloyd and Redmond, 2004; Grant and 

Söderbaum, 2003). 

 Εδώ, αξίζει να αναφερθεί το παράδοξο, που προκύπτει από την ετήσια 

έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας (2017) ότι ενώ οι δημοκρατίες που 

βασίζονται σε εκλογές εξαπλώνονται, η διαφάνεια των εκλογών μειώνεται, 

όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο σχεδιάγραμμα (3). 

  

Σχεδιάγραμμα 3 : Αριθμός εκλεγμένων δημοκρατικών καθεστώτων σε σχέση 

με το ποσοστό των διαφανών και δίκαιων εκλογικών διαδικασιών (Worldbank, 
2017). 43 

Η εξήγηση του φαινομένου δεν σχετίζεται άμεσα με τη συμμετοχή 

κρατών σε περιφερειακές ενώσεις και τα αίτια μπορούν να αναζητηθούν σε 

εθνικό κυρίως, επίπεδο. Θεωρητικά, η πολιτική οργάνωση ενός κράτους, 

μπορεί να εξυπηρετήσει ως ένας μηχανισμός εξισορρόπησης που εκπροσωπεί 

και εκφράζει τα συλλογικά δικαιώματα των πολιτών, συγκεντρώνει τις 

προτιμήσεις τους και δρομολογεί τις απαιτήσεις τους κατά τη διαδικασία της 

διαμόρφωσης πολιτικών. Για παράδειγμα, η πολιτική οργάνωση μπορεί από τη 

μια να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων συντονισμού των πολιτών και από 

την άλλη να εισάγει νέες ομάδες στην πολιτική διαδικασία, ενθαρρύνοντας 
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 Διαθέσιμο στο: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017 
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ταυτόχρονα την κουλτούρα του συμβιβαστικών λύσεων. Σύμφωνα δε, με τα 

στοιχεία, τα οργανωμένα κόμματα είναι αυτά που έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν με επιτυχία μεταρρυθμίσεις σε 

διάφορους τομείς.  

Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται είναι ότι τα πολιτικά κόμματα σε πολλές 

περιπτώσεις δεν έχουν τη θέληση να αντιπροσωπεύσουν και να εκφράσουν τα 

αιτήματα των απλών πολιτών καθώς λειτουργούν ως θεματοφύλακες 

κατοχυρωμένων συμφερόντων και υπαρχόντων πολιτικών δομών. Αυτό μπορεί 

εν μέρει να εξηγήσει την απογοήτευση των πολιτών προς την πολιτική, η οποία 

παγκοσμίως θεωρείται ως ο θεσμός με τη λιγότερη αξιοπιστία.  

Τελικά, όλες οι εκφράσεις της συλλογικής δράσης των πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένης της ψήφου, της συμμετοχής στην πολιτική σκηνή, στα 

κοινωνικά κινήματα, στις ενώσεις πολιτών και σε άλλους λιγότερο συμβατικούς 

χώρους για πολιτική απελευθέρωση, είναι ατελείς. Γι αυτόν τον λόγο, οι πολίτες, 

προκειμένου να ενδυναμώσουν την επιρροή τους στην αρένα της πολιτικής 

διαμόρφωσης, πρέπει να εμπλακούν σε πολλαπλούς μηχανισμούς 

σχεδιασμένους να επιλύουν τα προβλήματα που φέρνει η συλλογική δράση. 

Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες 

ώστε να επέλθουν δραστικά αλλαγές στην ανταγωνιστικότητα, στα κίνητρα, στις 

προτιμήσεις και στα «πιστεύω».  

Αν και η ελίτ συχνά επιλέγει κανόνες προκειμένου να διατηρήσει τη θέση 

της στην εξουσία, μερικές φορές, όταν αναγνωρίζει απειλές στη συνεχόμενη 

κυριαρχία της, μπορεί να υιοθετήσει κανόνες προκειμένου να θέσει 

περιορισμούς στην ίδια της την επιρροή ως έναν τρόπο πολιτικής εξασφάλισης. 

Αυτός είναι και ο λόγος, που τα Συντάγματα έχουν διαδοθεί ευρύτατα τα 

τελευταία 60 χρόνια και συχνά τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ανάλογα με 

τις επιτάξεις των συμφερόντων των κρατών ή τις επιδιώξεις των πολιτικών ελίτ 

που εκπροσωπούν. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, φαίνεται πως ο αριθμός 

νέων συνταγμάτων κρατών και ο αριθμός τροποποιήσεων τους αυξήθηκε 

ραγδαία, από το 1960 και έπειτα, παράλληλα με την αύξηση των περιφερειακών 

ενώσεων.  
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Σχεδιάγραμμα 4 : Αριθμός κρατών που διαθέτουν Σύνταγμα σε σύγκριση με το 
συνολικό αριθμό κρατών και τις τροποποιήσεις τους ανά έτος από το 1789 
μέχρι το 2013 (Worldbank, 2017) 

Το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί από τις απορρέουσες υποχρεώσεις 

των κρατών που επιθυμούσαν, είτε να ενταχθούν σε κάποια περιφερειακή 

ένωση, είτε να νομιμοποιήσουν την παράδοση διαφόρων εξουσιών σε ανώτερη 

μορφή εξουσίας, είτε να υλοποιήσουν της αποφάσεις που λαμβάνονται στο 

πλαίσιο της περιφερειακής τους ολοκλήρωσης. 

Αποσχιστικές τάσεις 

 Στον 21ο αιώνα, Η παγκόσμια τρομοκρατία, όπως για παράδειγμα η 

δράση ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων, η οικονομική κρίση, η έξαρση των 

μεταναστευτικών ροών και η επιστροφή και ενδυνάμωση αυταρχικών 

δυνάμεων, έχουν αλλάξει σημαντικά την εικόνα των περιφερειακών ενώσεων. 

Σκεπτικιστές έχουν χαρακτηρίσει την εικόνα αυτή, ως άναρχη μορφή της 

διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης που έχει αρνητικά αποτελέσματα στην 

διαδικασία πολιτικής ενοποίησης και στη συνοχή των κοινωνιών. Οι εθνικισμοί 

έρχονται δυναμικά στο προσκήνιο (Καρατράντος, 2017).  

 «Κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης, ωστόσο, τα κράτη, αν και 

διατηρούν κομβικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και την παραγωγή πολιτικής, 

λειτουργούν σε ένα διαφοροποιημένο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, κάτι που 

οδηγεί σε πληθώρα συμβιβασμών και σε τελικές αποφάσεις που εν μέρει µόνο 

αποτυπώνουν τις αρχικές τους θέσεις. Τούτο δημιουργεί αντιρρήσεις τόσο 
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αναφορικά µε την επιμέρους αποτελεσματικότητα των θεσμών της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης, όσο και µε τη νομιμοποίησή τους» (Mazower, 

2012: 421-422). Παράλληλα, η περιφερειακή ολοκλήρωση διαφοροποιεί τις 

ταυτότητες των δρώντων, µε τη δημιουργία μίας νέας, υπερεθνικής ταυτότητας, 

αλλά και µε την ενδυνάμωση της παραδοσιακής εθνικής-εθνικιστικής ταυτότητας 

που επιστρέφει δυναμικά με αποσχιστικές τάσεις, όπως είναι το ρεύμα του 

Ευρωσκεπτικισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Mazower, 2012). 

 Επιπλέον, στο εσωτερικό των κρατών, ο περιφερειακός ανταγωνισμός 

συχνά απειλεί κατεστημένες ομάδες, όπως τα προστατευτικά συνδικάτα, οι 

μικρές βιομηχανίες, οι αγρότες, οι εθνικιστές και οι παραδοσιακά προνομιούχες 

πολιτικές, θρησκευτικές και εθνικές ομάδες. Αυτό συμβαίνει γιατί 

αντιλαμβάνονται ότι μια περιφερειακά μεγαλύτερη κοινότητα θα μπορούσε να 

απειλήσει την προνομιακή θέση που κατέχουν στο στενό εθνικό τους πλαίσιο 

(Κουλουμπής, 1995). 

 Παράλληλα, επειδή ο στόχος της περιφερειακής ολοκλήρωσης είναι να 

δώσει λύσεις σε προβλήματα τα οποία τα έθνη-κράτη δεν δύνανται να 

επιλύσουν μόνα τους, οι περιφερειακές ενώσεις έχουν ανάγκη από ξεκάθαρα 

αποτελέσματα, που θα δικαιολογούν την ύπαρξή τους και θα αντισταθμίζουν 

έτσι, τη μερική απώλεια της εθνικής κυριαρχίας των µελών τους. Η δημιουργία 

υπερεθνικών θεσμών προϋποθέτει τη λειτουργία τους αποκλειστικά µε γνώμονα 

την προστασία του περιφερειακού συμφέροντος. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται 

υπό αμφισβήτηση η νομιμότητα και ο λόγος ύπαρξής της. Για τον λόγο αυτό, 

υπάρχει η τάση προς θεσμοθέτηση νέων πολιτικών, εμβάθυνση της 

ολοκλήρωσης και δημιουργίας νέων συνεργατικών και υπερεθνικών δομών  

(Κουλουμπής, 1995). 

 Στην Ευρώπη καταγράφονται πολλά αποσχιστικά κινήματα σε μικρούς 

δήμους και σε ολόκληρες περιοχές, ενώ το κίνητρο για να αυτονομηθούν, 

ποικίλει από γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές ως και οικονομικές και 

ιστορικές διαφορές. Τα αποσχιστικά κινήματα επιδιώκουν να κερδίσουν 

περισσότερη αυτονομία από τις εθνικές κυβερνήσεις ή να αποκτήσουν πλήρη 

ανεξαρτησία.44 Χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο, όπου τα κράτη 

έχουν διαφορετικές γλωσσικές, πολιτιστικές και ιστορικές διαφορές στο 
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  Π.χ. η περίπτωση της Καταλονίας (Καρατράντος, 2017). 
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εσωτερικό, τείνουν να έχουν πολυάριθμες και σημαντικές διαχωριστικές τάσεις 

να αντιμετωπίσουν. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά μπορούν επίσης να 

διαδραματίσουν κάποιον ρόλο.45 «Πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχουν αποσχιστικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του 

Ηνωμένου Βασιλείου, του Βελγίου και της Ιταλίας και αυτό δεν είναι το μοναδικό 

πρόβλημα» (Willem Buiter, 2017). 

 Ο εθνικισμός λαμβάνει διάφορες μορφές, ανάλογα με την περίσταση. 

Μπορεί να τον «συναντήσουμε» σε επίπεδο κοινότητας, μειονοτήτων ή και 

εθνικό. Οι αιτίες ποικίλλουν. Υπάρχουν αυτοί που επιζητούν την απεμπλοκή 

από τη συμμετοχή σε περιφερειακή ολοκλήρωση, γιατί αισθάνονται ότι τους 

πιέζει με την υιοθέτηση πολιτικών, που δεν απηχούν τις απόψεις της κυρίαρχης 

πολιτικής ελίτ. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, η νομοθέτηση στην κατεύθυνση 

ελέγχου της δικαιοσύνης και επιβολής περιορισμών στη λειτουργία του κράτους 

δικαίου και των ΜΜΕ, προκάλεσε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι λοιπές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με πρωτεργάτη την Ουγγαρία, 

αντιστέκονται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την 

ποσόστωση των μετεγκαταστάσεων προσφύγων από τα κράτη-μέλη που 

δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις (Φιλής, 2017). 

 Η ακροδεξιά βρίσκεται σε άνοδο διεκδικώντας την  εξουσία τα τελευταία 

χρόνια σε πολλές χώρες. Η επιλογή αποχώρησης κρατών και οι προθέσεις 

ανεξαρτησίας αποδεικνύουν πως ο λαϊκισμός και η επανάκαμψη των 

εθνικισμών, εκμεταλλεύονται το μετέωρο βήμα της πολιτικής ολοκλήρωσης και 

την αμηχανία των κρατών έναντι αυτής της κατάστασης. Το αποτέλεσμα για 

πολλούς πολίτες είναι η περιφερειακή ολοκλήρωση να μην θεωρείται πλέον 

πολιτικά ελκυστική επιλογή τελικού προορισμού, που θα λειτουργούσε ως ένα 

εναλλακτικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης (Καρατράντος, 2017).  

 Ανάλογα πολιτικά κινήματα, που διεκδικούν την περιχαράκωση στα 

εθνικά όρια, υπάρχουν διάσπαρτα ανά την Ευρώπη. Μάλιστα, εκμεταλλευόμενα 

διάφορες συγκυρίες που προκαλούν απογοήτευση στην κοινωνία, 

παρουσιάζουν τον εθνικισμό ως τη μόνη λύση. Έτσι, η Μ. Βρετανία 

αποσχίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας όχι μόνο της αδυναμίας της 
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  Η Σικελία, οι Νήσοι Φερόε (μεταξύ Νορβηγίας, Σκωτίας και Ισλανδίας) και οι χερσόνησοι 
(όπως η Κορνουάλη, στη νοτιοδυτική Αγγλία) συχνά αναζητούν περισσότερη αυτονομία ή 
ανεξαρτησία, από τα κέντρα της εξουσίας (Καρατράντος, 2017). 
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να προστατεύσει τους πολίτες από την παγκοσμιοποίηση, τις οικονομικές και 

κοινωνικές ανισότητες, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της βρετανικής 

ταυτότητας (Taylor, 2016).  

 Από την άλλη, στη Γαλλία, το ακροδεξιό κόμμα εκμεταλλεύτηκε τις 

απώλειες θέσεων εργασίας, την αποβιομηχάνιση κυρίως της ανατολικής 

Γαλλίας και σε κάποιον βαθμό το αίσθημα ανασφάλειας που προκλήθηκε από 

τρομοκρατικές επιθέσεις. Τέλος, στη Γερμανία και στην Αυστρία οι εθνικιστικές 

δυνάμεις με νεοναζιστικά χαρακτηριστικά αξιοποίησαν, εκτός από την ανησυχία 

για τις αθρόες προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές του 2015 και τα τρομοκρατικά 

χτυπήματα, την αγωνία για την καθίζηση των οικονομικά ασθενέστερων 

στρωμάτων, παρά την ευημερία των αριθμών (Φιλής, 2017).  

 «Ουσιαστικά, η Ένωση βιώνει μια παρατεταμένη πολιτική κρίση από το 

2005, όταν και τα αρνητικά δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στην Ολλανδία 

ενταφίασαν την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη» (Καρατράντος, 2017). 

 Επιπλέον, το 2006, η Βενεζουέλα θα εγκαταλείψει τη Συμφωνία των 

Άνδεων εντασσόμενη ως πλήρες μέλος στη Mercosur. Η εξέλιξη αυτή είναι 

περισσότερο αποτέλεσμα της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης της 

Βενεζουέλας. Πιο συγκεκριμένα, η εκλογή του Ούγκο Τσάβες στην εξουσία δεν 

ήταν απολύτως συμβατή με την ως ένα βαθμό φιλοαμερικανική στάση της 

Συμφωνίας των Άνδεων και την υποστήριξή της σε πολιτικές οικονομικής 

φιλελευθεροποίησης. 

 Αποσχιστικές τάσεις ωστόσο, υπάρχουν και σε αμυντικές συμμαχίες, 

όπως η περίπτωση της Τουρκίας με αφορμή ένα περίεργο περιστατικό, κατά το 

οποίο σε μια νατοϊκή στρατιωτική άσκηση επί χάρτου, το σενάριο απεικόνιζε τον 

Κεμάλ Ατατούρκ και τον Ερντογάν ως εχθρούς του ΝΑΤΟ.  Μετά το συμβάν 

συζητήθηκε ανοικτά και σε υψηλό επίπεδο η αναγκαιότητα ή μη της τουρκικής 

συμμετοχής στην Βορειοατλαντική συμμαχία.46 Εξάλλου, για τους αριστερούς 

και τους εθνικιστές, το ΝΑΤΟ αποτελεί το μακρύ χέρι του καπιταλισμού και του 

ιμπεριαλισμού, ενώ για τους Ισλαμιστές, πρόκειται για ένα εργαλείο των ΗΠΑ 

που στρέφεται κατά του Ισλάμ και υπέρ του Ισραήλ.  
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 Το συμβάν έγινε μεταξύ 8-17 Νοεμβρίου 2017 στην Νορβηγία. Σε περίπτωση απόσχισης της 
Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν σίγουρα σε άλλο επίπεδο. 
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 Η λειτουργία της πολιτικής εντός των περιφερειακών ενώσεων μπορεί να 

γίνει καλύτερα κατανοητή υπό το πρίσμα των διαφορετικών επιπέδων και 

δικτύων πολιτικής και των ροών που αυτές δημιουργούν. Τα διαφορετικά 

επίπεδα πολιτικής δημιουργούν σημαντικούς περιορισμούς σε κάθε δρώντα να 

επιβάλει τη θέλησή του και να οδηγήσει τις συζητήσεις ακριβώς εκεί που θέλει. 

Οι περιφερειακές ενώσεις ως πεδία αθρόων ροών ανθρώπων, ιδεών, 

κεφαλαίου, υπηρεσιών και αγαθών, αφενός διαφοροποιούν τη βάση της ζωής 

των πολιτών τους, και αφετέρου σφυρηλατούν νέους δεσμούς ανάμεσα στα 

µέλη τους επιδρώντας θετικά στις σχέσεις τους (Aybak, 2005). 

 Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι επιπτώσεις πάνω στα 

κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά συστήματα των χωρών που συμμετέχουν σε 

διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν. 

«Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι η ολοκλήρωση ασκεί μακροπρόθεσμα 

σταθεροποιητική επίδραση στα πολιτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των 

χωρών που συμμετέχουν» (Κουλουμπής 1995, 417). 

Συμμετοχή στην παγκόσμια διακυβέρνηση 

 Η περιφερειακή ολοκλήρωση, δημιουργεί νέους ισχυρούς πόλους και 

δρώντες στο παγκόσμιο σύστημα, γεγονός που αναδιατάσσει τον παγκόσμιο 

χάρτη σε επίπεδο όχι µόνο ισχύος, και διανοίγει το δρόμο για έναν κόσμο πιο 

εύκολα κυβερνήσιμο μέσα από διαπεριφερειακές συνεργασίες και 

εκπροσώπηση των περιφερειών στους παγκόσμιους οργανισμούς και θεσμούς. 

Αυτή η δομή της παραγωγής πολιτικής έρχεται σε αντιδιαστολή με την πολιτική 

διαδικασία που ακολουθούνταν παραδοσιακά στο πεδίο των διεθνών σχέσεων 

και εδραζόταν στην αρχή της εθνικής κυριαρχίας (Mazower, 2012). 

 Μία κρίση σε περιφερειακή ένωση θα αποτελούσε απειλή όχι µόνο για 

την ευημερία των πολιτών των µελών της, αλλά και ολόκληρο το παγκόσμιο 

καπιταλιστικό σύστημα. Η δε κατάρρευση θα συμπαρέσυρε τις στενά 

συνδεδεμένες οικονομίες σε ύφεση και, κατ’ επέκταση, µέσω της σύνδεσης µε 

την παγκόσμια, θα είχε καταστροφικές συνέπειες στο συνολικό παγκόσμιο 

εισόδημα. Συνεπώς, η ανάλυση της παγκόσμιας οικονομίας δεν είναι δυνατή, 

χωρίς αναφορά στην περιφερειακή ολοκλήρωση, τη λειτουργία, τις παθογένειες 

και τις δυνατότητες επανάκαμψής της. Με άλλα λόγια, οι περιφερειακές ενώσεις 
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έχουν καταστεί σημαντικοί παγκόσμιοι δρώντες(Krugman, 2012; Patomäki, 

2013).47  

 Το πείραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτέλεσε ένα νέο παράδειγμα 

λειτουργίας των διεθνών σχέσεων και οδήγησε στη δημιουργία νέων πολιτικών 

δομών. Σε πολιτικό επίπεδο, αντιμετώπισε άμεσα το πρόβλημα της αναρχίας 

και της έλλειψης εμπιστοσύνης δημιουργώντας νέες μορφές κυριαρχίας που 

υπερέβαιναν την εθνική κυριαρχία και το στενά νοούμενο εθνικό συμφέρον, 

αποδίδοντας στους πολίτες των µελών το αποκαλούμενο «μέρισμα ειρήνης» 

(peace dividend) (Armstrong, Lloyd and Redmond, 2004: 213-215).  

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι περιφερειακές οικονομικές ενώσεις 

καθίστανται σημαντικοί παράγοντες στις δομές της παγκόσμιας οικονομίας. Το 

πλέον ενδεικτικό παράδειγμα είναι αυτό της ΕΕ, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να εκπροσωπεί τα 28 µέλη της και να διαπραγματεύεται για αυτά στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Τόσο τα μεγάλα κράτη της ΕΕ, όπως η 

Γαλλία, η Γερμανία (και μέχρι πρότινος η Βρετανία), όσο και τα μικρότερα, όπως 

η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Σλοβακία, δεν θα είχαν τέτοια ισχύ στον ΠΟΕ αν 

δεν εκπροσωπούνταν από την ΕΕ. Άλλωστε, τα ίδια τα µέλη της ΕΕ επιθυμούν 

τη διεύρυνση όχι μόνο για οικονομικούς λόγους (εξάπλωση της κοινής αγοράς) 

και πολιτικούς (επέκταση της ζώνης ειρήνης και δημοκρατίας και 

σταθεροποίηση της περιφέρειας), αλλά και πιο εξειδικευμένους – εθνικούς. 48  

 Χαρακτηριστικό είναι ότι στο πλαίσιο της πολιτικής της ως προς την 

ασφάλεια αλλά και τη διεθνή της θέση, η ASEAN δημιούργησε το 1993 το 

ASEAN Regional Forum (ARF), έναν θεσμό διαλόγου και οικοδόμησης 

συναίνεσης επί θεμάτων πολιτικής και ασφάλειας. Η ιδέα είχε προταθεί 

νωρίτερα από την Ιαπωνία και την Αυστραλία, αλλά η ASEAN ήταν εκείνη που 

έδωσε πνοή σε αυτό το φόρουμ, συγκεντρώνοντας την Κίνα, τη Ρωσία, το 

Βιετνάμ, το Λάος, την Παπούα Νέα Γουϊνέα και φυσικά τα κράτη – μέλη του 
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 «Το επιχείρημα (της ΕΕ) διακριβώνει µε τον πλέον πειστικό τρόπο τη σημασία της 
περιφερειακής ολοκλήρωσης ως βασικού συστατικού της σύγχρονης παγκόσμιας πολιτικής 
σκηνής». (Φραγκονικολόπουλος 2015:96) 
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 Η Ελλάδα υποστήριζε σθεναρά την ένταξη της Κύπρου, ενώ η Γερμανία επιδίωκε την 
ενσωμάτωση της Πολωνίας και των άλλων κρατών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης για 
να µη βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ένωσης και να δημιουργήσει µία ενδιάμεση ζώνη 
ανάμεσα σε αυτήν και τη Ρωσία. 
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οργανισμού, στο ίδιο τραπέζι συνομιλιών.49 Ήταν άλλη μια προσπάθεια της 

ASEAN υπέρ της διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας σε ολόκληρη 

την περιοχή καθώς και άλλη μια έκφραση της προσπάθειάς της να διατηρήσει 

τη διεθνή της αναγνώριση, στόχο που μέχρι το 1997 είχε ήδη πετύχει. 

 «Σε πρακτικό επίπεδο, επίσης, είναι πολύ πιο εύκολο να λάβει χώρα µία 

διαπραγμάτευση ανάμεσα σε λίγες περιφερειακές ενώσεις, παρά σε δύο 

εκατοντάδες κράτη» (Φραγκονικολόπουλος, 2015, 94). Η συνομάδωση των 

εθνών-κρατών σε περιφερειακές ενώσεις έχει µία μεγάλη χρηστικότητα σε έναν 

κόσμο που διαθέτει σήμερα περισσότερα από 200 ανεξάρτητα κράτη.  

Εξωτερική Πολιτική / Εξωτερικές Σχέσεις  

 Ένας από τους δυσκολότερους τομείς περιφερειακής συνεργασίας είναι ο 

τομέας της εξωτερικής πολιτικής. Ακόμα και οι πιο ολοκληρωμένες 

περιφερειακές ενώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν υιοθετήσει 

σημαντικά επίπεδα συνεργασίας στον τομέα υψηλής στρατηγικής. 

 Αναδύεται, έτσι, το φαινόμενο του διαπεριφερισμού, µε τις περιφερειακές 

ενώσεις να θεσμοθετούν τις μεταξύ τους σχέσεις και το όραμα ενός κόσμου των 

περιφερειών, στον οποίο η διαπραγμάτευση για τα κεντρικά ζητήματα (σε 

πρώτη φάση εμπορικά και οικονομικά) λαμβάνει χώρα ανάμεσα στις ενώσεις 

αυτές και μερικές μεγάλες δυνάμεις (Telo’, 2007). Σε περίπτωση που επεκταθεί 

το παράδειγμα της ΕΕ και σε άλλους παγκόσμιους οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, 

το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, το G8 και το G20 (όπου η ΕΕ κατέχει θέση, 

παράλληλα µε τα πιο πλούσια µέλη της), και ακολουθηθεί και από άλλες 

περιφερειακές ενώσεις, αναδομείται ο παγκόσμιος χάρτης και διαφοροποιείται η 

θεσμική αρχιτεκτονική τους και η δυναμική λήψης αποφάσεων εντός αυτών 

(Archibugi, 2008). 

 Η αποκρυστάλλωση σαφών ορίων ανάμεσα στις περιφερειακές ενώσεις, 

φυσικά, είναι ένα έργο σε εξέλιξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να 

προεξοφλήσουμε το τελικό της αποτέλεσμα, την περαιτέρω εμβάθυνση ή ακόμη 

και τη χαλάρωσή τους. Ενώ σε Ευρώπη, νοτιοανατολική Ασία, Νότιο Αμερική 

και Αφρική τα κράτη εκφράζονται κατά βάση μέσα από τη συμμετοχή τους 

στους περιφερειακούς θεσμούς, η περιφερειακή ολοκλήρωση παραμένει σε 

                                                   
49

 Katsumata H., “Establishment of the ASEAN Re gional Forum: constructing a ‘talking shop’ or 
a ‘norm brewery’?”, The Pacific Review, Τομ 19, No. 2, 2006, σελ. 184 – 185. 
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αρχικό στάδιο στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου. Η Ρωσία, για παράδειγμα, 

επιχειρεί µία χαλαρή περιφερειακή ολοκλήρωση, οικονομικού χαρακτήρα, µε 

κάποια από τα πρώην σοβιετικά κράτη (Λευκορωσία, Καζακστάν, Αρμενία και 

Κιργιζιστάν). Ωστόσο, έχει καταστήσει δημόσια την πρόθεσή της οι εμπορικές 

και οικονομικές σχέσεις της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διενεργούνται στο 

μέλλον διαμέσου της Ευρασιατικής Ένωσης (Weaver, 2013).  

 Η βορειοανατολική Ασία παραμένει μακριά από τις διαδικασίες της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης και σε µία εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα σε Κίνα 

και Ιαπωνία µε τα μέτωπα της Κορέας και της Ταϊβάν να παραμένουν ανοιχτά. 

Στη Β. Αμερική, δε διαφαίνεται µία εμβάθυνση της περιφερειακής συνεργασίας 

πέρα από την Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου Βόρειας Αμερικής (NAFTA). 

Παράλληλα, μένει να δούμε αν σταδιακά η εμπέδωση των περιφερειακών 

ενώσεων θα αντικαταστήσει (σε κάποιους τουλάχιστον τομείς) τα κράτη και τι 

είδους σχέσεις θα αναπτύξουν μεταξύ τους οι περιφερειακές ενώσεις στις 

διάφορες συσκέψεις. Ένας κόσμος των περιφερειών, µε άλλα λόγια, μπορεί να 

προάγει την ειρήνη, μπορεί, ωστόσο, και να οδηγήσει σε έναν κόσμο εχθρικών 

περιφερειακών μπλοκ, μιμούμενος τις αυτοκρατορικές διαιρέσεις και εντάσεις 

των προηγούμενων αιώνων (Φραγκονικολόπουλος, 2015). 

Συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος 

 Οι περιφερειακές ενώσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον περιβαλλοντικό 

τομέα όσον αφορά δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από άλλες χώρες. Για 

τον λόγο αυτό σημαντική πρόοδος στα περιβαλλοντικά ζητήματα μπορεί να 

σημειωθεί μόνο σε διεθνές ή παγκόσμιο επίπεδο. Η συνεργασία όμως, σε 

τέτοιου είδους ζητήματα είναι εξαιρετικά δυσχερής επειδή το περιβάλλον 

αποτελεί πεδίο ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς έχουν 

προκύψει διαφωνίες όχι μόνο σχετικά με τη σοβαρότητα και τη φύση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά και με τις πολιτικές αντιμετώπισής τους, 

καθώς έρχονται σε σύγκρουση τις περισσότερες φορές με οικονομικά 

συμφέροντα. Επιπλέον, τα θέματα του περιβάλλοντος σχετίζονται και με την 

ενεργειακή ασφάλεια, καθόσον η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, ως άμεση 

συνέπεια της βιομηχανικής δραστηριότητας, είναι ανάλογη με τη μόλυνση του 

αέρα και είναι ένας βασικός παράγοντας που προκαλεί το «φαινόμενο του 

θερμοκηπίου» από την εκπομπή ρύπων.  
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Ζητήματα δε, που σχετίζονται με την προστασία των θαλασσών από την 

μόλυνση, και των θαλάσσιων ειδών από την υπέρ αλίευση, προσκρούουν σε 

ζητήματα διεκδικήσεων που αφορούν την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας. 

Τέλος, η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μόνο  το πιο σημαντικό παγκόσμιο 

περιβαλλοντικό θέμα, αλλά συνιστά, για κάποιους, την πλέον κατεπείγουσα και 

σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, οι Περιφερειακές Ενώσεις δεν έχουν μείνει αμέτοχες. 

Αντιθέτως, έχουν πάρει πολλές πρωτοβουλίες για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η ΕΕ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκστρατεία για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχει απαιτήσει 

μείωση των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου κατά 15 %, ποσοστό τριπλάσιο 

από τις μειώσεις που προέβλεπε το πρωτόκολλο του Κιότο. «Ωστόσο, η 

αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη ενέχει μεγάλο κόστος για κάθε 

κράτος, καθώς περιλαμβάνει επενδύσεις σε συχνά ακριβότερες στρατηγικές 

μετριασμού και προσαρμογής, αλλά και αποδοχή χαμηλότερων επιπέδων 

οικονομικής ανάπτυξης» (Heywood, 2013: 654). 

 Το φθινόπωρο του 2014, για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

έθεσε νέους στόχους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (μείωση 

κατά 40% των εκπομπών ρύπων σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, διείσδυση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα 

τουλάχιστον κατά 27%, και βελτίωση κατά 30% της ενεργειακής 

αποτελεσματικότητας). Τα κράτη - µέλη καλούνται να «πιάσουν» αυτούς τους 

στόχους, την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται στην 

επεξεργασία τρόπων και μηχανισμών που θα βοηθήσουν τα µέλη να 

εκπληρώσουν τους στόχους τους (σύστημα εμπορίας ρύπων, επιτήρηση των 

εθνικών σχεδίων για την κλιματική αλλαγή κλπ) (Clark, 2014; Buchan, 2014).50  

 Συμφωνά δε, με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον, 

η συντονισμένη περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 

αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους πολίτες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 

ετών. Οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν καθαρότερο αέρα και καθαρότερα ύδατα, 
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 Τα Εθνικά Υπουργεία Περιβάλλοντος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την 
ευθύνη της ενσωμάτωσης στο εθνικό τους δίκαιο και παρακολούθησης της εφαρμογής του 
συνόλου της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2017). 
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στέλνουν λιγότερα απόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής και 

ανακυκλώνουν περισσότερο. Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές πολιτικές 

προωθούν την απασχόληση και την ανάπτυξη. Ωστόσο, η ίδια έκθεση 

προειδοποιεί ότι «ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ευρώπης για ευημερία εντός 

των ορίων του πλανήτη μας δεν μπορεί να επιτευχθεί με το ισχύον επίπεδο 

φιλοδοξιών της πολιτικής περιβάλλοντος και των σχετικών πολιτικών»
51 

(European Environment Agency, 2015). 
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 Η έκθεση αναφέρεται στα «φλέγοντα» θέματα αποδοτικότητας των πόρων - κυκλική 
οικονομία, φύσης και βιοποικιλότητας, διακυβέρνησης των ωκεανών, δράσης για το κλίμα και 
την ποιότητα του αέρα (Στόχος του γενικού προγράμματος δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 Από όλα τα μοντέλα της παγκόσμιας πολιτικής, το μοντέλο της 

παγκόσμιας διακυβέρνησης συνάδει περισσότερο με την υπάρχουσα πολιτική 

στις διεθνείς σχέσεις.  Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η 

παγκόσμια διακυβέρνηση συνιστά ένα πεδίο συνδιαχείρισης των πολιτικών με 

δεσμευτικούς νόμους, χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε υπερεθνικής εξουσίας. 

Παράλληλα, η παγκόσμια διακυβέρνηση βρίσκεται σε έναν συνεχή ανταγωνισμό 

με τη διεθνή αναρχία, επειδή από τη φύση της, εν απουσία κεντρικής εξουσίας, 

δεν διαθέτει άμεσους μηχανισμούς επιβολής του διεθνούς δικαίου, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι στο διεθνές δίκαιο, δεσμευτικές για τα κράτη, είναι 

μόνο οι συνθήκες που υπογράφουν.  

 Μέσα σ’ αυτό το σύστημα, οργανισμοί με υπερεθνική εξουσία όπως ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, 

αντλούν τη δύναμή τους από την ιδία βούληση των κρατών που μετέχουν σε 

αυτούς. Καθώς η παγκόσμια διακυβέρνηση περιλαμβάνει υπερεθνικούς, 

διακυβερνητικούς, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς μηχανισμούς, μπορεί να 

διαχειριστεί παγκόσμια ζητήματα, χωρίς να είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός 

παγκόσμιου κράτους. Δίκαια επομένως, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως 

«Διακυβέρνηση συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, σε συνθήκες αναρχίας». 

 Η ανάγκη για παγκόσμια διακυβέρνηση προέκυψε από την αυξανόμενη 

βούληση των κρατών να ελαχιστοποιήσουν τη βία στη θερμοπυρηνική εποχή, 

τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις, την κλιματική αλλαγή, την τρομοκρατία, το 

έγκλημα, τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Ωστόσο, η σύσταση μιας 

παγκόσμιας κυβέρνησης παραμένει μια μη επιθυμητή ιδέα, ενώ η διαδικασία 

συνεργασίας των διακοσίων και πλέον κρατών του κόσμου διαφαίνεται 

εξαιρετικά περίπλοκη, αναποτελεσματική και αργή. Έτσι, τα κράτη υπό την 

πίεση του διλλήματος ευημερίας και ασφαλείας δημιουργούν –πλέον- θεσμούς 

περιφερειακής ολοκλήρωσης.  

 Σκοπός τους δεν είναι άλλος από το να δώσουν λύσεις (σε περιφερειακό 

τουλάχιστον επίπεδο και σε πρώτη φάση) στα προβλήματα που δεν μπορούν 

να διαχειριστούν μόνα τους και αφορούν την ασφάλεια, την τήρηση των 

συμφωνιών και την εξάλειψη των κυριαρχικών αμφισβητήσεων, με όραμα ένα 

υγειές περιβάλλον για την ανάπτυξη και επομένως την ευημερία τους.  
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Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν έχει 

εδραιωθεί με ομοιογένεια σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Πρόκειται για μια 

αναδυόμενη διαδικασία, που στρέφεται κυρίως σε συνεργασίες οικονομικού 

περιεχομένου, όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στα απόλυτα κέρδη και ο φόβος 

της εξαπάτησης ενέχει μικρότερο ρίσκο στις μεταβολές της ισορροπίας ισχύος. 

Επομένως, όσο περισσότερο έδαφος θα κερδίζει η παγκόσμια διακυβέρνηση 

έναντι της αναρχίας, τόσο περισσότερο θα μπορούν τα κράτη να συνεργάζονται 

περιφερειακά και σε θέματα ασφάλειας. 

Με το σύστημα της αμοιβαίως μοιραζόμενης κυριαρχίας ανάμεσα στους 

διεθνείς και τους εθνικούς οργανισμούς επιτυγχάνεται η ενότητα μέσα από την 

διαφορετικότητα. Όπως οι ομοσπονδίες κατά τον 18ο αιώνα προσέφεραν λύση 

στο πρόβλημα του πολέμου, έτσι και η περιφερειακή ολοκλήρωση κατά τον 20ο 

αιώνα αποτέλεσε λύση στο πρόβλημα του οικονομικού πολέμου. 

 Στην παγκόσμια διακυβέρνηση οι διεθνείς οργανισμοί λαμβάνουν 

αποφάσεις στη βάση της διακυβερνητικής συνεργασίας, χωρίς διαμοιρασμό της 

εθνικής τους κυριαρχίας, ενώ  στην περιφερειακή ολοκλήρωση τα κράτη- µέλη 

συνεργάζονται μέσω ενός μείγματος διακυβερνητικών και υπερεθνικών 

οργάνων και παραδίδουν μέρος της κυριαρχίας τους. Επομένως, κομβικό 

σημείο είναι η διαφοροποίηση της αρχής της εθνικής κυριαρχίας, που 

συνεπάγεται και διαφοροποίηση στον τρόπο λήψης αποφάσεων. Όπως 

διαπιστώνεται, και από την ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά με την 

περιφερειακή ολοκλήρωση, το γεγονός ότι διαφοροποιείται, διατηρώντας όμως 

τα χαρακτηριστικά του διακυβερνητισμού, καθιστά την περιφερειακή 

ολοκλήρωση ένα εναλλακτικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης. 

 Οι επιμέρους συμφωνίες εντός των δομών περιφερειακής ολοκλήρωσης, 

όπως αυτές για τη δημιουργία νομισματικών ενώσεων, για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, για την κοινή αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών και για την 

έρευνα - τεχνολογική πρόοδο, σκοπεύουν στην ενίσχυση της θέσης των κρατών 

στη διεθνή σκηνή. Εξίσου σημαντική είναι η επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών 

ανάπτυξης, η δημιουργία θέσεων εργασίας και εν γένει η ευημερία του σώματος 

των πολιτών. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο µόνος δρόμος για την επανεκλογή - 

διατήρηση των κυβερνήσεων στην εξουσία στον εκδημοκρατισμένο κόσμο του 

21ου αιώνα.  
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 Ο βαθμός της περιφερειακής ολοκλήρωσης μπορεί να ποικίλλει, από τη 

συνεργασία ανάμεσα σε κυρίαρχα κράτη μέχρι την εθελοντική θυσία της 

κυριαρχίας των κρατών. Οι περιφερειακές ενώσεις λειτουργούν προς την 

κατεύθυνση δημιουργίας ομοσπονδίας ή υπέρ-κράτους αφού, με τη διαδικασία 

της διάχυσης λειτουργιών τα κράτη, αργά αλλά σταθερά, μεταφέρουν 

αρμοδιότητες στο υπερεθνικό επίπεδο, μέχρι το στάδιο της πλήρους 

ομοσπονδοποίησης. Καθώς η ομοσπονδοποίηση έχει μέχρι στιγμής μικρή 

απήχηση στις διαδικασίες ολοκλήρωσης, η διάχυση λειτουργιών μπορεί να 

ανασταλεί από τη φυσική αντίσταση των κρατών ενάντια στην παράδοση της 

κυριαρχίας τους, ή να αντιστραφεί. Συνεπώς, όταν το βάρος αυτής της θυσίας 

είναι μη αποδεκτό, παρατηρούνται αποχωρήσεις κρατών, γεγονός που μπορεί 

να οδηγήσει σε διάλυση ή διάσπαση. 

 Η εξέλιξη που έχει η κάθε περιφερειακή ολοκλήρωση είναι μια περίπλοκη 

διαδικασία, και εξαρτάται τόσο από την αλληλεπίδραση των ηγεμονικών 

δυνάμεων με τα μικρότερα κράτη σε διακρατικό επίπεδο, όσο και από τη 

συνισταμένη των επιμέρους συμφερόντων εντός και εκτός των εθνικών 

κοινωνιών, που δημιουργούνται από διάφορους θεσμούς και φορείς. Η λήψη 

αποφάσεων έχει καταστεί πολύ πιο περίπλοκη όχι µόνο επειδή επιβαρύνεται με 

την ενσωμάτωση του περιφερειακού επιπέδου, πέραν του τοπικού και του 

εθνικού, αλλά και γιατί ανά τομέα και ζήτημα η ισχύς, η διαπραγματευτική θέση 

και η βούληση του κάθε δρώντα διαφέρουν σημαντικά. 

 Κατά τον 20ο αιώνα, δημιουργήθηκαν πολλές περιφερειακές ενώσεις με 

τη διαδικασία του «μιμητισμού» μεταξύ των κρατών. Το γεγονός ότι υπάρχουν 

κράτη όπως το Μεξικό, που μετέχουν ή «φλερτάρουν» ως παρατηρητές 

ταυτόχρονα σε δυο ή περισσότερες ενώσεις, καθώς και η ύπαρξη μικρότερων 

ενώσεων μέσα σε μεγαλύτερες, όπως συμβαίνει στην Αφρικανική Ήπειρο, 

περιπλέκει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης. Με τον ίδιο τρόπο περιπλέκονται κατά 

πολύ και τα αντικρουόμενα συμφέροντα, οδεύοντας προς μια κατάσταση 

αναρχίας. Συνεπώς, για να συνεχιστούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης σε μία 

ένωση, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τοπίο ως προς το ποιο κράτος ανήκει σε 

ποια ένωση, με συγκεκριμένα και πολύ αυστηρά πλαίσια. 

 Από τα κριτήρια αποτελεσματικότητας της περιφερειακής ολοκλήρωσης, 

που τέθηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη διαπιστώνεται ότι: 
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 Στον τομέα της ασφάλειας και της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών, η 

συχνότητα εμφάνισης πολέμου και εντάσεων σε περιοχές που βρίσκονται σε 

διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης, είτε μειώθηκε σημαντικά, όπως στη 

Λατινική Αμερική και στη Νοτιοανατολική Ασία, είτε οι πόλεμοι και οι  εντάσεις 

εξαλείφθηκαν, όπως έγινε στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, δεν 

υπάρχει παράδειγμα πολέμου μεταξύ χωρών που έχουν ολοκληρωθεί 

περιφερειακά, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο. Παράλληλα, παρατηρείται 

ότι με πρωτοβουλία των περιφερειακών ενώσεων αποστέλλονται ειρηνευτικά 

σώματα σε εμπόλεμες περιοχές, γεγονός που αποδεικνύει την τάση διεύρυνσης 

της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ισορροπίας ισχύος, η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση, σε έρχεται σε ισορροπία τον άλλο πόλο, τη Ρωσία. Την ίδια 

στιγμή η ASEAN λειτουργεί ως αντίβαρο μεταξύ Κίνας και Ινδίας. Τέλος η 

UNASUR (ή η διευρημένη CELAC) λειτουργεί ανασχετικά ως προς την 

επίδραση των ΗΠΑ. Η εξέλιξη των τριών αυτών τάσεων, και ο βαθμός στον 

οποίο θα λειτουργούν επικουρικά και συμβιωτικά ή αντιθετικά, αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα για την περαιτέρω διαμόρφωση του παγκόσμιου συστήματος τον 

21ο αιώνα. 

 Η κατάσταση σε επίπεδο περιφερειακών ενώσεων που αφορά την 

ασφάλεια διαθέσιμης ενέργειας, παραγωγής τροφής και άντλησης νερού 

βελτιώθηκε, παρά τις ανησυχίες για το μέλλον, όχι μόνο εξαιτίας των νέων 

τεχνολογιών παραγωγής, αλλά και με πολιτικές ανάπτυξης, με οικονομίες 

κλίμακας και με επιδοτήσεις δημοσίων έργων και ερευνητικών προγραμμάτων. 

 Σχετικά με τις επιδόσεις στην οικονομία των κρατών που μετέχουν σε 

περιφερειακούς οργανισμούς, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι η  

περιφερειοποίηση που έχει περισσότερο οικονομικά  κίνητρα  είναι επωφελής 

προς όλους τους μετέχοντες. Ωστόσο, ερωτηματικά εγείρονται από το γεγονός 

ότι εντυπωσιακούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης έχουν επιτύχει και χώρες 

που δεν συμμετέχουν σε περιφερειακή ένωση. Η εκτίμηση είναι ότι για την 

οικονομική ανάπτυξη δεν αρκούν οι δασμολογικές ρυθμίσεις για το εμπόριο 

μεταξύ των κρατών που μετέχουν σε περιφερειακή ολοκλήρωση οικονομικής 

φύσης. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο παράγοντας των ταχέων και 

αποτελεσματικών αποφάσεων. Το τελευταίο καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο όταν 
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οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται σε επίπεδο ένωσης (κατόπιν 

χρονοβόρων διαπραγματεύσεων) πρέπει και να ψηφιστεί από τα εθνικά 

συμβούλια των χωρών μελών. Αυτό το γεγονός ίσως, εξηγεί την στασιμότητα 

της ανάπτυξης, αλλά και την οικονομική κρίση στις χώρες του νότου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σε ότι αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών των κρατών – μελών, το συμπέρασμα 

που εξάγεται είναι ότι παρά τις πρωτοβουλίες, τη δημιουργία θεσμών, την 

ψήφιση ενωτικών νόμων και γενικότερα την προάσπιση των µελών, υφίστανται 

σημαντικές διαφορές στις βάσεις των αξιών με τις οποίες δομούνται οι 

περιφερειακές ενώσεις. Η κατάσταση παραμένει σχεδόν στάσιμη καθώς η 

φτώχεια συνεχίζει να υφίσταται στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ακόμα 

και όταν οι αριθμοί ευημερούν. Συναφώς, η διαφθορά στον θεσμό της πολιτικής 

παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πέραν του γεγονότος ότι η δημοκρατία δεν 

αποτελεί καν προαπαιτούμενο ένταξης σε ορισμένες περιφερειακές ενώσεις 

όπως είναι η ASEAN, οι δημοκρατίες που βασίζονται σε εκλογές εξαπλώνονται, 

η διαφάνεια των εκλογών όμως μειώνεται παγκοσμίως. 

 Μεγάλη είναι και η αντίδραση στο εσωτερικό των κρατών που μετέχουν 

σε σχηματισμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης. Εθνικιστικές και αποσχιστικές 

τάσεις δεν έπαψαν να υπάρχουν. Επομένως, για να συνεχίσει τη διαδικασία 

ολοκλήρωσης μια περιφέρεια, πρέπει να γίνει αντιληπτή από τους πολίτες η 

ιδέα πως η εθνική καταγωγή διαφοροποιεί τα κράτη-μέλη των περιφερειακών 

οργανισμών, αλλά δεν αναιρεί τη διαμορφούμενη περιφερειακή ταυτότητα. 

Επιπλέον, όταν η δημιουργία υπερεθνικών θεσμών δε λειτουργεί με γνώμονα 

την προστασία των συμφερόντων των πολιτών, τίθεται υπό αμφισβήτηση η 

νομιμότητα και ο λόγος ύπαρξής της. 

 Αν και οι περιφερειακές ενώσεις έχουν καταστεί σημαντικοί παγκόσμιοι 

δρώντες, τα ζητήματα υψηλής στρατηγικής των περιφερειακών ενώσεων 

εξακολουθούν να καθορίζονται από τα κράτη-µέλη, ή σε διακυβερνητικό 

επίπεδο συνεργασίας. Με την πρόοδο της περιφερειακής ολοκλήρωσης τα 

κράτη που μετέχουν σε αυτή, χάνουν ολοένα τη δυνατότητα άμεσης έκφρασής 

τους σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς παραδίδουν αυτή την εξουσία στις 

περιφερειακές ενώσεις. Ωστόσο, με τη δημιουργία περιφερειακών ενώσεων 

δημιουργήθηκαν μεγαλύτεροι αλλά και λιγότεροι διεθνείς δρώντες, γεγονός που 
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καθιστά ευκολότερη τη συνεργασία τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, οι 

μικρές χώρες απέκτησαν ισχυρότερο βήμα και επικαρπώθηκαν φορτία θεσμικής 

ισχύος, μέσω της περιφερειακής ένωσης στην οποία ανήκουν. Έτσι, η έμμεση 

έκφρασή τους διαμέσου της ισχύος της περιφερειακής τους ένωσης, γίνεται 

σαφώς ισχυρότερη. 

 Καθώς, σημαντική πρόοδος στα περιβαλλοντικά ζητήματα μπορεί να 

σημειωθεί μόνο σε διεθνές ή παγκόσμιο επίπεδο, η συνεισφορά στην 

παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση από πλευράς περιφερειακών 

ενώσεων, για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι σημαντική. Η πλειάδα 

πρωτοβουλιών, που έχουν πάρει τα κράτη στο πλαίσιο της περιφερειακής 

ολοκλήρωσης, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην 

εκστρατεία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, θα μπορούσε 

δικαίως να χαρακτηριστεί ως «περιφερειακή περιβαλλοντική διακυβέρνηση». 

 Ο μηχανισμός Περιφερειακής ολοκλήρωσης θα μπορούσε να 

αναπαρασταθεί σε μια εικόνα, όπου αναδεικνύεται το επιχείρημα ότι κάθε 

ιστορική εμπειρία και μάθηση μετά από αναταραχές ή πόλεμο οδηγεί σε θετικές 

αντιλήψεις έναντι της ολοκλήρωσης, που με τη σειρά τους οδηγούν στη θέσπιση 

όλο και πιο συγκροτημένων θεσμών ολοκλήρωσης, όπως αναπαρίσταται στην 

εικόνα που ακολουθεί.  

Ιστορική Εμπειρία και 
μάθηση

 
Εικόνα 1 : Κύκλος Περιφερειακής Διεύρυνσης52 

                                                   
52

 Σχηματική αναπαράσταση μοντέλου κύκλου «Συμπεριφορικής απογείωσης» (Κουλουμπής 
1995, 419).  

Διάνυσμα Διεύρυνσης 

Περιφερειακής Ολοκλήρωσης 
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 Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι προτιμότερη ενός περιφερειακού 

περιβάλλοντος κλειστών εθνικών πολιτικών συστημάτων που μπορεί να 

επιδοθούν σε πολεμικές συγκρούσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαδικασίες 

περιφερειακής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη έχουν μεγάλη σημασία στην 

παγκόσμια διακυβέρνηση. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι το πιο προχωρημένο 

μοντέλο και αποτελεί το παράδειγμα προς μίμηση ή προς αποφυγή για τις 

υπόλοιπες περιφερειακές ενώσεις, ανάλογα με τις επιτυχημένες και 

αποτυχημένες πολιτικές που λαμβάνει, αντίστοιχα.  

 Αν το «πείραμα» της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στεφθεί με επιτυχία, 

εκτιμάται ότι θα το ακολουθήσουν και άλλες περιφερειακές ενώσεις 

δημιουργώντας έτσι ένα αρκετά σταθερό πολυπολικό σύστημα παγκόσμιας 

διακυβέρνησης που θα αποτελείται: Από τους πόλους των μεγάλων δυνάμεων 

(ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ινδία), τις Μεγάλες Περιφερειακές Ενώσεις (ΕU, UNASUR ή 

CELAC, ASEAN και AU) και τις λοιπές περιφέρειες της Αυστραλίας, Ανατολικής 

Ασίας, και Μέσης Ανατολής, με τις εστίες εντάσεων να υπάρχουν κυρίως στην 

τελευταία. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Τα έθνη - κράτη, για λόγους επιβίωσης και αποτελεσματικότητας, 

προχωρούν, νομιμοποιούν και συμμετέχουν σε πολύπλοκες δομές παραγωγής 

πολιτικής με τη δημιουργία περιφερειακών ενώσεων. Ο επαναπροσδιορισμός 

της έννοιας της εθνικής κυριαρχίας των κρατών που μετέχουν σε διαδικασίες 

περιφερειακής ολοκλήρωσης έχει σημαντικές συνέπειες και δημιουργεί νέα 

δεδομένα στις διεθνείς σχέσεις, στην ειρήνη, στην ασφάλεια, στην ανάπτυξη και 

στην ευημερία.  

 Ο κόσμος μας όμως, εξακολουθεί να είναι ένας κόσμος στον οποίο οι 

εθνικές πολιτικές και οι εθνικές οικονομίες είναι οι βασικοί παράγοντες που 

καθορίζουν τις διακρατικές σχέσεις. Ο δρόμος προς την πολιτική ολοκλήρωση 

είναι δύσβατος, κατεστραμμένος από τις αλλεπάλληλες πολεμικές διενέξεις και 

γεμάτος από τα εμπόδια των εθνικιστικών και των αποσχιστικών τάσεων. Για 

τον λόγο αυτό, αν τα κράτη, που είναι επιρρεπή στις συγκρούσεις 

ακολουθήσουν δράσεις συνεργασίας που θα οδεύουν προς την ολοκλήρωση, 

θα πάψουν να εμπλέκονται σε εδαφικούς, ιδεολογικούς και θρησκευτικούς 

πολέμους. 

 Η περιφερειακή ολοκλήρωση προκαλεί θεμελιακή αλλαγή των όρων του 

παιχνιδιού µε την εθνική κυριαρχία να υποχωρεί, και τη γραφειοκρατία, τον 

τεχνοκρατισμό και µία υπερεθνική πρόσληψη της πραγματικότητας να 

κερδίζουν σημαντικό έδαφος. «Το πλεονέκτημα της θεωρίας της ολοκλήρωσης 

είναι ότι προσφέρει ειρηνικές και συγχρόνως ρεαλιστικές τεχνικές για τη 

μεταμόρφωση του διεθνούς συστήματος από την κατάσταση αναρχίας σε μια 

κατάσταση ορθολογικής και δίκαιης παγκόσμιας τάξης» (Κουλουμπής, 1995). 
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ισοδυνάμου αγοραστικής δύναμης  κατά τα έτη 2009-2015 (Worldbank, 2017)53. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΑΠΟΣΧΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Βενετία και Λομβαρδία 

 Οι πλούσιες περιφέρειες της Λομβαρδίας και του Βένετο της Ιταλίας 

πραγματοποιούν δημοψηφίσματα από τις 22 Οκτωβρίου 2017, με σκοπό να 

αποκτήσουν περισσότερη αυτονομία. Και οι δύο περιοχές έχουν έντονα 

αποσχιστικά κινήματα, κυρίως λόγω της δυσαρέσκειας από την αντίληψη ότι τα 

χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται στις φτωχότερες νότιες περιοχές 

της χώρας. Όπως και με την Καταλονία και την Ισπανία, το συνταγματικό 

δικαστήριο της Ιταλίας εμποδίζει τα σχέδια των περιφερειών να διοργανώσουν 

δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία και έτσι οι πολίτες σε κάθε περιοχή θα 

ερωτηθούν αν θέλουν περισσότερη αυτονομία (και περισσότερα χρήματα) από 

την εθνική κυβέρνηση. 

 Γνωστότερη ως η πιο ρομαντική πόλη του κόσμου και λιγότερο για τον 

αυξημένο εθνικισμό, αξίζει να αναφερθεί ότι η Βενετία έγινε μέρος της Ιταλίας 

μόλις το 1866. Το 2014, η Βενετία διενήργησε  το δικό της μη δεσμευτικό 

δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου 2,1 εκατομμύρια πολίτες (89% ) 

ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας. Πολλοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι οι φόροι 

τους πηγαίνουν στον φτωχότερο νότο παρά συμβάλλουν σε επενδύσεις στην 

περιοχή. 

Φλάνδρα και Βαλονία 

 Το Βέλγιο είναι μια χώρα που χωρίζεται από τρεις κοινότητες, γλώσσες 

και περιοχές. Η Φλάνδρα και η φλαμανδική κοινότητα βρίσκονται στο βόρειο 

τμήμα της χώρας (όπου οι κάτοικοι μιλούν ολλανδικά ή βελγικά ολλανδικά - 

γνωστά και ως φλαμανδικά). Στη συνέχεια, υπάρχει ο κυρίως γαλλόφωνος 

νότος, γνωστός ως Βαλονία, και υπάρχει μια γερμανόφωνη περιοχή στα 

ανατολικά της χώρας. Υπάρχουν επίσης αποσχιστικές κινήσεις σε κάθε μια από 

αυτές τις περιοχές που προσπαθούν για ανεξαρτησία. 

 Πολιτικές ομάδες, όπως η Νέα Φλαμανδική Συμμαχία, μια εθνικιστική, 

συντηρητική ομάδα που κυριαρχεί στο βελγικό κοινοβούλιο, υποστηρίζουν τη 

σταδιακή απόσχιση της Φλάνδρας από το Βέλγιο. Το κόμμα αυτό, για να 

υποστηρίξει την ισπανική αυτονομιστική κίνηση έχει κρεμάσει μια καταλανική 
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σημαία έξω από την έδρα του. Με τις εκλογές του 2019, το ζήτημα της 

φλαμανδικής ανεξαρτησίας είναι πιθανό να τεθεί εκ νέου. 

Η Χώρα των Βάσκων 

 Μια "αυτόνομη κοινότητα" που βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Ισπανίας 

είναι η Χώρα των Βάσκων. Όπως και η Καταλονία, η Χώρα των Βάσκων έχει τη 

δική της γλώσσα και την ξεχωριστή της κουλτούρα. Σε αντίθεση με την 

Καταλονία, υπάρχει βίαιο ιστορικό με τρομοκρατικές επιθέσεις που διεξήγαγε η 

εθνικιστική και αυτονομιστική ομάδα ΕΤΑ. Το ένοπλο κίνημα για ανεξαρτησία 

συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός το 2010. 

Νότιο Τυρόλο 

 Η περιφέρεια του νότιου Τυρόλο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ιταλίας 

και είναι επίσης γνωστή ως Alto Adige. Στην περιοχή κυρίαρχη γλώσσα είναι τα 

γερμανικά, ενώ μόνο το ένα τέταρτο των 510.000 κατοίκων της περιοχής μιλούν 

ιταλικά. Αν και είναι αυτόνομη επαρχία από το 1972, η περιοχή έχει ένα 

αποσχιστικό κίνημα που θα ήθελε να αποχωρήσει από την Ιταλία και να 

επανενωθεί με την Αυστρία. Η περιοχή ήταν μέρος της Αυστροουγγρικής 

Αυτοκρατορίας, αλλά προσαρτήθηκε στην Ιταλία μετά τον Α 'Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 

Σκωτία 

 Η Σκωτία, παρά το γεγονός ότι διεξήγαγε δημοψήφισμα για ανεξαρτησία 

το 2014, κατά το οποίο οι αυτονομιστές έχασαν με 55% των ψηφοφόρων που 

επέλεξαν να παραμείνουν μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Εθνικό Κόμμα 

Σκωτίας (SNP) τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, ειδικά μετά την αποχώρηση 

της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε (CNN GREECE, 2017). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

201555 

 Η έκθεση «Η κατάσταση και οι προοπτικές για το περιβάλλον της 

Ευρώπης 2015» (SOER 2015), που εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος είναι μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του 

περιβάλλοντος στην Ευρώπη που περιλαμβάνει δεδομένα από το παγκόσμιο, 

το περιφερειακό και το εθνικό επίπεδο, καθώς και συγκρίσεις μεταξύ των 

χωρών. Παρέχει μια συνολική εκτίμηση της κατάστασης, των τάσεων και των 

προοπτικών του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, τοποθετώντας το σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Επίσης, παρέχει ενημέρωση σχετικά με την ευρωπαϊκή 

περιβαλλοντική πολιτική εφαρμογής και αναλύει τις δυνατότητες για την 

τροποποίηση των υφιστάμενων πολιτικών για την επίτευξη του οράματος της 

ΕΕ για το 2050, που συνίσταται στην ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη.  

 Επιπλέον, εξετάζει τα επόμενα 5 χρόνια και τη μετέπειτα περίοδο και 

στέλνει σαφή προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος, η οποία, με τη σειρά, της επηρεάζει την ανθρώπινη ευζωία και 

την ευημερία. Η ανάλυση κάνει έκκληση για πιο ολοκληρωμένη χάραξη 

πολιτικής στην οποία η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε μια σειρά περιβαλλοντικών 

πρωτοβουλιών για το 2015, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας, ευρύτερης 

δέσμης για την κυκλική οικονομία, μιας επανεξέτασης της στρατηγικής της ΕΕ 

για τη βιοποικιλότητα, ενός σχεδίου δράσης για τη διακυβέρνηση των ωκεανών 

και μιας τροποποιημένης δέσμης μέτρων για την ποιότητα του αέρα. 

 Ο ευρωπαίος Επίτροπος για το περιβάλλον, την αλιεία και τις θαλάσσιες 

υποθέσεις, κ. Karmenu Vella, δήλωσε τα εξής: «Θεωρώ την έκθεση για την 

κατάσταση του περιβάλλοντος για το 2015, ως τη γραμμή εκκίνησης της θητείας 

μου. Η έκθεση δείχνει σαφώς ότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ 

αποδίδουν καρπούς. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές συμβάλλουν επίσης στη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η θεαματική ανάπτυξη της πράσινης 

οικονομίας, ακόμη και κατά τα χειρότερα έτη της οικονομικής ύφεσης, αποτελεί 
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 Πηγή: ».(European Environment Agency , Δελτίο Τυπου 3 Μαρτίου 2015, «Η κατάσταση και 

οι προοπτικές για το περιβάλλον της Ευρώπης 2015» https://www.eea.europa.eu/soer) 
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καλό οιωνό για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Θα πρέπει να είμαστε 

διαρκώς σε εγρήγορση για να διασφαλίζουμε ότι η καλή πολιτική, όταν 

εφαρμόζεται σωστά, παρέχει εξαιρετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα τόσο 

στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Προτεραιότητα αποτελούν οι καινοτόμες 

επενδύσεις για την διασφάλιση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής. Η 

μακροπρόθεσμη επένδυση που κάνουμε σήμερα μπορεί να εξασφαλίσει ότι το 

2050 θα ζούμε καλά και εντός των ορίων του πλανήτη.»  

Αποδοτικότητα των πόρων/κυκλική οικονομία 

 Η έκθεση καθιστά σαφές ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια 

σταθερή οικονομική επένδυση. Μεταξύ του 2000 και του 2011, οι πράσινες 

βιομηχανίες αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50 % στην ΕΕ και αποτελούν 

έναν από τους λίγους τομείς που ευδοκιμούν σταθερά παρά την κρίση. Η 

έκθεση δείχνει επίσης ότι η διαχείριση των αποβλήτων βελτιώνεται, αν και η 

ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να μην είναι κυκλική, καθώς πάρα πολλά 

απόβλητα να θάβονται υπόγεια και το δυναμικό για ανακύκλωση και ανάκτηση 

ενέργειας παραμένει ανεκμετάλλευτο. Η Επιτροπή έχει ως στόχο την 

αποκατάσταση της ισορροπίας το 2015 με μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την 

κυκλική οικονομία - για τη μεταμόρφωση της Ευρώπης σε μια ανταγωνιστική 

οικονομία που θα αξιοποιεί αποδοτικά τους πόρους, και για την αντιμετώπιση 

μιας σειράς οικονομικών τομέων πέρα των αποβλήτων. Η καλύτερη αξιοποίηση 

των πόρων απαιτεί την εξέταση όλων των σταδίων του κύκλου ζωής των 

προϊόντων, από την εξόρυξη των πρώτων υλών έως το σχεδιασμό του 

προϊόντος, την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση· τα συστήματα 

επισκευής και επαναχρησιμοποίησης· καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων 

και την αύξηση της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών. 

Φύση και βιοποικιλότητα 

 Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη δεν ακολουθεί σωστή πορεία όσον 

αφορά την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς εξακολουθούν να 

εξαφανίζονται ενδιαιτήματα ζώων και φυτών. Η θαλάσσια βιοποικιλότητα, 

ειδικότερα, εξακολουθεί να απειλείται. Κατά το 2015 (ένα έτος αφιερωμένο στο 

φυσικό κεφάλαιο), η Επιτροπή θα συμπληρώσει τα πορίσματα της έκθεσης με 

διεξοδική έκθεση για την «κατάσταση της φύσης». Αυτό με τη σειρά του θα 

τροφοδοτήσει την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
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βιοποικιλότητα και την εν εξελίξει αξιολόγηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη 

φύση, με σκοπό βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να μειωθεί η διοικητική 

επιβάρυνση. Η «Πράσινη Εβδομάδα», η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση για την 

περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες από τις 3 έως 

τις 5 Ιουνίου του τρέχοντος έτους με τίτλο «Φύση— η υγεία μας, ο πλούτος 

μας». Θα προσφέρει μια ευκαιρία προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο η ΕΕ μπορεί να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τις μελλοντικές 

προκλήσεις που αφορούν τη φύση και τη βιοποικιλότητα, για να διασφαλίσει 

βιώσιμη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.  

Διακυβέρνηση των ωκεανών 

 Όπως περιγράφεται στην έκθεση, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη διπλή 

πρόκληση της αποκατάστασης και προστασίας των θαλασσών μας και 

ταυτόχρονα τη διατήρηση των οικοσυστημάτων των θαλάσσιων και των 

παράκτιων δραστηριοτήτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομίας και 

της κοινωνίας της ΕΕ. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για την υπεύθυνη διαχείριση των 

θαλασσών και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διεθνείς συζητήσεις σχετικά με τη 

διακυβέρνηση των ωκεανών. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει 

ευρεία διαδικασία διαβουλεύσεων, προκειμένου να συμβάλει στη διαμόρφωση 

των επόμενων βημάτων της Επιτροπής για τη διακυβέρνηση των ωκεανών. 

Παράλληλα, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με τους διεθνείς εταίρους της και 

τους παγκόσμιους  οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, για να εξασφαλίσει 

ευρεία πολιτική δέσμευση για το πρόγραμμα αυτό. 

Δράση για το κλίμα 

 Οι πολιτικές για το κλίμα αποδίδουν καρπούς, καθώς οι εκπομπές των 

αερίων του θερμοκηπίου έχουν μειωθεί κατά 19% από το 1990, ενώ η οικονομία 

της ΕΕ σημείωσε μεγέθυνση κατά 45%. Οι στόχοι του 2020 όσον αφορά τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση είναι επίσης εφικτό 

να επιτευχθούν. Επομένως, η ΕΕ, βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη 

των στόχων μας για το κλίμα και την ενέργεια στο πλαίσιο της στρατηγικής 

EΕ2020. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση SOER 2015, οι υφιστάμενες 

πολιτικές και τα μέτρα δεν θα επαρκέσουν για την επίτευξη του 

μακροπρόθεσμου στόχου της μείωσης των εκπομπών κατά 80-95% έως το 

2050, γεγονός που θα μετέτρεπε την Ευρώπη σε μια οικονομία χαμηλών 
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εκπομπών άνθρακα. Η Επιτροπή ανταποκρίνεται ήδη στο αίτημα αυτό, 

εκπονώντας νέες προτάσεις πολιτικής για την επίτευξη της μείωσης των 

εκπομπών κατά 40% έως το 2030, όπως συμφωνήθηκε πέρυσι στο επίπεδο 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Ποιότητα του αέρα 

 Σύμφωνα με την έκθεση, ο αέρας που αναπνέουμε σήμερα είναι πολύ 

καθαρότερος από ότι τις τελευταίες δεκαετίες. Οι εκπομπές ορισμένων αέριων 

ρύπων όπως το διοξείδιο του θείου (SO2) και τα οξείδια του αζώτου (NOx) 

έχουν σημειώσει σημαντική μείωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως χάρη 

στη νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα. Παρά τα επιτεύγματα αυτά, 

ωστόσο, η κακή ποιότητα του αέρα εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη 

περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ θα 

προτείνει τροποποιημένη δέσμη μέτρων για την ποιότητα του αέρα, 

προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προσέγγιση που θα επιτύχει 

θετικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό. 

 

 


