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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα αλαθεξζεί ζε ζεκαληηθά θαηλφκελα 

πνπ θαηαθιχδνπλ ηνλ ζχγρξνλν θφζκν. ηφρνο ηεο επίζεο είλαη λα γίλεη εκθαλέο ε 

ζεκαζία ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ θαη νη επηδξάζεηο πνπ έρνπλ απφ ηελ πεξίνδν πνπ 

εθαξκφζηεθαλ κέρξη θαη ζήκεξα θαη ηη κέηξα κπνξνχλ λα παξζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη νκαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ παγθνζκίσο.  

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζηνλ 

πιαλήηε θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Ξεθηλάκε κε ηελ έλλνηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, θαη ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ζηελ κεηαπνιεκηθή επνρή 

αλαιχνπκε ζηελ ζπλέρεηα πσο ην δηεζλέο πεξηβάιινλ ηελ αληηκεηψπηζε αλάινγα κε 

ηνλ ηνκέα πνπ επεξέαζε θαη ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκαηνδνηεί ζηνλ νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ ηνκέα. Αθφκε γίλεηαη αλαθνξά γηα ηα νθέιε θαη 

ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζπλαληάκε ζηα πιαίζηα ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Αλαθεξφκαζηε ζην δηεζλέο εκπφξην, πσο απηφ εμειίρζεθε ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

θαη πνηεο κνξθέο πήξε. ηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνπκε ην εκπφξην ζηελ επνρή ηεο θξίζεο 

θαη ζπκπεξαίλνπκε πφζν άιιαμαλ ηα πξάγκαηα ζηηο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ιφγσ ηεο εληαίαο αγνξάο. Αλαθεξφκαζηε 

επίζεο θαη ζηνπο δηεζλείο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο 

ηάζεηο ησλ αγνξψλ θαη επηβάινπλ λφκνπο θαη ζεζκνχο θαη ηελ δπζθνιία θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ αγνξψλ απηψλ. 

ηε ζπλέρεηα ζπλαληάκε ηελ αλάπηπμε πνπ πξνήιζε κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

θαζψο θαη νξηζκέλνπο ηνκείο πνπ επλνήζεθαλ απφ απηή. Δπηζεκαίλνπκε ηνπο 

ζπκκάρνπο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε πλζήθε έλγθελ ζηελ 

ζηήξημε ηεο. Δπίζεο γίλεηαη ιφγνο ζηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζε νηθνλνκηθφ 

επίπεδν θπξίσο αιιά θαη ζην πσο ε παγθνζκηνπνίεζε ελίζρπζε ην θνκκάηη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σέινο αλαθέξνληαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη ηα θέξδε ηνπο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ δηαηξνθή, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο, ιφγσ ηεο καδηθήο παξαγσγήο. Οη νηθνινγηθέο ζπλέπεηεο νη νπνίεο 
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πξνήιζαλ απφ ηελ αλάγθε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ γηα αληαιιαγή πξντφλησλ 

παγθνζκίσο θάλνληαο ρξήζε κέζσλ κεηαθνξάο γηα ηελ γξήγνξε θαη έγθαηξε 

κεηαθνξά, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο πξνθαινχλ ξχπαλζε θαη κφιπλζε ζην 

πεξηβάιινλ.  

Γίλεηαη ιφγνο επίζεο θαη ζηα φζα ππέζηε ην πεξηβάιινλ απφ ηελ αλάγθε γηα 

δεκηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο αλάγθεο γηα παξαγσγή. 

Αλαθεξφκαζηε ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ ηα θξάηε, ζε 

νξηζκέλα θηλήκαηα πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ζηελ ζχγρξνλε 

κνξθή παξαγσγήο θαη ζην πσο απηή επεξέαζε ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, γεσξγία θαη 

θνηλσλία. Λφγνο γίλεηαη θαη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 

ζην πσο απηή επεξέαζε ηελ δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη πσο απηφ 

επηδξά αξλεηηθά ζηελ δσή αιιά θαη ζηελ πγεία.  

Δπηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο Σνπηθνπνίεζεο ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο 

επηδηψθεη λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα θνηλσλία κε δχλακε ηεο ηνπο πνιίηεο θάζε ρψξαο 

απνθεχγνληαο ηηο θαηαζηξνθηθέο θξίζεηο, ζε φια ηα επίπεδα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Καη ηέινο ιίγα ιφγηα γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζην πσο απηή κπνξεί λα δψζεη 

ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ 

1.1 Η έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

Ζ έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο δελ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ έθαλε ην ληεκπνχην ηεο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν πξψην παγθφζκην ζχζηεκα ρξνλνινγείηαη ζηνλ 16
ν
-17

ν
 

αηψλα ζηνλ ρψξν ηεο Δπξψπεο, ζηνλ νπνίν θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο  κηα δηεζλή αγνξά 

ζηελ νπνία ηα θξάηε αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν ρσξίο λα 

ηίζεηαη ζέκα πνιηηηθήο ππεξνρήο.  

Γηα δεχηεξε θνξά παξαηεξνχκε έλα θχκα παγθνζκηνπνίεζεο ηελ πεξίνδν ηνπ 1860-

1914 θαηά ηελ νπνία δηαθπβεχνληαη ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, ε θίλεζε θαη ε 

ξεπζηφηεηα θεθαιαίνπ θαη ε επνπηεία απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε πνπ είρε θάζε ρψξα. Χζηφζν έξρεηαη ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο λα 

ηζνπεδψζεη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο πνπ είρε επηηεπρζεί, νη αγνξέο θαηαξξένπλ, 

νη ρψξεο κεηαμχ ηνπο μεθηλνχλ έλαλ έληνλν αληαγσληζκφ θαη παχεη λα πθίζηαηαη 

θάζε είδνπο ζπλεξγαζία πνπ πηζαλφλ λα είρε δξνκνινγεζεί. Όκσο ζην ηειεπηαίν 

ηέηαξην ηνπ 20νχ αηψλα παξαηεξείηαη θαη πάιη άλζεζε ησλ αγνξψλ θαη έλα 

νηθνλνκηθφ παγθφζκην ζχζηεκα κε εγέηε ηελ Ακεξηθή. 
1
 

Με ηνλ φξν παγθνζκηνπνίεζε ελλννχκε ηελ απφθηεζε ηεο θπξηφηεηαο φισλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηήξημεο ελφο θξάηνπο. Σέηνηνη είλαη ε 

νηθνλνκία, ε επηθνηλσλία, νη πνιηηηθνί ζεζκνί πνπ κέρξη πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα 

είραλ ζθνπφ λα πεξηνξίδνληαη ζηα ζχλνξα θάζε ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη θαη θάζε θξάηνο λα έρεη ηελ ζχζηαζή ηνπ. Με ηελ έλλνηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ειεπζεξψλνληαη φινη νη ηνκείο πνπ ζπληεινχλ ηελ δνκή ηνπ 

θξάηνπο ηφζν σο πξνο ηελ νηθνλνκία φζν θαη σο πξνο ην θνηλσληθφ αληίθηππν πνπ 

απηή έρεη. Με άιια ιφγηα αλαθεξφκαζηε ζηελ νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε ησλ 

ρσξψλ πνπ ζπκβαίλεη κέζσ ηνπ εκπνξίνπ, ησλ αγνξψλ, ηεο ξνήο θεθαιαίνπ θαη 

ρξήκαηνο θαζψο επίζεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο. 

                                                           
1 Βεξγνπνχινπ Κ., 1999, Παγθνζκηνπνίεζε ε κεγάιε ρίκαηξα, Δθδφζεηο Νέα χλνξα Α.Α. 

Ληβάλε 
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Όηαλ κηιάκε γηα παγθνζκηνπνίεζε κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε θάπνηεο πηπρέο ηεο 

φπσο είλαη ε βηνκεραληθή, ε ρξεκαηνπηζησηηθή, ε πνιηηηθή θαη ε νηθνλνκηθή. 
2
 

Πξηλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηα θξάηε δηελεξγνχζαλ κέζα ζε έλα ζχζηεκα 

θαπηηαιηζηηθήο κνξθήο θαη είραλ δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο ζην εκπφξην θαη ηε 

ξεπζηφηεηα ηνπ ρξήκαηνο. Ζ θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ γηλφηαλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

ρψξαο ρσξίο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε λα αληαιιάζνπλ ρξεκαηηθή βνήζεηα 

κεηαμχ ηνπο. Ζ νηθνλνκία ησλ θξαηψλ αλαπηπζζφηαλ κε εηδηθνχο φξνπο. Οη δηεζλείο 

ζρέζεηο ππήξραλ αιιά δελ κπνξνχζαλ λα επδνθηκήζνπλ ζε έλα ζχζηεκα θαρππνςίαο. 

Σν εκπφξην δηαθηλνχζε πξντφληα ηα νπνία ππφθππηαλ ζε έιεγρν θαη έπξεπε νη ρψξεο 

δηαπξαγκάηεπζεο λα βξίζθνληαλ ζε θνληηλή γεσγξαθηθή ζέζε.  

Έηζη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη επαθέο θαη νη ζρέζεηο ηφζν νη εκπνξηθέο φζν 

θαη νη πνιηηηθέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ δεκηνπξγήζεθαλ ζπλζήθεο θαη δηεζλείο 

ζπκβάζεηο πνπ βνεζνχζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη θαηαξγνχζαλ ηνπο κέρξη 

ηφηε πεξηνξηζκνχο ηνπ. Ζ αγνξά πιένλ απνθηά παγθφζκηα δχλακε. Σα ζχλνξα 

κεηαμχ ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ θαηαξγνχληαη. Όια ηα θξάηε έρνπλ ιφγν 

θαη ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξία εκπνξεπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζέηνπλ θαη λα 

θαηαλαιψζνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη.  

Ζ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε ζεκαίλεη ηελ θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Οη ρψξεο κπνξνχλ πιένλ λα δαλείδνληαη θαη 

λα δηαθηλνχλ ρξήκα βάζεη θάπνησλ ζπκθσληψλ. Δίλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο ν 

δαλεηζκφο ξεπζηνχ ρξήκαηνο ζε ρψξεο πνπ πιήηηνληαη απφ θάπνηα νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή 

παγθνζκηνπνίεζε έρεη ζέζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιαψλ ηδηαίηεξα ζηελέο. Οη 

πνιηηηθνί αξρεγνί πνπ είλαη θαη νη δηακεζνιαβεηέο απηήο ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο 

έξρνληαη ζε επαθή θαη ζέηνπλ φξηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ ζα ππάξρνπλ πιένλ κεηαμχ 

δαλεηζηή θαη δαλεηδφκελνπ.  

Απφ ηελ άιιε ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε έρεη ζηεξίμεη θαη εληζρχζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Μεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζπγρσλεπηήθαλ κε 

                                                           
2 Bauman Z., 2004, Παγθνζκηνπνίεζε – νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν, Δθδφζεηο 

Πνιχηξνπνλ 
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ζθνπφ λα επεθηαζνχλ ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη λα απνθνκίζνπλ κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ηεο αγνξάο. Έηζη αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

επίηεπμε κεγαιχηεξνπ θέξδνπο θαηαθέξλεηε δεδνκέλνπ φηη ηα θξάηε ζπλεξγάδνληαη 

θαη πνξεχνληαη γηα θνηλφ ζθνπφ.  

Με ηελ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε επίζεο ζπλαληάκε κηα ηάζε γηα ίζε θαη δίθαηε 

θαηαλνκή ηνπ παγθφζκηνπ πινχηνπ. Κάζε ρψξα επηζπκεί θαη πξνζπαζεί ψζηε λα 

απνθηήζεη ίζε κεηαρείξηζε θαη δηθαηψκαηα ζηελ παγθφζκηα αγνξά φπσο θαη νη 

ππφινηπεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ παξαγσγή θάζε θξάηνπο είλαη ηέηνηα πνπ ηεο 

επηηξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηεί ηνπο φξνπο θαη λα θαηαθηήζεη κεξίδην απφ ηα θέξδε 

ηνπ εκπνξίνπ. Ο πινχηνο έηζη δηνρεηεχεηαη αληί λα παξαθξαηείηαη απφ ηηο κεγάιεο 

θαη δπλαηέο ρψξεο θαη έηζη αλαπηχζζεηαη θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ απηψλ.  

Ζ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε έρεη εληζρχζεη επίζεο θαη δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ 

ειέγρνπ γηα ηηο ρψξεο. Νέα ζπζηήκαηα ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ αιιά θαη ειέγρνπ 

ζέηνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο νκάδαο θαη ηεο ζπλνρήο θαη 

λα ππάξρεη ζσζηή αλαινγία κεηαμχ ηφζν ησλ επζπλψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζν θαη 

ηεο απνθνκηδήο πνπ ζα έρεη ε θαζεκία. Απηφο ν έιεγρνο έξρεηαη λα βνεζήζεη 

ηδηαίηεξα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη ηελ πεξαηηέξσ ζηήξημε 

απφ ηηο ήδε αλαπηπγκέλεο αιιά θαη απφ αξκφδηνπο νξγαληζκνχο. Ζ ζηήξημε απηή 

έξρεηαη πνιιέο θνξέο θαη απφ ηελ παξαγξαθή νξηζκέλσλ ρξεψλ πνπ πηζαλφλ λα 

έρνπλ αιιά θαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα απνπιεξψζνπλ ηα 

ρξέε ηνπο.  

Δθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή είλαη νξζφ λα αλαθέξνπκε θαη ηελ πνιηηηθή 

παγθνζκηνπνίεζε. Κάζε θξάηνο έρεη γείηνλεο ρψξεο κε ηηο νπνίεο ζπλάπηεη θηιηθέο 

ζρέζεηο ηφζν γηα λα επηθξαηεί εηξήλε θαη αξκνλία κεηαμχ ηνπο, φζν θαη γηα ηηο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη. Χζηφζν γηα θάζε ρψξα είλαη ζεκαληηθφ λα 

έρεη ζπκκάρνπο νη νπνίνη ζα ηελ βνεζήζνπλ θαη ζα ηελ ζηεξίμνπλ ζε πεξηπηψζεηο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο αιιά θαη εζσηεξηθψλ αλαηαξαρψλ. Οη πνιηηηθέο ζπκθσλίεο 

επνκέλσο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ έρνπλ ζηφρν ηα πνιηηηθά 

ζπκθέξνληα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο αλάκεζα ζε θξάηε 

πνπ δελ βξίζθνληαη θνληά γεσγξαθηθά. 

Δπίζεο γίλεηαη εθηελήο ιφγνο γηα αθφκε κία κνξθή παγθνζκηνπνίεζεο ηελ 

πνιηηηζκηθή. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπλαληάκε ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο 
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θνπιηνχξαο γηα φια ηα θξάηε. Οη επαθέο πνπ ζπλάδνπλ κεηαμχ ησλ ιαψλ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα νη άλζξσπνη λα γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 

αλαπηχζζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Οη ζρέζεηο απηέο νθείινληαη ζην εηξεληθφ 

πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρεί θαη ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο νκνεηδνχο παγθφζκηαο 

θνπιηνχξαο. Ζ θνπιηνχξα απηή ζπκπεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ φινπο ηνπο 

πνιηηηζκνχο θαη ηνπο ελνπνηεί ψζηε λα εκβαζχλνπλ νη άλζξσπνη φηη δελ ππάξρνπλ 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο.  

Αθφκε κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε γηα ηε 

ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ε εμέιημε ηεο πιεξνθφξεζεο. 

Πιένλ ππάξρεη ζπλερήο θαηαηγηζκφο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πεξηνρψλ. 

Κάζε ρψξα καζαίλεη ηη ζπκβαίλεη ζε κία άιιε γεηηνληθή ηεο ή κε, ζπκκεξίδεηαη θαη 

βνεζάεη κε ηε ζηάζε ηεο ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Ζ πιεξνθφξεζε ζηελ επνρή 

καο είλαη απαξαίηεηε θαζψο φια ζπκβαίλνπλ πνιχ γξήγνξα θαη αιιάδνπλ κε 

αζηξαπηαίν ξπζκφ.  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε εληζρχεηαη θαζψο έρεη πνιινχο νπαδνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ θαζηεξψλνπλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ θαη λα αθππλίζνπλ ηνπο πνιίηεο. Απηή ε δξάζε 

κάιηζηα μεθηλά απφ ηελ πνιχ θξέζθηα ειηθία ηεο εθεβείαο, φηαλ απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα θηφιαο παξνπζηάδνπλ επθαηξίεο κάζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ 

πξνάγεηαη.  

Σφζν ην ζρνιηθφ φζν θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ελφο λένπ δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Έηζη ν λένο επεξεάδεηαη θαη απνθηά 

άπνςε γηα ην δηαθνξεηηθφ θαη θαζηεξψλεηαη ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε απηφ. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε έρεη βάιεη ην λέν ζην θίλεηξν ηνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ λα ηελ δερηεί θαη λα ηελ ζπκκεξηζηεί. Ζ αλνρή πνπ 

δείρλεη ζεσξείηαη επίπεδν ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη φηη δελ κέλεη ζε ζηεξεφηππεο 

απαξραησκέλεο αληηιήςεηο. πλεπψο αλαθεξφκαζηε γηα κηα πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα 

πνπ επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο εζηθέο αμίεο. 
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1.2 Γηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη νη εμειίμεηο πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, εκθαλίδεηαη ην 

ηειεπηαίν κέρξη ζήκεξα ζηάδην ζηελ νηθνλνκηθή θαπηηαιηζηηθή εμέιημε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο: απηφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο. 

Μαδί κε ηελ δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ζπληζηά ην λέν δνκηθφ 

πιαίζην άζθεζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζην εζσηεξηθφ ησλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ αιιά θαη ζηηο 

ππναλάπηπθηεο ρψξεο θαη αλαπηπζζφκελεο, δελ κεηαθέξνληαη πηα κφλν ηεισλεηαθά 

πξντφληα ή θεθάιαην θαη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ γηα 

ηελ ηνπηθή αγνξά αιιά κεηαθέξεηαη θαη παξαγσγή ηκεκάησλ πξντφλησλ. Έηζη ε 

παξαγσγή δελ νινθιεξψλεηαη ζε έλα ρψξν αιιά ζε δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο ελφηεηεο, 

δειαδή ζηνλ παγθφζκην ρψξν. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζπλνδεχεηαη ηαπηφρξνλα κε αχμεζε ηεο ηάζεο 

ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ ηάζε απηή αθνξά θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ-

ρξεκαηνδνηηθφ ηνκέα θαη ζηηο ππεξεζίεο. Σέινο κεγάιε δηεζλνπνίεζε έρνπλ γλσξίζεη 

νη αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ.
 3

   

Με ιίγα ιφγηα ε νηθνλνκία κε ππξήλα ηελ αγνξά δηεζλνπνηείηαη εηο βάξνο ηνπ 

εζληθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο πνπ βαζηδφηαλ ζε πξνζηαηεπηηθνχο κεραληζκνχο, αθνχ 

ε λέα ρσξνηαμηθή επέθηαζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο παξαγσγήο ζην δηεζλή ρψξν 

απαηηνχζε ην θεθάιαην λα είλαη ειεχζεξν απφ πξνζηαηεπηηθέο ξπζκίζεηο. Οη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζε ππεξεζληθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια ε δηεζλνπνηεκέλε απηή νηθνλνκία εμαξηάηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο δνκέο ηνπ ηερλν – νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο ζηελ 

ζεκεξηλή δηεζλνπνηεκέλε νηθνλνκία ηεο αγνξάο ε επέθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ νη νπνίεο πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 

λα ηζνζθειίδνπλ ηηο εηζαγσγέο ζην λέν δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ειεχζεξεο 

δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Σέινο ε παγθνζκηνπνίεζε απμάλεη ην ράζκα 

πινχζησλ θαη θησρψλ ρσξψλ. 

                                                           
3
 Βεξγθάξα Φ., 1997, πλεγνξία ππέξ βνινληαξηζκνχ, Δθδφζεηο Άξδελ 
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Μεηά ην 2008 ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ παξαηεξείηαη κηα αζηάζεηα. Οη 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν ξαγδαία. Αλαηαξάμεηο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο θαη θαηάξξεπζε ηξαπεδψλ πνπ απνηεινχζαλ ζεκέιηα ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο. Έπεηηα απφ φια απηά δηαθξίλεηαη κηα νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε πνπ 

ζεκαίλεη δπζθνιία ησλ θαηαλαισηψλ λα δηαζέζνπλ ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά ελφο 

αγαζνχ, φπσο επίζεο θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ηηο αγνξέο ηφζν ηηο εγρψξηεο 

φζν θαη ηηο δηεζλείο. Οη εμαγσγέο ησλ ρσξψλ κεηψλνληαη ζηαδηαθά αθνχ ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ειαηηψλεηαη θαη δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πξντφληα θαη νη 

επελδπηηθέο ελέξγεηεο βξίζθνληαη ζην θνκκάηη ηεο χθεζεο θαζψο είλαη δχζθνιν γηα 

ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα μεθηλήζνπλ κηα λέα επηρείξεζε ζην πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη. 
4
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έληνλα ην θαηλφκελν ησλ πιεζσξηζηηθψλ ηηκψλ. 

Με άιια ιφγηα ε ζπλερήο ηάζε γηα άλνδν ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ 

θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θπξίσο πξψηεο αλάγθεο φπσο είλαη ηα ηξφθηκα. Σν 

θαηλφκελν απηφ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πνιηηψλ θάζε 

ρψξαο κε ζπλέπεηα λα έρνπκε αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα ζηελ νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο. 

Λφγσ ηεο δπζθνιίαο ησλ θαηαλαισηψλ λα αγνξάζνπλ απηά ηα αγαζά, ε ΔΚΣ 

ελέξγεζε ζε κεηψζεηο ησλ επηηνθίσλ ηεο. Σε κείσζε απηή αθνινχζεζαλ θαη άιιεο 

ηξάπεδεο ηφζν ηεο ρψξαο καο φζν θαη δηεζλψο. 
5
 

Πέξα απφ ηελ κείσζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ πάξζεθαλ θαη άιια κέηξα απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο κε ζηφρν ηελ νκάιπλζε ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

θπξηαξρνχζε ζε πνιιέο ρψξεο. Έλα απφ ηα κέηξα απηά ήηαλ ε δηνρέηεπζε ξεπζηνχ 

θεθαιαίνπ ζηηο αγνξέο. Οη πνιίηεο ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη ηφζν απφ ηελ πνιηηηθή πνπ 

έθεξε ηελ θξίζε φζν θαη απφ εθείλνπο πνπ θαηέθπγαλ ζε απφζπξζε κεγάισλ 

θεθαιαίσλ απφ ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο ζε άιιεο ηνπ εμσηεξηθνχ πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ράζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο αιιά θαη ρξήκαηα πνπ θέξδηζαλ απφ ηελ θξίζε. Έηζη νη 

ηξάπεδεο επηζπκνχλ λα θεξδίζνπλ θαη πάιη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ηνπο θαη 

δηαξξένπλ ρξήκαηα ζε απηνχο.  

                                                           
4
 Μαλσιάηνο Γ., 2007, Γηεζλέο εκπφξην, δηεζλήο ρξεκαηνδφηεζε, παγθνζκηνπνίεζε, 

Δθδφζεηο Έιιελ 
5 Αικπάλε Β.Δ., 1998, Παγθνζκηνπνίεζε, Δθδφζεηο Σξνραιία 
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ηνλ θιάδν ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ε θξίζε έθεξε πηψζε ησλ κεηνρψλ θαη απψιεηα 

κεγάισλ πνζψλ απφ ηα ηακεία ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2008 ν 

δείθηεο Dow Jones Eurostoxx ζεκείσζε πηψζε 43,6%, θαη ηελ πνξεία ηνπ 

αθνινχζεζαλ θαη άιινη δείθηεο φπσο ν S&P θαη ν Nikkei. Πξάγκα πνπ νθείιεηαη 

ζηελ έληνλε αξλεηηθή ππφζηαζε πνπ είραλ ηφηε νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο θαη ε 

απνζηξνθή ησλ πνιηηψλ απφ απηφ πξνθεηκέλνπ λα ζψζνπλ θάπνηα απφ ηα ρξήκαηά 

ηνπο ελ κέζσ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εξρφηαλ. Πνιινί ήηαλ απηνί 

πνπ βηάζηεθαλ λα πνπλ φηη νη πησρεχζεηο ησλ ρσξψλ ήηαλ δεδνκέλεο θαη φηη 

δαλεηζηέο ηνπο ζα ήηαλ απηνί πνπ ζα θαζφξηδαλ ηελ χπαξμε ησλ θξαηψλ θαη ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπο. Πξνβιέςεηο γηα ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δπξψπε θαηά 1,8%, 

ζηηο ΖΠΑ 1,5%, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα 2,4% θαη ζηελ Ηαπσλία 2,1% θέξλνπλ 

κεηψζεηο ηνπο κηζζνχο ησλ πνιηηψλ θαη πξνβιήκαηα δηαβίσζεο ηα νπνία θαινχληαη 

νη θπβεξλήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ.  

πλζήθεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο 
6
 

Ζ ζηαζεξφηεηα πνπ απνπζηάδεη απφ ην νηθνλνκηθφ πξνζθήλην ηεο επνρήο βαζίδεηαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ λνηθνθπξηψλ. Παξά ηελ κείσζε πνπ έρνπλ δερηεί νη πνιίηεο ζηνπο 

κηζζνχο ηνπο θαη ηελ κείσζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ 

πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, ηα επίπεδα ησλ επηηνθίσλ ησλ δαλείσλ παξακέλνπλ πςειά. 

Απηφ ην γεγνλφο νδεγεί ζε δπζθνιία απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο 

δεδνκέλνπ φηη ην δηαζέζηκν εηζφδεκά ηνπο έρεη ππνζηεί κεγάιεο κεηψζεηο.  

Μεηά ηελ θξίζε ε νηθνλνκία θάζε ρψξαο βαδίδεη ζε έλαλ αξγφ ξπζκφ κεγέζπλζεο 

θαζψο έρνπλ πιεγεί ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί θαη νη ηξάπεδεο πνπ απνηεινχλ 

ηνπο θχξηνπο ππιψλεο κηαο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο. Ο αξγφο ξπζκφο κεγέζπλζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην δπζκελέο ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρεί νδεγνχλ ζηελ 

αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ αλάθακςε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα θέξδε πνπ 

κπνξνχλ λα θέξνπλ ζηα επφκελα ρξφληα. 
7
 

                                                           
6 Γακηζάο ., 2000, Γηεζλείο ζρέζεηο θαη παγθνζκηνπνίεζε , Δθδφζεηο Παηάθε Αζήλα 

 
7 Γακηζάο ., 2000, Γηεζλείο ζρέζεηο θαη παγθνζκηνπνίεζε , Δθδφζεηο Παηάθε Αζήλα 
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ε κηα επνρή ινηπφλ πνπ φια είλαη ξεπζηά θαη ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο πηψρεπζεο 

ησλ θξαηψλ ε παγθνζκηνπνίεζε έξρεηαη λα απνηξέςεη απφ πηζαλέο θαηαζηξνθέο θαη 

λα νξγαλψζεη ην παγθφζκην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Γηάθνξνη 

νξγαληζκνί φπσο ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεκαηίζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθπιάμνπλ εηξεληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη ησλ εγεηψλ ηνπο θαη λα 

πξνβνχλ ζε ζπκκαρίεο. Όηαλ νη ιανί είλαη θίινη κεηαμχ ηνπο νη ζπλζήθεο δηαβίσζήο 

ηνπο είλαη επθνιφηεξεο ηφζν απφ ηελ άπνςε φηη δελ θηλδπλεχνπλ απφ θάπνηα 

επηδξνκή πνιέκνπ αιιά θαη γηα ην ιφγν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο απνδνρήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ ηα άιια θξάηε εμάγνπλ. 

Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ε παγθνζκηνπνίεζε ελίζρπζε ηε δξάζε ησλ θξαηψλ κε 

νξγαληζκνχο φπσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ή ε Παγθφζκηα Σξάπεδα. Με 

απηά ηα φξγαλα νη θπβεξλήζεηο ζπλδηαιέγνληαη θαη απνθαζίδνπλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ αγνξψλ κε θηιηθέο ζρέζεηο ρσξίο δηελέμεηο θαη λα 

θάλνπλ λέεο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά. Δπίζεο ε 

παγθνζκηνπνίεζε έρεη ζπλεηζθέξεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηνξίδνληαη νη δαζκνί ή θάπνηεο 

εζσηεξηθέο αγνξέο πνπ ζηνρεχνπλ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ελφο ηφπνπ θαη 

απνζαξξχλνπλ ηελ παγθφζκηα άλνδν. ηφρνο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ γεληθνχ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κεηά ηελ επηξξνή ηεο είλαη ε ειεχζεξε ξνή θεθαιαίνπ, 

ρξήκαηνο, πξντφλησλ θαη ηερλνινγίαο ψζηε ζηελ επνρή πνπ δνχκε νη θάηνηθνη ησλ 

θξαηψλ λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο θαηλνηνκίεο πνπ ηνπο 

πξνζθέξεη ε γλψζε θαη νη ηερλνινγηθέο επηηεχμεηο.  

Αθφκε κία απφ ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκαηνδνηεί ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη ε αλάπηπμε 

ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Ζ ηερλνινγία βνήζεζε ηδηαίηεξα ηελ εμέιημε ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαζηζηψληαο ηα ηξέλα φιν θαη πην γξήγνξα, φπσο επίζεο 

θαη ηα πινία. Ο πην ζεκαληηθφο σζηφζν ηξφπνο κεηαθνξάο είλαη ν αεξνπνξηθψο φπνπ 

ν άλζξσπνο κε ηελ ρξήζε αεξνπιάλνπ κπνξεί λα κεηαβεί απφ έλαλ ηφπν ζηνλ άιιν 

κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε άλεζε θαη ζπλέπεηα. Σα κέζα κεηαθνξάο έρνπλ 

κεηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην θφζηνο ηνπο θαη έηζη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ ηα παξαγφκελα πξντφληα απφ ηνλ έλαλ ηφπν ζηνλ άιιν.  
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Ζ ηερλνινγία θαη ν θαηαηγηζκφο πιεξνθνξηψλ πνπ πιένλ έρεη ν άλζξσπνο ζηα ρέξηα 

ηνπ κεηά ηελ παγθνζκηνπνίεζε, δηεπθνιχλεη ηελ θαηάζηαζε ψζηε λα αλνηρηνχλ νη 

αγνξέο. Οη αγνξέο έηζη πξνηξέπνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα παξάγνπλ φρη κφλν ζηνλ ηφπν 

ηνπο αιιά θαη ζε αιινδαπέο αγνξέο θαη λα επσκηζηνχλ ηα θέξδε αθφκα θαη απφ ηελ 

παξαγσγή ζην εμσηεξηθφ. Οη αγνξέο πξνυπνζέηνπλ φηη νη παξαγσγνί έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνκεζεχνληαη πξψηεο χιεο απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη κε ηνπο ληφπηνπο ιανχο θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο ησλ εκπνξεπκάησλ.  

Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε έγηλε έλα κεγάιν βήκα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ. Ζ εμάπισζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο έζεζε 

γεξέο βάζεηο γηα απνηειεζκαηηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη αλαδήηεζε νηθνλνκηθψλ 

θαη πνηνηηθψλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θεθάιαην θαη ηελ 

εξγαζία ζα έθεξλαλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Με ηελ ζπζηεκαηηθή θαη αλνδηθή 

ηάζε γηα επηρεηξήζεηο πξνθχπηνπλ θαη αληαγσληζηέο. Μηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαθηήζεη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο αγνξάο θαη λα έρεη ηα θέξδε πνπ επηζπκεί θαη 

ζα ηεο εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηεο, αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 

αληαγσληζηή ηεο θαη γηα ιφγνπο ζηξαηεγηθήο απνθηά λέα δεδνκέλα.  

Κάπνηεο αθφκα ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ είλαη επαθφινπζν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. ε φιεο ηηο ρψξεο ν ηνπξηζκφο απνηειεί θχξηα πεγή 

εζφδσλ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε βνήζεζε ψζηε λα ππάξμνπλ πξνηξνπέο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ ζην εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ νη άλζξσπνη λα 

γλσξίζνπλ κηα δηαθνξεηηθή ρψξα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο. Οη ιανί έηζη 

απνθηνχλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηα θξάηε απφ ηα έζνδα πνπ κεηξνχλ κπνξνχλ 

λα γίλνπλ αληαγσληζηηθά θαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ηφζν ειθπζηηθέο πνπ ζα 

πξνζειθχζνπλ θαη άιινπο ηνπξίζηεο.  

εκαληηθφ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ έλλνηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο είλαη θαη ηα αζιεηηθά γεγνλφηα πνπ δηνξγαλψλνληαη θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο είλαη έλα απφ απηά ηα γεγνλφηα πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ εηξεληθψλ δηαζέζεσλ ησλ θξαηψλ κεηαμχ ηνπο. Οη 

αζιεηέο ηαμηδεχνπλ απφ δηάθνξα κέξε ζηελ πφιε πνπ ηνπο θηινμελεί θαη καδί κε 

απηνχο αθνινπζεί θαη έλα κέξνο ηνπξηζηψλ πνπ επηζπκεί λα βξεζεί θαη λα εκςπρψζεη 

ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ρσξψλ ηνπο.  
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1.3 Πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ε γνξγή αλάπηπμε ηνπο, απνηεινχλ ην 

νηθνλνκηθφ θαηλφκελν ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Δίλαη δεκηνπξγήκαηα ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο αλάγθεο δηεζλνπνίεζεο ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

ζχγρξνλε κνξθή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηκπεξηαιηζκνχ. 

Ζ δεθαεηία ηνπ ‟60 απνηέιεζε ζηαζκφ ζηελ εμάπισζε ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αθνχ ζηηγκαηίζζεθε απφ καδηθή έμνδν θεθαιαίνπ. Ζ πνιπεζληθή 

επηρείξεζε έρνληαο σο βάζε κία ρψξα, αλαπηχζζεη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζε κία άιιε ρψξα. Έλα κέξνο ηεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο θχξηαο – κεηξηθήο επηρείξεζεο κεηαθέξεηαη ζην εμσηεξηθφ. 

Πξφθεηηαη γηα κία άκεζε δηεζλή επέλδπζε, ε νπνία παίξλεη ηελ κνξθή κηαο 

ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο ε νπνία είλαη πξνέθηαζε ηεο θχξηαο-κεηξηθήο. Ζ ηειεπηαία 

ειέγρεη ηελ ζπγαηξηθή θαη πξνζδηνξίδεη ηελ αθνινπζεηέα γεληθή πνιηηηθή. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην κεγάιν κέγεζνο 

ηνπο θαη ε κεγάιε νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε επεξεάδνληαο έηζη ηελ ρψξα ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη. Ζ παγθνζκηνπνίεζε δεκηνχξγεζε λέεο ππεξδπλάκεηο, πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο πνπ επηβάιινπλ ηε λνκνζεζία ηνπο θαηά αθειψλ θπβεξλήζεσλ.
 8

 

Οη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ γίλεη κεγάιεο δπλάκεηο δηθαησκαηηθά. Απφ ην 2000, απφ 

ηηο 100 κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο, νη 55 ήηαλ πνιπεζληθέο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηε 

Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε. Απηνί νη 

γίγαληεο κε δηεζλή νηθνλνκηθή παξνπζία έρνπλ απνθηήζεη ππέξκεηξε δχλακε γηα ηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή. Δίλαη απηνί πνπ ππαγνξεχνπλ ηηο θηλήζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ηηκέο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο. Σέινο  κε ηελ έιεπζε ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο δηαρεηξίδνληαη φια ηα πξνζσπηθά καο δεδνκέλα, ηηο πιεξνθνξίεο καο θαη 

ηελ πξφζβαζε καο ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη πνιηηηζηηθά έξγα. 

                                                           
8 Κψζηαο Μειιαο-Γηάλλεο Πνιιάιεο, 2005, Παγθνζκηνπνίεζε θαη Πνιπεζληθέο εηαηξείεο, 

Δθδφζεηο Παπαδήζε Αζήλα 
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Δλ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία έρεη σο επίθεληξν ηελ Δπξσδψλε θαη 

επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ππφινηπν πιαλήηε, ην ειβεηηθφ Οκνζπνλδηαθφ Ηλζηηηνχην 

Σερλνινγίαο, δεκνζηνπνίεζε κηα αλάιπζε γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 43.000 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ. ηελ έξεπλα απηή εληνπίδεηαη κηα κηθξή νκάδα πνπ 

απνηειείηαη θπξίσο απφ ηξάπεδεο, ε νπνία θαίλεηαη πσο έρεη ζηα «ρέξηα» ηεο ηελ 

εμνπζία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

Ο ζχγρξνλνο πιαλήηεο θπβεξλάηαη απφ πνιπεζληθέο εηαηξίεο νη νπνίεο δηέπνληαη απφ 

κηα ηδενινγία, έλαληη ζηνλ άλζξσπν, πνπ ζεσξεί φηη νη εηαηξείεο είλαη κηα εηδηθή θπιή 

αλζξψπσλ νη νπνίνη έρνπλ σο κνλαδηθφ θίλεηξν ην δηθφ ηνπο θέξδνο. Οη Δηαηξείεο 

επηδηψθνπλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέζσ ηεο 

κφριεπζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη πιεξψλνπλ ην ειάρηζην δπλαηφ πνζφ γηα 

θφξνπο θη εξγαζία. Ζ Δηαηξηθή ππνηαγή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηα 

ζηειέρε, ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο κεηφρνπο ηνπο. 

Ζ θπξίαξρε εηαηξηθή εζηθή είλαη ε απιεζηία, κε ζηφρν λα γίλεη φηη ρξεηάδεηαη γηα λα 

κεγηζηνπνηήζεη ε εηαηξεία ην θέξδνο, κε θάζε ηξφπν θαη θάζε θφζηνο. Πέληε βαζηθνί 

παξάγνληεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ απνηπρία θαη ηελ αθνινπζνχκελε θαηάξξεπζε 

ηνπ παγθφζκηνπ εηαηξηθνχ πνιπεζληθνχ γίγλεζζαη.
 9

 

Καη „αξράο, νη παγθφζκηεο εηαηξείεο είλαη πάξα πνιχ κεγάιεο. Δίλαη γεγνλφο φηη απφ 

ηελ επνρή ηνπ Ρήγθαλ νη παγθφζκηεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο έρνπλ αθνινπζήζεη ην 

δξφκν ηεο κηθξφηεξεο αληίζηαζεο ζε θέξδνο. Έρνπλ θαηαπηεί ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο 

θαη δεκηνχξγεζαλ κνλνπψιηα, ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα γηγαληηαία 

γξαθεηνθξαηία. ε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα, ε δπγαξηά βνεζά ηηο εηαηξείεο λα 

κεγαιψλνπλ θεξδνθφξα, αιιά ζε βάζνο ρξφλνπ, ηηο θάλεη άθακπηεο θαη είλαη 

δχζθνιν λα ηηο δηαρεηξηζηεί ε εγεζία ηνπο. 

Γεχηεξνλ, νη παγθφζκηεο εηαηξείεο δείρλνπλ κηα πεξηθξφλεζε γηα ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ. Έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα θνπιηνχξα νξγαλσηηθνχ λαξθηζζηζκνχ φπνπ έρεη 

θαιιηεξγεζεί ε ππνηαγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. Οη πνιπεζληθέο 

αλαπηχζζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο θψδηθα δενληνινγίαο θαη κηα θνζκνζεσξία μερσξηζηή 

                                                           
9
 Πέηξνο Παπαγεσξγίνπ-Γηνλχζηνο Υηφλεο, 2003, Γηεζλήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

νξγαληζκνί, Δθδφζεηο ηακνχιε Α.Δ Αζήλα 
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απφ εθείλε ηνπ θάζε εζληθνχ θξάηνπο ζην νπνίν βξίζθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ. Σα 

Δηαηξηθά ζηειέρε δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηεο θάζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, αιιά κφλν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο 

παγθφζκηαο εηαηξείαο ηνπο. 

Σξίηνλ, νη παγθφζκηεο εηαηξείεο δνπλ εθηφο λφκνπ. Γελ ππάξρεη θαλέλα «αφξαην 

ρέξη» πνπ ξπζκίδεη ηηο πνιπεζληθέο. Πινχζηνη ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο 

παξαθηλήζεθαλ απφ κηα θαηλνκεληθή ηδηνηέιεηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα «αφξαην 

ρέξη» ιεηηνπξγνχζε ζην παξαζθήλην γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη πνιπεζληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δήζελ επσθεινχζαλ ηελ θνηλσλία. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ 2009-10 

εμαζθάιηζε φηη ηα ηδξχκαηα απηά ζα επηβηψζνπλ θαη νη πινχζηνη ζα ζπλερίζνπλ λα 

είλαη πινχζηνη. Δλ ησ κεηαμχ, εθαηνκκχξηα θαιέο ζέζεηο εξγαζίαο θαηαξγνχληαη ή 

αληηθαζίζηαληαη απφ ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο κε ρακειά ή θαζφινπ 

νθέιε. 

Σέηαξηνλ, νη παγθφζκηεο εηαηξείεο θαηαζηξέθνπλ ην θπζηθφ θεθάιαην. Σέζζεξηο απφ 

ηηο 10 πξψηεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο είλαη εηαηξείεο ελέξγεηαο. Αιιά ππάξρνπλ πνιιέο 

ελδείμεηο φηη έρνπλ θαηαλαισζεί ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ. Δλ ησ κεηαμχ, νη άιιεο 

κνξθέο ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ έρνπλ εμαληιεζεί – θαιιηεξγήζηκε γε, ην λεξφ, ηα 

νξπθηά, ηα δάζε, ηα ςάξηα, θαη νχησ θαζεμήο. Οη πνιπεζληθέο εηαηξείεο έρνπλ 

αληηκεησπίζεη ην πεξηβάιινλ σο έλα ειεχζεξν θη αζηείξεπην πφξν. Παγθφζκηα νη 

εηαηξείεο έρνπλ αξπάμεη απφ ηνλ θφζκν θαη ηνπο πνιίηεο ηεο θάζε ρψξαο ηνπο 

εζληθνχο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηνπο έρνπλ αθήζεη λα δνπλ κε ηηο ζπλέπεηεο, βξψκηθν 

αέξα, αθάζαξην λεξφ θαη ξχπαλζε θάζε είδνπο αλζξψπηλε θαη κε. 

Πέκπηνλ, νη παγθφζκηεο εηαηξείεο έρνπλ εμνξγίζεη ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Σν 

παγθφζκην ΑΔΠ είλαη 63 ηξηζεθαηνκκχξηα, αιιά νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

ζπγθεληξψλνπλ έλα δπζαλάινγν κεξίδην ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 4 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. ηελ παγθφζκηα καχξε αγνξά θάλνπλ ηδίξν 2 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη ν ζπκφο θαη ε νξγή φισλ ησλ 

νηθνλνκηθά αδχλακσλ θαηά ησλ πνιπεζληθψλ αιιά θαη θαηά ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ 

ηνπο ππνζηεξίδνπλ. Αιιά ν ζπκφο πνηέ δελ πέηπρε ηίπνηε ζηελ ηζηνξία ηεο 

αλζξσπφηεηαο παξά κνλάρα θαηαζηξνθέο θαη ηελ αιιαγή ελφο θαηαπηεζηηθνχ 

θαζεζηψηνο κε έλα άιιν θαηαπηεζηηθφ θαζεζηψο, ρσξίο θακία νπζηαζηηθή αιιαγή 

πξνο ην θαιφ. 
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1.3.1 Οη επηπηώζεηο ζηηο επηζηηηζηηθέο θξίζεηο  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, παξαηεξνχκε φηη πνιιέο ζπδεηήζεηο αθηεξψζεθαλ 

ζρεηηθά κε δηεζλείο ζπλζήθεο θαη δεκφζηα εξεπλεηηθά ζρέδηα. Οη εηαηξείεο ππήξμαλ 

θνκκάηη απηήο ηεο ζπδήηεζεο θπξίσο σο επεξρφκελεο απεηιέο πνπ αζθνχλ πίεζε 

ππέξ ηνπ βηνκεραληθνχ γεσξγηθνχ κνληέινπ, πνπ θαηαζηξέθεη ηελ αγξνηηθή 

βηνπνηθηιφηεηα. 20 ρξφληα κεηά θαη ε  αιιαγή ζην ηνπίν ήδε δηαθαίλεηαη. Ζ εμνπζία 

ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην δηαηξνθηθφ ζχζηεκα έρεη απμεζεί αικαησδψο. 

ήκεξα, νη πνιπεζληθέο ζέηνπλ ηνπο παγθφζκηνπο θαλφλεο, κε ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα 

δεκφζηα εξεπλεηηθά θέληξα λα ηηο αθνινπζνχλ. 

Οη επηπηψζεηο απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηε βηνπνηθηιφηεηα ηνπ πιαλήηε θαη 

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηε θξνληίδνπλ ππήξμαλ θαηαζηξνθηθέο. Οη αγξνβηνκεραληθνί 

επηρεηξεκαηηθνί θνινζζνί ρξεζηκνπνίεζαλ ηε δχλακή ηνπο γηα λα επεθηείλνπλ ηε 

κνλνθαιιηέξγεηα ζηελ παξαγσγή, λα ππνηηκήζνπλ ηα ζπζηήκαηα ζπφξσλ ησλ 

αγξνηψλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ ηηο ιατθέο αγνξέο. Οπζηαζηηθά, θαζηζηνχλ  πην 

δχζθνιν γηα ηνπο κηθξνχο παξαγσγνχο ηελ παξακνλή ηνπο ζηε γε θαη επνκέλσο ηελ 

επηβίσζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα θνηλσληθά θηλήκαηα φιν θαη 

πεξηζζφηεξν αληηιακβάλνληαη φηη νη  δηαηξνθηθέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο είλαη 

πξφβιεκα ηνπ παγθφζκηνπ δηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηνπ 

αγψλα ηνπο ηελ αληίζηαζή ηνπο ζε απηέο. 
10

 

Σν θπξίαξρν κνληέιν ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ έρεη αιιάμεη δξακαηηθά ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πιένλ, ζπλαζπηζκνί κεγάισλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ειέγρνπλ απφ ηελ ηερλνινγία ησλ ηξνθίκσλ σο ηηο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηα 

ρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα επί πνζνηήησλ ηξνθίκσλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε θεληξηθή 

δηαρείξηζε απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ ειεπζεξία ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ θξαηψλ. Σα 

θξάηε κπνξνχλ θαη πξέπεη λα μαλαγπξίζνπλ ζε κηα απηάξθεηα παξαγσγήο ηξνθίκσλ. 

Ζ αλζξσπφηεηα επηβίσζε δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ, ελάληηα ζε θάζε αληημνφηεηα , ράξηο 

ζηελ εθεπξεηηθφηεηά ηεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα λα κεηαηξέπεη ηελ θάζε θξίζε ζε 

                                                           
10 Κψζηαο Μειιαο-Γηάλλεο Πνιιάιεο, 2005, Παγθνζκηνπνίεζε θαη Πνιπεζληθέο εηαηξείεο, 

Δθδφζεηο Παπαδήζε Αζήλα 
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επθαηξία. Έηζη θαη ζηελ επηζηηηζηηθή θξίζε, ππάξρνπλ θξάηε, πνιπεζληθέο εηαηξείεο, 

ρξεκαηνπηζησηηθνί θαη αζθαιηζηηθνί θνξείο πνπ εθκεηαιιεχνληαη πξνο φθειφο ηνπο 

ηελ φιε θαηάζηαζε θαη δηακνξθψλνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηηο γεσπνιηηηθέο 

ηζνξξνπίεο ηνπ πιαλήηε καο. 

Σα εξγαιεία ειέγρνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε 

θέξδνπο απφ ηελ θξίζε θαη γηα ηνλ επεξεαζκφ ησλ γεσπνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ είλαη 

θνηλά γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ θνξείο. Εσηηθφηεξν εξγαιείν, φζνλ αθνξά θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο δηαηξνθήο ηεο αλζξσπφηεηαο, είλαη ε απνμέλσζε ησλ παξαγσγψλ απφ ηελ 

παξαγσγή ηνπο. Ζ θαηνρή θαη δηάζεζε πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ δελ αλήθεη πιένλ 

ζηνπο παξαγσγνχο αιιά απνηειεί απνθιεηζηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ εθείλσλ πνπ 

έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία λα ην παξάγνπλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παγθφζκηα 

απνθιεηζηηθφηεηα γηα φιν ην θχθισκα παξαγσγήο – δηάζεζεο. Χο θπζηθή ζπλέρεηα 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ειέγρνπ ηεο αλζξσπφηεηαο παξαηεξνχκε φηη 

επεθηείλνληαη ηφζν ν έιεγρνο ηνπ εδάθνπο φζν θαη ν έιεγρνο ηεο παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ κέζα απφ πνιπεζληθνχο κεραληζκνχο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο. 

 

1.3.2 Ο έιεγρνο ζηελ αγξνηηθή παξαγωγή 

Τπήξμε κία εμίζνπ δξακαηηθή αχμεζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηηο εηαηξείεο φζνλ αθνξά 

ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο πνπ ηξάβεμε πνιχ ιηγφηεξν 

ηελ πξνζνρή θαη ε νπνία ηψξα απεηιεί λα ρεηξνηεξέςεη. Όπσο θαη κε ηελ Πξάζηλε 

Δπαλάζηαζε, έλα κέξνο απηνχ ηνπ ειέγρνπ πξνήιζε απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπφξσλ, 

αθνχ νη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο θαιιηέξγεηεο θαη ηα πβξίδηα επηβάιινπλ έλα 

εληαηηθφ κνληέιν αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο. εκαληηθφηεξν ξφιν έπαημε σζηφζν ε 

αχμεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ παξαγσγψλ ζε έλα θάζεην νξγαλσηηθφ κνληέιν.  

ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 θαη ‟70 πνιιά απφ ηα αγξνθηήκαηα θαη ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ππφ απνηθηαθή θαηνρή εζληθνπνηήζεθαλ θαη ε γεληθή ηάζε ζηηο 

παγθφζκηεο εηαηξείεο δηαηξνθήο ήηαλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ άκεζε παξαγσγή.  

Οη εηαηξείεο αζθνχλ φιν θαη ακεζφηεξν έιεγρν ζηελ ίδηα ηε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε, 

ηδηαίηεξα κέζα απφ ηε εξγνιαβηθή γεσξγία. Σα πνζνζηά ηεο εξγνιαβηθήο παξαγσγήο 

είλαη αθφκε πςειφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα εμαγψγηκα αγαζά.  
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Έλα απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θάζεηε ελζσκάησζε είλαη φηη νη 

παγθφζκηνη ιηαλνπσιεηέο δεηνχλ απζηεξή πξνζθφιιεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ νη ίδηνη. Οη πξνκεζεπηέο ηνπο επνκέλσο ζέινπλ λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη αγξφηεο ζα παξάγνπλ ζχκθσλα κε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο. Οη 

εηαηξείεο απηέο έρνπλ ππεξβνιηθή δχλακε ζηελ αγνξά θαη κπνξνχλ λα εμαλαγθάζνπλ 

ηνπο ζπκβαζηνχρνπο παξαγσγνχο  λα ζπκθσλήζνπλ κε φξνπο ζρεδφλ δνπιηθνχο. 

Δθφζνλ νη αγξφηεο απηνί δελ πξνζιακβάλνληαη άκεζα απφ ηηο εηαηξείεο, νη εηαηξείεο 

δελ ππνρξεψλνληαη λα ηεξήζνπλ ηνπο εξγαηηθνχο λφκνπο ή λα δηαπξαγκαηεπζνχλ κε 

ηα ζπλδηθάηα. 

 πλέπεηα απηήο ηεο ηάζεο πξνο ηελ θάζεηε ελζσκάησζε θαη ησλ ζθηρηά 

ειεγρφκελσλ πξνκεζεπηηθψλ αιπζίδσλ είλαη ε αλάδπζε ησλ «εηαηξηθψλ αγξνηψλ». 

Οπζηαζηηθά κηιάκε γηα εηαηξείεο πνπ άιινηε αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο θαη πην ζπρλά 

ζε έλα κείγκα επελδπηψλ θαη κεηφρσλ,  κε κεγάιεο θιίκαθαο εξγαζίεο, ζπλήζσο ζε 

δηαθνξεηηθά κέξε κηαο ρψξαο ή αθφκε θαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο. 

εκαληηθφο παξάγνληαο επηδείλσζεο ηεο δηαηξνθηθήο θξίζεο είλαη νη αλαηηκήζεηο 

πεηξειαίνπ θαη ε ζηξνθή ηεο δήηεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή 

βηνθαπζίκσλ. Σειεπηαία πνιιέο πνιπεζληθέο απφ ηζρπξέο ρψξεο, γηα νηθνλνκηθνχο 

θαη πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο, έρνπλ πεξάζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο 

βηνληίδει θαη βηναηζαλφιεο κε επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ απφ ην θξάηνο, 

απνθαιχπηνληαο ηελ ππνθξηζία ησλ λενθηιειεχζεξσλ ζεσξεηηθψλ φηη νη επηδνηήζεηο 

ζηνπο αγξφηεο ζηξεβιψλνπλ ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ. Ζ ζηξνθή ζηα βηνθαχζηκα 

εληείλεη απφ ηελ άιιε ηελ αλαδήηεζε λέσλ εθηάζεσλ θαη κνηξαία νδεγεί ζε 

εθρεξζψζεηο θαη θαηαζηξνθή δαζψλ, ελίζρπζε ηνπ κνληέινπ ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο 

θαη ρξήζεο αγξνρεκηθψλ, αχμεζε ηεο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, έληαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ, επηηάρπλζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, κείσζε αγξνηηθήο 

παξαγσγήο, θνθ. Παξ‟ φηη ν ξφινο ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ δηαηξνθηθή θξίζε 

παξακέλεη αθφκα κηθξφο, δεκηνπξγείηαη σζηφζν εζηθφ πξφβιεκα φηαλ εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ζηνλ πιαλήηε ιηκνθηνλνχλ. 
11

 

                                                           
11 Κψζηαο Μειιαο-Γηάλλεο Πνιιάιεο, 2005, Παγθνζκηνπνίεζε θαη Πνιπεζληθέο εηαηξείεο, 

Δθδφζεηο Παπαδήζε Αζήλα 
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Τπάξρνπλ θπζηθά θαη άιιεο δπλάκεηο πνπ σζνχλ ηε γεσξγία πξνο ηε λέα 

βηνκεραλνπνίεζε. Ζ ζχγθιηζε ηεο δηαηξνθηθήο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

ηνπ 2008 ππξνδφηεζε έλα θχκα επελδχζεσλ ζε δηαηξνθηθή παξαγσγή θαη αγξνηηθή 

γε ζε φινλ ηνλ πιαλήηε, ηφζν απφ ρξεκαηνπηζησηηθνχο επελδπηέο πνπ αλαδεηνχλ κηα 

ζίγνπξε πεγή καθξνρξφληνπ θέξδνπο, φζν θαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θπβεξλήζεηο πνπ 

επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζην παγθφζκην εηαηξηθφ δηαηξνθηθφ 

ζχζηεκα, ψζηε λα εγγπεζνχλ ηε δηαηξνθηθή αζθάιεηα ηεο ρψξαο. Ζ πξφζθαηε 

δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ γηα βηνθαχζηκα ψζεζε αθφκα πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πξνο 

ηε γεσξγία. Με ηε λνκνζεζία λα εγγπάηαη αγνξέο αηζαλφιεο θαη βηνληίδει ζηηο 

βηνκεραληθέο θαη ζηηο απνθαινχκελεο αλεξρφκελεο νηθνλνκίεο, νη νηθνλνκηθνί 

επελδπηέο θαη νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ηψξα 

ηνπνζεηνχλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο γηα ηελ παξαγσγή 

βηνθαπζίκσλ. 

Γηα ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, ην λέν απηφ θχκα εηαηξηθνχ ειέγρνπ ζήκαηλε, κεηαμχ 

άιισλ θαη: 

-ηε ζηαδηαθή κεηαθνξά ηεο παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξνο πεξηνρέο, φπσο ε 

Βξαδηιία, φπνπ ην θφζηνο παξαγσγήο είλαη ρακειφ, ελψ ε θξαηηθή ππνζηήξημε, ζηηο 

ππνδνκέο, ηηο επηδνηήζεηο θαη ηε λνκνζεζία, πςειή. 

-ηελ επηζεηηθή εηζβνιή αιπζίδσλ ζνππεξκάξθεη απφ ην Βνξξά, εηαηξείεο ππεξεζηψλ 

επηζηηηζκνχ, θαη εηαηξείεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ζηα ηνπηθά δηαηξνθηθά ζπζηήκαηα 

θαη ηέινο 

-ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπηθψλ αγνξψλ θαη ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ απφ ηηο 

αιπζίδεο πξνκεζεπηψλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ πνπ νξγαλψλνπλ νη δηαηξνθηθνί θαη 

αγξνβηνκεραληθνί θνινζζνί. 

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, νη θπβεξλήζεηο άξρηζαλ λα ζπλαγσλίδνληαη ε κία ηελ άιιε ζε 

πξνζθνξέο θηλήηξσλ πξνο ηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη λα εθαξκφδνπλ δπηηθνχ ηχπνπ 

λφκνπο θαη θαλνληζκνχο δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο πνπ επλννχλ ηηο πνιπεζληθέο. 

Άξρηζαλ λα ζπαηαινχλ ηνπο πεληρξνχο δεκφζηνπο πφξνπο γηα ηε δεκηνπξγία 

ππνδνκψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επέθηαζε ησλ εηαηξεηψλ. 



22 
 

Κάπνηεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ Νφηνπ θαηάθεξαλ λα ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

εγρψξηαο αγξνβηνκεραλίαο, νη εηαηξείεο απηέο είλαη σζηφζν ιίγεο θαη αθνξνχλ 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγηθή παξαγσγή.  

Δπηπιένλ, ν κεραληζκφο ηεο αγξνβηνκεραλίαο ησλ πνιπεζληθψλ, είλαη πιένλ άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Οη επηθεθαιήο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο νηθνλνκίαο θηλνχλ θαζεκεξηλά ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα αλά ηνλ 

θφζκν, αλαδεηψληαο ηηο ακεζφηεξεο θαη πςειφηεξεο απνιαβέο. Όιν θαη πεξηζζφηεξα 

απφ απηά ηα ρξήκαηα εηζξένπλ ζηελ αγξνβηνκεραλία ησλ πνιπεζληθψλ θαη ζηελ 

θεξδνζθνπία απφ ηα γεσξγηθά πξντφληα. Ζ πξφζβαζε ζηελ ηεξάζηηα απηή πεγή 

θεθαιαίσλ δίλεη αληίζηνηρα θνβεξή ψζεζε ζηελ επέθηαζε ηεο αγξνβηνκεραλίαο, 

παξέρνληαο ζηηο εηαηξείεο ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ κηθξφηεξεο 

εηαηξείεο ή λα μεθηλνχλ λέεο επηρεηξήζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζδέλεη ηηο εηαηξείεο 

ζηε ινγηθή ηνπ φιν θαη γξεγνξφηεξνπ, φιν θαη πςειφηεξνπ θέξδνπο, ζηηο πιάηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Δλ ησ κεηαμχ, ε πνζφηεηα 

ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη επελδπζεί ζηα γεσξγηθά εκπνξεχκαηα έρεη αλέβεη ζηα χςε 

θαη απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εληεηλφκελν έιεγρν ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο ειάρηζηε ζρέζε έρνπλ κε ηελ πξνζθνξά 

θαη ηε δήηεζε θαη φηη ε δηαθίλεζε ησλ δηαηξνθηθψλ εηδψλ θαη ε πξφζβαζε ζε απηά 

έρνπλ απνζπλδεζεί απφ ηηο αλάγθεο. Σν ζεκεξηλφ παγθφζκην δηαηξνθηθφ ζχζηεκα 

ησλ πνιπεζληθψλ είλαη νξγαλσκέλν ζχκθσλα κε κία θαη κνλαδηθή αξρή: ηελ αξρή 

ηνπ θέξδνπο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ πνιπεζληθψλ. 

 

1.3.3 Αληηκεηώπηζε παξαγωγώλ, αγξνηώλ θαη θηωρώλ 

χκθσλα κε παλεπξσπατθέο νξγαλψζεηο θαη δίθηπα ζε θαζεζηψο απφιπηεο 

εμάξηεζεο ησλ αγξνηψλ απφ ιίγεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 

ζπφξσλ πξφθεηηαη λα νδεγήζεη,  ε αλαζεψξεζε ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ 

εκπνξία θπηνγελεηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ηνπηθέο πνηθηιίεο. 

 

Καζψο νη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γίλνληαη φιν θαη πην αηζζεηέο, νη δπηηθέο 

ρψξεο πξνζπαζψληαο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ κειινληηθή παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη 

βηνθαπζίκσλ, έρνπλ βξεη έλα λέν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο: ηηο 
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επελδχζεηο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή ηεο Αθξηθήο ή ζε απιά ειιεληθά ηελ αξπαγή 

θαιιηεξγήζηκεο γεο απφ αγξφηεο ππφ ηε κνξθή αγνξάο ή κίζζσζεο πνπ κπνξεί λα 

δηαξθεί έσο 90 ρξφληα. 

Ξέλεο θπβεξλήζεηο, πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη κεγάια παλεπηζηήκηα, ππφ ην 

πξφζρεκα αγξνηηθψλ επελδχζεσλ θαη εξεπλψλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη ζα εληζρχζνπλ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, αγνξάδνπλ ή κηζζψλνπλ 

ηεξάζηηεο εθηάζεηο ζε δηάθνξεο ρψξεο, εθδηψθνληαο έηζη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

κηθξνθαιιηεξγεηέο απφ ηε γε ηνπο. 

Απηή ε επέλδπζε ζηελ θαιιηεξγήζηκε γε ζπάληα ζρεηίδεηαη κε ηελ αγξνηηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ έμνδν απφ ηελ θηψρεηα πνπ ππφζρνληαη νη επελδπηέο θαη νη 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο. Αληηζέησο νη θησρνί θαιιηεξγεηέο, ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ε 

γε, είλαη ηα ζχκαηα ηνπ αδπζψπεηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ μέλσλ πνιπεζληθψλ 

θαη ηδξπκάησλ γηα ηελ θαιιηεξγήζηκε γε. 

Απηέο νη επελδχζεηο ζπλεπάγνληαη ηελ εθδίσμε ρηιηάδσλ θησρψλ θαιιηεξγεηψλ απφ 

ηα ζπίηηα ηνπο, ηελ αξπαγή ηεο γεο ηνπο θαη επνκέλσο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

εμαζιίσζε θαζψο ράλνπλ ην κέζν επηβίσζεο ηνπο. Οη ππνζέζεηο απηέο ζπάληα 

θαηαιήγνπλ ζηε δηθαηνζχλε θαζψο νη θάηνηθνη δελ έρνπλ ηελ δχλακε αιιά νχηε θαη 

ηα ρξήκαηα λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο έλαληη ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ ειίη 

θαη ησλ μέλσλ ή ληφπησλ επελδπηψλ πνπ θιείλνπλ ηηο ζπκθσλίεο εθαηνκκπξίσλ. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο αλ θαη απνζθνπνχζαλ ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, ζηελ νπζία 

εμππεξεηνχζαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ησλ δηεζλψλ 

επελδπηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ δηεθζαξκέλσλ παξαγφλησλ. Σα κεγάια ζχκαηα ήηαλ γηα 

άιιε κηα θνξά νη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο θησρνί θαιιηεξγεηέο, ησλ νπνίσλ ε γε, ηδίσο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπιήζεθε ρσξίο νη ίδηνη λα εξσηεζνχλ πνηέ. 

Καη θάπνπ εδψ κπαίλεη ην λενθηιειεχζεξν κνληέιν. Οη θησρνί, παξά ηηο 

κεγαινζηνκίεο, δελ έρνπλ επσθειεζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  
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1.4 Οθέιε θαη ζπλέπεηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε έλσζε ηα θξάηε κεηαμχ ηνπο θαη ζέζπηζε έλα λέν ηξφπν καδηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη αληηκεηψπηζεο πνιιψλ πξνβιεκάησλ. Σα πην ζεκαληηθά απφ ηα 

νθέιε ηεο πνπ θεξδήζεθαλ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ είλαη :  

 Πξνζδφθηκν δσήο  

Οη νινέλα θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

πνιίηεο ηεο θάζε ρψξαο απμάλεη ην βηνηηθφ επίπεδφ ηνπο ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ. Με βάζεη ζηνηρεία απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ην 1955 

ν αλψηεξνο κέζνο φξνο δσήο γηα ηνπο αλζξψπνπο ήηαλ ηα 48 έηε αξηζκφο πνπ 

έρεη απμεζεί ζηα 73. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άλνδν ηνπ 

επηπέδνπ δσήο ζηηο ηξίηεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 
12

 

 

 Θάλαηνη λενγλψλ θαη παηδηψλ έσο πέληε ρξνλψλ 

Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ είλαη αθαηάιιειεο γηα 

κηθξά παηδηά. Σν 1990 κφλν πέζαλαλ ην έλα δέθαην ησλ παηδηψλ πνπ 

γελληφληνπζαλ ειηθίαο κέρξη πέληε εηψλ. Σν πνζνζηφ απηφ ζήκεξα έρεη 

κεησζεί ζε 61 ηνηο ρηιίνηο. 

 

 Αλαιθαβεηηζκφο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαιχπηνπλ ηελ αλάγθε 

ηνπο γηα κάζεζε. ήκεξα κφλν ην 18% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ δελ 

γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε πνζνζηφ πνπ κεηψζεθε αηζζεηά έλαληη ηνπ 

37% πνπ ππήξρε ην 1970. Αλάκεζα ζην 18% ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

αλαιθάβεησλ ηα 2/3 αλήθνπλ ζε γπλαίθεο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη αθφκα θαη 

ζηνλ 21
ν
 αηψλα πνιιέο είλαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο ε κφξθσζε ησλ γπλαηθψλ 

ζεσξείηαη ακάξηεκα θαη ηηκσξνχληαη. 
13

 

 

                                                           
12 Bauman Z., 2004, Παγθνζκηνπνίεζε – νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν, Δθδφζεηο 

Πνιχηξνπνλ 

 
13 Αικπάλε Β.Δ., 1998, Παγθνζκηνπνίεζε, Δθδφζεηο Σξνραιία 
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 Γεκνθξαηία 

Σν πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο πνπ μεθίλεζε απφ ηελ ρψξα καο βξίζθεη 

νπαδνχο ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαηαθηψληαο ηα ηειεπηαία 30 έηε 44 

λέα θξάηε κέιε απηήο. Χζηφζν νη ζπλζήθεο ηνπ παξειζφληνο ειεπζεξψλεη 

κφλν ην 46% ηνπ πνζνζηνχ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ απφ απαξραησκέλεο 

ηδέεο θαη αλαρξνληζκνχο.  

 

 Πφιεκνη  

Αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο δελ απνπζηάδνπλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

Σν ειπηδνθφξν κήλπκα απφ ηελ άιιε είλαη φηη ζε ζρέζε κε πνιέκνπο ηνπο 

παξειζφληνο ζηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε ν αξηζκφο ησλ πνιέκσλ έρεη κεησζεί 

θαη νη πνιίηεο δνπλ πην εηξεληθά κεηαμχ ηνπο. 
14

 

 

 Ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

χκθσλα κε ηελ αξκφδηα αξρή ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά πνπ θαλεξψλνπλ φηη ε 

ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ πξνρψξα κε ζηαζεξνχο ξπζκνχο. Καη απηφ ην 

καξηπξά θαη ε θνηλσληθή δσή ησλ γπλαηθψλ πνπ πιένλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πνιηηηθή θαη ηα θνηλά κε πνζνζηφ 28,3%. εκαληηθή είλαη ε ζέζε πνπ 

ιακβάλνπλ νη γπλαίθεο θαη ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθά ζην ρψξν 

εξγαζίαο θαζψο απνζπνχλ ζεκαληηθέο θξηηηθέο γηα ηελ δνπιεηά θαη ην έξγν 

ηνπο. 

 

 Γηαδίθηπν  

Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εμειίζζνληαη νη ηερλνινγίεο θαζηζηά ηελ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ απαξαίηεηε απφ θάζε πνιίηε. Πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην 

άλζξσπνη είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν θαη εξγάδνληαη ή μνδεχνπλ ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζε απηφ.  

 

                                                           
14 Βεξγνπνχινπ Κ., 1999, Παγθνζκηνπνίεζε ε κεγάιε ρίκαηξα, Δθδφζεηο Νέα χλνξα Α.Α. 

Ληβάλε 
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Χζηφζν φπσο ζε θάζε θαηλφκελν έηζη θαη ζην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πέξα 

απφ ηα νθέιε πνπ δηαθξίλνπκε ππάξρνπλ θαη νη αξλεηηθνί παξάκεηξνη πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ αλζξσπφηεηα. Μεξηθά ελδεηθηηθά απφ απηά είλαη:   

 Φαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ  

Ζ ηαρχο αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα λένπο 

δηαζέζηκνπο κεηαηξέςηκνπο πφξνπο. Σν θάξβνπλν είλαη έλα απφ ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε πνιιψλ 

πξντφλησλ. Χζηφζν ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ απηφ δεκηνπξγεί 

νηθνινγηθφ ζέκα ζην νπνίν αξθεηνί είλαη απηνί πνπ αληηηίζεληαη. Ζ Κίλα γηα 

παξάδεηγκα θαίεη πεξίπνπ 2 δηο. ηφλνπο θάξβνπλν ην ρξφλν, αξηζκφο πνπ ζα 

δηπιαζηαζηεί ζηα επφκελα ρξφληα ιφγσ ηεο έληνλεο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

πεξηνρήο απφ επηρεηξήζεηο. Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απμήζεθαλ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη φια δείρλνπλ πσο ηα ρεκηθά αέξηα πνπ απιψλνληαη 

ζην ελαέξην θαη ππνζαιάζζην ρψξν ζα ζπληειέζνπλ ζηελ δηφγθσζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
15

 

 

 Γηαθζνξά  

Κπξίσο ζπλαληάκε θηινρξήκαηνπο θπβεξλεηηθνχο αληηπξνζψπνπο θαη 

επηρεηξεκαηίεο πνπ δξνπλ κε βάζεη ηελ αηζρξνθέξδεηα θαη ηελ απφθηεζε 

πεξηζζφηεξνπ πινχηνπ. ηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε 

ε καχξε αγνξά θαη νη δσξνδνθίεο πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα θέξδε ιίγσλ.  

 

 θιαβνπάδαξα  

Παξά ηελ εμέιημε ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη δεδνκέλνπ φηη 

πιένλ νη άλζξσπνη δνπλ ζε νξγαλσκέλεο θαη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο δελ παχεη 

λα ππάξρεη αθφκα ε θαηαπίεζε θαη ην δνπιεκπφξην ζηηο ηξίηεο ρψξεο. Αθνξά 

θπξίσο γπλαίθεο νη νπνίεο ιφγσ ηεο ζξεζθείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ηφπνπ 

ηνπο ζηεξνχληαη βαζηθά δηθαηψκαηα φπσο είλαη ε κφξθσζε θαη ε πνιηηηθή 

δσή θαη δνπλ ππφδνπιεο ζην αξζεληθφ θχιν. 

                                                           
15 Bauman Z., 2004, Παγθνζκηνπνίεζε – νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν, Δθδφζεηο 

Πνιχηξνπνλ 
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 Φεθηαθή απνζήθεπζε  

Αλ θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο είλαη ξαγδαία θαη θαηαθιχδεη ηνλ ζχγρξνλν 

θφζκν, σζηφζν πξνβιέπεηαη φηη ζην κέιινλ ζα ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα 

ζηελ απνζήθεπζε ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα παξάγεη ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο. Πξνβιέπεηαη κάιηζηα φηη νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ γηα ηελ απνζήθεπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

988δηο γηγακπάηη, ελψ ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα κφλν 601δηο. Οη ππφινηπεο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηζζεχνπλ ζα ραζνχλ απφ ηελ αλζξσπηλή γλψζε. 
16

 

 

1.5 Δμέιημε εκπνξίνπ θαη ζύγρξνλεο ηάζεηο 

Απφ ηελ αξραηφηεηα ην εκπφξην ήηαλ ν ηνκέαο ζηνλ νπνίν βαζίδνληαλ νη άλζξσπνη 

γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ θιάδσλ φπσο 

είλαη ε νηθνλνκία θαη νη θνηλσληθέο δηαζπλδέζεηο. Σν εκπφξην απνηειεί ην θέληξν ηεο 

νηθνλνκίαο θάζε ρσξάο αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν θαζψο ζηα πιαίζηα απηνχ 

ππάξρεη θαη δηαησλίδεηαη ν θηιειεπζεξηζκφο, νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη ν 

επαγγεικαηηζκφο αλάκεζα ζηηο ρψξεο. Παξά ηελ επέκβαζε επηρεηξήζεσλ, 

νξγαληζκψλ θαη πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλέβε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην 

εκπφξην ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηνλ εζλνθεληξηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε ρψξαο.  

Σν δηεζλέο εκπφξην είλαη ζε ζέζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ πψιεζε πξντφλησλ ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα, αγξνηηθά είδε κε επίθεληξν ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά πνπ 

παξάγεη θάζε θξάηνο φπσο επίζεο θαη ηνλ νξπθηφ πινχην, κεραλήκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθή επεμεξγαζία θαη ππεξεζίεο. Κάζε ρψξα εμάγεη ηα 

πξντφληα ηεο θαη ε δηάζεζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο έλλνηεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο. 
17

 

                                                           
16 Βεξγνπνχινπ Κ., 1999, Παγθνζκηνπνίεζε ε κεγάιε ρίκαηξα, Δθδφζεηο Νέα χλνξα Α.Α. 

Ληβάλε 

 
17 Γαζθάινπ – Γεσξγίνπ, 1995, Γηεζλέο εκπφξην, Δθδφζεηο χγρξνλε Δθδνηηθή 
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Με ηελ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θάζε ιαφο πξνθεηκέλνπ λα έρεη θέξδε απφ ηηο 

εμαγσγέο πνπ θάλεη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ζέηεη ηηκέο πξνζηηέο ψζηε λα πξνηηκνχληαη 

απφ ηα αγαζά ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ. Κάζε ρψξα επηζπκεί λα θαηέρεη πςειή ζέζε 

ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ θαη νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη βαδίδνπλ 

ζχκθσλα κε ηελ αλάγθε γηα θαηάθηεζε κεγαιχηεξεο έθηαζεο ησλ αγνξψλ.  Έηζη φζν 

κεγαιχηεξε αγνξά θαιχπηεη ηφζν πην αληαγσληζηηθή είλαη πξνο ηηο άιιεο ρψξεο θαη 

έρεη κεγαιχηεξα θέξδε απφ απηέο. 
18

 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θάζε ρψξα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην δηεζλέο εκπφξην, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαθνξέο πνπ κπνξνχκε 

λα βξνχκε αλάκεζα ζηα πξντφληα, ζην θπζηθφ θεθάιαην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη ζηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.   

Αλαθνξέο πεξί εκπνξίνπ βξίζθνπκε απφ ηα αξραία ρξφληα φηαλ απινί βαξθάξεδεο 

κεηέθεξαλ πξντφληα ηεο κηαο πεξηνρήο ζηελ άιιε κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπο.  

Χζηφζν απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα θαη κεηά αλαπηχζζεηαη ε ζεσξία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

Έλα εκπφξην νξγαλσκέλν, πνπ δηέπεηαη απφ έλα ζχζηεκα θαλφλσλ θαη ζηφρν έρεη ηελ 

ελαξκφληζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο  θαη ηε θηιειεπζεξνπνίεζε.  

Σν δηεζλέο εκπφξην ην νπνίν αθνξά ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ ρσξψλ φινπ ηνπ θφζκνπ 

μεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη κεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ 

Ακεξηθή πνπ απφ ηφηε θαηαθηά ην νηθνλνκηθφ ζηεξέσκα θαη δείρλεη ηελ θπξηαξρία 

ηεο ζηα νηθνλνκηθά δξψκελα σο εγέηεο αλέπηπμε ζπκθσλίεο γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή 

ηνπ εκπνξίνπ. Απηέο νη ζπκθσλίεο δελ είλαη άιιεο απφ ηηο πκθσλίεο ηνπ Bretton 

Woods ην 1944, ηξία ρξφληα αξγφηεξα νη πκθσλίεο ηεο GATT ην 1947 νη νπνίεο 

απνηέιεζαλ βάζε γηα ηηο πκθσλίεο ηνπ 1950 θαη ηνπ 1951 θαη εμαηηίαο απηψλ νη 

αξκφδηεο αξρέο πξνρψξεζαλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ ζπλερίζηεθαλ κέρξη ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. 
19

 

                                                                                                                                                                      
 
18 Μαθεδφλαο Κ., 2005, Γηεζλέο εκπφξην: Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ, Δθδφζεηο Έιιελ  

 
19 Teedman I., 1993, Γηεζλέο εκπφξην, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη κηθξέο κε αλαπηπγκέλεο ρψξεο ήξζαλ ζε αληηπαξάζεζε κε 

απηέο ηηο ζπκθσλίεο θαζψο έθξηλαλ φηη ην δηεζλέο εκπφξην ππφ απηέο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζα ηηο έζεηαλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Ζ θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ 

ζα αλάγθαδε ηηο κηθξέο ρψξεο λα εμαξηψληαη απφ ηηο κεγάιεο θαη λα κελ κπνξνχλ λα 

εμάγνπλ ηηο πνζφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ επεηδή ε αγνξά ζα θαιχπηεηαη ήδε κε πξντφληα 

ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο κεγάιεο δπλάκεηο. Έηζη ε νηθνλνκία ησλ κε αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ ζα θαηέξξεε θαη ζα επδνθηκνχζαλ ηα θέξδε θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. 
20

 

Ηδηαίηεξε άλζεζε παξαηεξείηαη γηα ην δηεζλέο εκπφξην θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 

θαη 1990. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ παξέκελαλ 

ρακεινί, σζηφζν κεηά ην 1986 ην δηεζλέο εκπφξην άξρηζε λα παξνπζηάδεη ζηαδηαθή 

θαη απμαλφκελε αλάπηπμε, κε ζεκαληηθφ ξφιν λα δηαδξακαηίδεη ε Αζία ε νπνία 

θαηαθηά πιένλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

χκθσλα κε ηνλ ζεσξεηηθφ νηθνλνκνιφγν David Ricardo, θάζε ρψξα επηδίδεηαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ. Σα αγαζά πνπ πεξηζζεχνπλ 

θαη δε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο απνηεινχλ έλα 

πιεφλαζκα γηα ηε ρψξα. Με ηε ζεηξά ηεο ε ρψξα ην εμάγεη ζε ρψξεο πνπ δελ 

ππάξρνπλ απηά ηα αγαζά. Σν πιεφλαζκα απηφ απνηειεί έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

ηεο ρψξαο έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Σν πιενλέθηεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζην δηεζλέο 

εκπφξην κε ηε κνξθή ησλ εμαγσγψλ θαη έηζη νη ρψξεο απνθηνχλ έζνδα.  

Όηαλ κηα ρψξα απνθνκίδεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, ζπλεπάγεηαη φηη ζπλαληάηαη θαη 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Γηα λα παξαρζνχλ αγαζά θαη ππεξεζίεο 

θαηαβάιιεηαη εξγαζία θαη ρξεζηκνπνηείηαη θεθάιαην, είηε ρξεκαηηθφ είηε ζε 

θπζηθνχο πφξνπο ή ζε κεραλήκαηα θαη εξγνζηαζηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Σν εκπφξην 

θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ζεζπίδνπλ κηα ζρέζε 

κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο. 
21

 

                                                                                                                                                                      
 
20 Μαλσιάηνο Γ., 2007, Γηεζλέο εκπφξην, δηεζλήο ρξεκαηνδφηεζε, παγθνζκηνπνίεζε, 

Δθδφζεηο Έιιελ 

 
21 Γαζθάινπ – Γεσξγίνπ, 1995, Γηεζλέο εκπφξην, Δθδφζεηο χγρξνλε Δθδνηηθή 
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Απφ ην 1960 θαη κεηά εκθαλίδνληαη ζπλερψο λέεο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηάζεηο 

ηνπ εκπνξίνπ. Ζ θνηλσλία είλαη κηα αλαπηπζζφκελε κνλάδα πνπ εμειίζζεηαη. Νέεο 

ηερλνινγίεο παίξλνπλ ηε ζέζε απαξραησκέλσλ κεζφδσλ θαη εμππεξεηνχλ ζηελ 

ηαρχηεηα θαη ηελ πνηνηηθή παξαγσγή πξντφλησλ. Γεκηνπξγνχληαη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο,  θαη κνξθέο αγνξάο αλάινγα κε ηηο επηηαγέο ηνπ θάζε ηφπνπ. Μνλνπψιην, 

νιηγνπψιην, θαη ηέιεηεο αληαγσληζηηθέο αγνξέο είλαη απηέο πνπ θπξηαξρνχλ ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη πνπ ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο ζηελ αγνξά βάζεη κηα δνζείζαο 

ηηκήο. Έηζη ην δηεζλέο εκπφξην παγηψλεηαη ζηηο αγνξέο θαη αλάινγα κε ηελ παξαγσγή 

θάζε ρψξαο πξνθχπηνπλ θαη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. 

Πνιινί ήηαλ θαη νη ζεσξεηηθνί πνπ αληηζηάζεθαλ απέλαληη ζηελ έλλνηα ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ θαζψο θάιππηε ηα ζπκθέξνληα ιίγσλ κε ζθνπφ λα έρνπλ πεξηζζφηεξα 

θέξδε. Ο Μαξμ ήηαλ πξνηεζηάληεο απέλαληη ζηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ. ε ζεσξία ηνπ αλαιχεη πσο ην εκπφξην ην δηαρεηξίδνληαη ηα ρέξηα ησλ 

εγεηψλ κηαο ρψξαο θαη επνκέλσο απηνί επσκίδνληαη θαη ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αγνξαπσιεζία αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ άληζε θαηαλνκή εξγαζίαο καδί κε 

ηελ αληζνξξνπία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κνηξαζηά ησλ εζφδσλ, ηαπηφρξνλα κε ηηο 

πςειέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θέξνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά κηαο 

ρψξαο ζε δπζκελή ζέζε γηα ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα θαζψο νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

κπνξνχλ λα δηαδξακαηίδνληαη κφλν απφ ηηο ηάμεηο πνπ θαηέρνπλ πςειά εηζνδήκαηα.
22

 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ λέεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη ε επξεία ηάζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αιιάδνπλ ηηο πηπρέο 

ηνπ εκπνξίνπ. Ζ έλλνηα ηνπ εκπνξίνπ πιένλ απνθηά δηεζλέο ραξαθηήξα θαη 

απνδεζκεχεηαη απφ ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θάζε θξάηνπο μερσξηζηά. 

Σνπνζεηνχληαη λένη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζε φινλ ηνλ θφζκν θαη πινπνηείηαη έλα 

πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο θνηλφ ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη ηξεηο 

κεγάιεο δπλάκεηο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ έρνπλ ηηο βάζεηο ηνπο ζηε βφξεηα Ακεξηθή, 

ηε δπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή.
23

 

                                                                                                                                                                      
 
22 Μαθεδφλαο Κ., 2005, Γηεζλέο εκπφξην: Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ, Δθδφζεηο Έιιελ  

 
23 Γακηζάο ., 2000, Γηεζλείο ζρέζεηο θαη παγθνζκηνπνίεζε , Δθδφζεηο Παηάθε Αζήλα 
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ήκεξα ην εκπφξην δηέπεηαη απφ λέεο ηάζεηο πνπ θάλνπλ ιφγν θπξίσο ζηελ αχμεζε 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο. Πέξα απφ ηε ζπξξίθλσζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξσηνγελνχο θαη 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ν θαηαηγηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θηάλνπλ ζηηο αγνξέο θαη 

ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζέηνπλ ην εκπφξην ζε έλα θιηκαθσηφ ζεκείν φπνπ βάζεη ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ έρνπλ λα επηζπκνχλ νη θαηαλαισηέο ηε ρξήζε αγαζψλ.  

Σν δηαδίθηπν κε ηε ζεηξά ηνπ θαηαθιχδεη ηνλ ρψξν ηεο αγνξάο κε ηηο λέεο ηάζεηο πνπ 

πξνηείλεη θαη κε ηηο γλψζεηο πνπ πξνζθέξεη γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο. Ζ εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο βνεζά θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ αθνχ κε ηα λέα 

ηεο επηηεχγκαηα ζέηεη λέεο θαηαζθεπέο θαη θαηλνχξγηα κέζα γηα ηελ ελεκέξσζε, ηε 

δηθηχσζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζε μέλεο ρψξεο.  

Σν εκπφξην είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ πνπ 

αθνξά θαη ελδπλακψλεη ηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ θξαηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Με 

ηελ απμαλφκελε ηάζε γηα αλάπηπμε θαη ηε ζέζε πνπ έρεη πάξεη ηφζν ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ φζν θαη ζηελ πνιηηηθή δηαθπβέξλεζε ησλ εγεηψλ 

ησλ θξαηψλ, απνηειεί θχξην ζπζηαηηθφ γηα ηελ χπαξμε νηθνλνκίαο θαη κπνξεί λα 

ρηίδεη θαη λα δεκηνπξγεί γεξέο βάζεηο γηα ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 
24

 

ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζπλέβαιιε θαη ε έλλνηα θαη ε νπζηαζηηθή 

χπαξμε ηεο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο. Κάζε επηρείξεζε επηζπκεί λα πξνάγεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί λέα κέζα γηα ηελ παξαγσγηθήο ηεο δηαδηθαζία θαη έηζη ελζσκαηψλεη ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ απαηηεί ε επνρή. Ζ επξεκαηηθφηεηα λέσλ ηδεψλ, ην θαηάιιειν 

εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ηα ζρέδηα πάλσ ζηα νπνία βαζίδνληαη 

ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, βαδίδνπλ ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο ζην πεξηβάιινλ θαη νπιίδνπλ ηελ επηρείξεζε 

κε αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ζηελ δηεζλή αγνξά.  

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ αξθεηέο κνξθέο δηεζλνχο εκπνξίνπ θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Μεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν ην εκπφξην γλψξηζε ηδηαίηεξε άλζεζε 

πξάγκα πνπ καξηπξείηαη απφ ην κέγεζνο ησλ εμαγσγψλ πνπ ιάκβαλε ρψξα απφ θάζε 

                                                                                                                                                                      
 
24 Κνχξθνπινο Α., 1988, Γηεζλέο εκπφξην , Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ 
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θξάηνο. Σα πνζνζηά κάιηζηα ησλ εμαγσγψλ ήηαλ ηέηνηα πνπ πνιιέο ρψξεο ζηήξηδαλ 

ηελ νηθνλνκία ηνπο εμνινθιήξνπ ζηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ εκπνξίνπ. 
25

 

Γχν θξίζεηο πνπ πέξαζε ην εκπφξην ρξνλνινγνχληαη ζηελ δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηελ ηεηξαεηία κεηαμχ 2004-2008. Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ άξρηζαλ 

λα απμάλνληαη θαη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ λα δπζθνιεχεηαη λα δηαζέζεη ηα ρξήκαηα πνπ 

απαηηνχληαλ γηα λα αγνξάζεη ηα ζπγθεθξηκέλα αγαζά. Έηζη εθφζνλ νη ηηκέο 

απμάλνληαλ ν νξζνινγηθφο θαηαλαισηήο κείσλε ηε δήηεζε γηα ην πξντφλ. 

Παξαηεξνχκε επνκέλσο ζπζζσξεπκέλε πνζφηεηα αγαζψλ πνπ δε κπνξνχζαλ λα 

δηαηεζνχλ θαη έηζη νη εμαγσγέο κεησλφληνπζαλ κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη θαη ηα 

θέξδε ησλ ρσξψλ .  

ηελ πνξεία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ παξαηεξνχληαη ηξεηο ζεκαληηθέο θάζεηο ζηαζκνί.  

1. Ζ νινέλα απμαλφκελε ηάζε ησλ αγνξψλ πνπ ζπλεξγάδνληαλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο. 

2. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο δηαθίλεζεο αγαζψλ.  

3. Ζ δηεμαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ησλ εηαηξεηψλ. 
26

 

 

1.6 Γηεζλέο εκπόξην θαη νηθνλνκηθή θξίζε 

Σν δηεζλέο εκπφξην απνηειεί έλα θνκκάηη ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζπλεπάγεηαη ηηο ηάζεηο 

θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο. Αλάινγα κε ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, πεξίνδν 

αλάθακςεο ή χθεζεο ε νηθνλνκία πιήηηεηαη ή επδνθηκεί θαη έρεη ηηο αληίζηνηρεο 

επηπηψζεηο θαη ην εκπφξην. Όπσο είλαη αλακελφκελν ε θξίζε ηνπ 2008 δελ άθεζε 

αλεπεξέαζην ην θνκκάηη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ζ θαηάξξεπζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλέβαιιε θαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ δηεζλψλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί. Κάζε ρψξα είρε λα αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα επηβίσζεο, νη κηζζνί κεηψζεθαλ, ε αλεξγία απμήζεθε ζε επίπεδα πνπ δελ 

                                                           
25 Μαθεδφλαο Κ., 2005, Γηεζλέο εκπφξην: Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ, Δθδφζεηο Έιιελ  

 
26 Teedman I., 1993, Γηεζλέο εκπφξην, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 
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είραλ μαλά ζεκεησζεί, νη θαηαλαισηέο παξνπζίαδαλ αδπλακία ζηελ αγνξά πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ θαη έηζη επαθφινπζν φισλ απηψλ ήηαλ ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ. 
27

 

ηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο καξηπξνχλ πσο νη κήλεο ηνπ 2008 έθεξαλ 32,6% 

κείσζε ζηηο παγθφζκηεο ζπλαιιαγέο. Μεγάιεο επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηζαλ 

πξνβιήκαηα απνζήθεπζεο ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ ηνπο αθνχ δε κπνξνχζαλ λα ηα 

πξνσζήζνπλ ζε άιιεο ρψξεο θαη νη απνζήθεο ηνπο δελ έθηαλαλ γηα ην κέγεζνο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο πνπ είραλ παξάγεη.  

Ζ επφκελε ρξνληά καο θέξλεη ζε θαιχηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, σζηφζν αθφκα ν 

ηδίξνο απφ ην δηεζλέο εκπφξην παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα, κεησκέλνο θαηά 10% ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα „ρξπζά‟ ρξφληα.
28

 

Μεηά απφ ιίγα ρξφληα θαίλεηαη πσο ε νηθνλνκία αλαθάκπηεη θαη νη εμαγσγέο 

αξρίδνπλ θαη πάιη λα θαηαθηνχλ φιν θαη πην πςειά πνζνζηά. Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ δξνκνινγνχληαη θαη πάιη, θαζψο ζεκεηψλεηαη δηαθίλεζε εκπνξίνπ ζε 44 

ρψξεο, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 75% ησλ δηεζλψλ εμαγσγψλ.  

Χζηφζν ε νηθνλνκία θηλείηαη αθφκα ζε πνιχ ξεπζηά κνλνπάηηα. Ζ ξαγδαία 

θαηάξξεπζε επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ηξαπεδψλ δεκηνχξγεζε νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ζηνπο κηθξφηεξνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο, ζηακάηεζαλ 

νη επελδχζεηο ζην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο θαη έηζη δελ ππήξρε ξεπζηφηεηα ρξήκαηνο 

ζηελ αγνξά. Ζ αδπλακία ησλ αλζξψπσλ γηα νπνηαδήπνηε αγνξά πξντφληνο έθεξε ζηε 

ζπζζψξεπζή ηνπο ζηηο απνζήθεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Πιένλ νη έκπνξνη δίλνπλ ηα εκπνξεχκαηα ησλ απνζεθψλ ηνπο ψζηε λα θαηαθέξνπλ 

λα ηα δηνρεηεχζνπλ ζηελ αγνξά θαη λα  απμήζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο. Με ηε ρξήζε 

απηψλ ησλ θεθαιαίσλ ζα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θάιπςε δαλείσλ θαη γηα θαηλνχξγηεο επελδχζεηο. 
29

 

                                                           
27

 Υαξδνχβειεο Γ.Α., 2009, Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαη ην κέιινλ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, Eurobank EFG Economic Research 
28 Υαξδνχβειεο Γ.Α., 2009, Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαη ην κέιινλ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, Eurobank EFG Economic Research  
29 Κνχξθνπινο Α., 1988, Γηεζλέο εκπφξην , Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ 
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Γηα λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζε απηή ηελ αλάπηπμε νη θπβεξλήζεηο νθείινπλ λα θάλνπλ 

ζσζηή ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ πξνθχπηνπλ. Οη θαηαλαισηέο πιένλ έρνληαο 

βηψζεη ηελ θξίζε είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί κε ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο 

θαη πσο απηφ ζα ην ζπαηαιήζνπλ. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο 

ηνπο απνηακηεχεηαη γηα κειινληηθή ρξήζε ζε θάπνηα δχζθνιε ζηηγκή ηελ ίδηα ψξα 

πνπ ε αλεξγία απνηειεί ηελ πην απεηιεηηθή κάζηηγα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. 

 

1.7 Γηεζλέο εκπόξην θαη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππναλάπηπθησλ ρσξψλ απνηειεί ε θηψρεηα , αθνχ ε 

νηθνλνκηθή ηνπο αλεπάξθεηα θαη εηδηθφηεξα ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλεπάξθεηα ηνπ 

ζπληειεζηή θεθάιαην ηηο εκπνδίδεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε 

νηθνλνκηθή πξφνδν θαη λα κεηαπεδήζνπλ ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο. Ζ Ηαπσλία ήηαλ ε 

κφλε ππαλάπηπθηε ρψξα ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνπ θαηφξζσζε λα ππεξβεί ην θξάγκα. 

Λφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ηνπο, νη ρψξεο απηέο 

δηαπηζηψλνπλ πσο ην ράζκα πνπ ηηο ρσξίδεη απφ ηηο αλαπηπγκέλεο αληί λα κηθξαίλεη 

φιν θαη κεγαιψλεη. χκθσλα φκσο κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ην 

ράζκα απηφ ζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζα κεηψλεηαη ζηαδηαθά πξάγκα πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηε κέρξη ηψξα πξαγκαηηθφηεηα, αληίζεηα ην ράζκα απηφ 

δηεπξχλεηαη. 

ηνλ ηνκέα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πζηεξνχλ ηφζν απφ 

άπνςε φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ φζν θαη ηεο ζχλζεζεο ή ηνπ ηχπνπ ησλ εμαγσγψλ 

ηνπο. 

Απφ παιηά απηέο νη ρψξεο αληηκεηψπηδαλ ην δίιεκκα ζην αλ ζα επηιέμνπλ κηα 

αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ζηεξηγκέλε ζηελ ζπκβνιή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ή κηα 

ελαιιαθηηθή κέζνδν πνπ απαηηεί ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ. 

ηελ δεθαεηία ηνπ ‟50, αθνινπζψληαο ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο δαζκνινγηθήο 

πξνζηαζίαο επηδίσμαλ ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, 

πξνσζψληαο ηελ δεκηνπξγία βηνκεραλίαο ζε θιάδνπο πνπ δελ απαηηνχζαλ εληαηηθή 

ρξήζε θεθαιαίνπ θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο. Σειηθά ε ηαθηηθή απηή δελ απέδσζε. 
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ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60, πηνζεηήζεθε ε θηινζνθία κηαο πην θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο. Οη εηζαγσγέο ζεσξήζεθαλ αλαγθαίν θαθφ θαηλ 

ζαλ αληίβαξν πξνζαλαηνιίδνπλ ηα αλαπηπμηαθά ηνπο πξνγξάκκαηα πξνο ηηο 

εμαγσγέο. 

Μεηά ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60, πξνζπαζνχλ κέζα ζην πιαίζην ηεο Γηάζθεςεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε λα πξνσζήζνπλ ηα επηρεηξήκαηά 

ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο, κέζσ ηεο δηεθδίθεζεο κηαο λέαο δηοζλνχο 

νηθνλνκηθήο ηάμεο. 

 

1.8 Θεηηθά θαη αξλεηηθά δηεζλνύο εκπνξίνπ 

1.8.1 Οθέιε δηεζλνύο εκπνξίνπ 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη θχξηα νθέιε ηνπ εκπνξίνπ είλαη ηα θέξδε πνπ 

πξνζθνκίδνληαη ζην θξάηνο.  Πξντφληα θαη αγαζά, ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δηαηίζεληαη ζην θνηλφ θέξλνπλ θαη ηα αληίζηνηρα έζνδα ζηα θξάηε θαη έηζη 

αλαπηχζζεηαη ε νηθνλνκία ηνπο. Οη παξαγσγνί εηζπξάηηνπλ ηα θέξδε πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο εμαγσγέο θαη νη θαηαλαισηέο απφ ηελ άιιε απνιακβάλνπλ ηα 

θέξδε πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ.  

Σα θέξδε απηά παίξλνπλ αξθεηέο κνξθέο δεδνκέλνπ φηη αλαθεξφκαζηε ζε νιφθιεξε 

βηνκεραλία ηνπ εκπνξίνπ. Αξρηθά ππάξρνπλ ηα θέξδε εμεηδίθεπζεο. Σα θέξδε απηά 

πξνέξρνληαη απφ αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ε παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία ήηαλ ηφζν 

πινχζηα πνπ άθεζαλ πιεφλαζκα ζηα θξάηε. Σν ζπγθξηηηθφ απηφ πιενλέθηεκα 

δηνρεηεχεηαη ζηελ αγνξά θαη απφ ηελ πψιεζή ηνπ πξνθχπηνπλ ηα θέξδε 

εμεηδίθεπζεο. Χζηφζν ηα ίδηα θέξδε κπνξνχκε λα ηα ζπλαληήζνπκε απφ ηελ αγνξά 

αγαζψλ απφ παξαγσγνχο πνπ γηα λα παξάγνπλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη αξθεηά ρακειφ 

θφζηνο. Έηζη ηα έζνδα ηνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξα απφ ηα θφζηε. 
30
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Μηα άιιε κνξθή θεξδψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εκπφξην είλαη ηα θέξδε 

κνλαδηθφηεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη θάζε ρψξα έρεη 

δηθά ηεο ζπζηαηηθά θαη δηθνχο ηεο θπζηθνχο πφξνπο, νη νπνίνη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Έηζη παξαηεξείηαη ην γεγνλφο φηη θάπνηεο ρψξεο πνπ 

έρνπλ άθζνλε πνζφηεηα απφ έλα πξντφλ παξνπζηάδνπλ πιεφλαζκα ην νπνίν 

επηζπκνχλ λα εμάγνπλ ζε ρψξεο πνπ δε δηαζέηνπλ πνζφηεηεο ηνπ ίδηνπ αγαζνχ θαη 

παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα.  Σα θέξδε κνλαδηθφηεηαο πξνθχπηνπλ απφ αγνξέο πνπ δε 

δηαζέηνπλ πξντφληα ηνπηθψλ πεγψλ.  

πλερίδνπκε κε ηε κνξθή θεξδψλ πνπ αθνξά ηα θέξδε θιίκαθαο. Ζ δξάζε ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ παξαθηλεί ηελ εμεηδίθεπζε ζε νξηζκέλα κέζα παξαγσγήο θαη έηζη 

ππάξρεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε θαη κεγάιε δηφγθσζε ηεο παξαγσγήο. Ζ δήηεζε γηα έλα 

αγαζφ κέζα ζηελ ίδηα ηε ρψξα νθείιεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πνζφηεηα πνπ 

παξάγεηαη. Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε ην ειάρηζην θφζηνο 

παξαγσγήο. Άξα νη επηρεηξήζεηο μεθηλνχλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία 

δεδνκέλνπ φηη ζην ρακειφηεξν κέζν θφζηνο ζα παξάγνπλ πνζφηεηα πνπ ζα θαιχπηεη 

θαη ηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο. 
31

 

Άιιε κία κνξθή θεξδψλ είλαη ηα καθξνπξφζεζκα δπλακηθά θέξδε. Απηά 

πξνζθνκίδνληαη ζε θάζε ρψξα φηαλ ην εκπφξην θέξλεη ζε απηήλ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ε παξαγσγή αγαζψλ γίλεηαη φιν θαη πην 

απνδνηηθή, νη παξαγσγνί θαη νη θαηαλαισηέο απνθηνχλ έζνδα ηα νπνία 

κεηαηξέπνληαη ζε θεθάιαην θαη απνθηνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Οη 

επηρεηξήζεηο έρνληαο πιένλ θεθάιαηα κπαίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία λα επελδχζνπλ πάλσ 

ζε θαηλνηφκεο ηδέεο θαη λα γίλνπλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο ζηηο μέλεο αγνξέο. Έηζη 

ζα απμήζνπλ ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά ηνπ εκπνξίνπ θαη ηαπηφρξνλα ζα 

αλαθάκςνπλ ηα θέξδε θαη ηελ νηθνλνκηθή πνξεία θάζε ρψξαο.
32

 

                                                           
31 Γαζθάινπ – Γεσξγίνπ, 1995, Γηεζλέο εκπφξην, Δθδφζεηο χγρξνλε Δθδνηηθή 

 
32 Μαθεδφλαο Κ., 2005, Γηεζλέο εκπφξην: Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ, Δθδφζεηο Έιιελ  
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Σειεπηαία κνξθή θεξδψλ απνηεινχλ ηα θέξδε δηεζλήο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Σν 

εκπφξην είλαη έλαο θιάδνο πνπ ηξνθνδνηεί ηνπο αλζξψπνπο κε έζνδα ηα νπνία 

βειηηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Όηαλ ινηπφλ κηα ρψξα είλαη θησρή θαη 

παξαηεξεί αλάθακςε ζην βηνηηθφ ηεο επίπεδν εμαηηίαο ηνπ εκπνξίνπ ην επηδεηά θαη 

επηζπκεί λα ππάξρεη κε έληνλε κνξθή. Ζ αιιειεμάξηεζή ηεο ινηπφλ κε ηελ έλλνηα 

ηνπ εκπνξίνπ θέξλεη θαη ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα. 

 

1.8.2 Αδπλακίεο δηεζλνύο εκπνξίνπ  

Πέξα απφ ηα νθέιε πνπ θέξλεη ην εκπφξην ζηα θέξδε ησλ θξαηψλ κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε θαη δπλαηά κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ χπαξμε ηνπ πνπ αθνξνχλ ζε 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο ρψξεο εμαηηίαο ησλ ζπζηψλ πνπ πξέπεη λα 

θάλνπλ θαη ησλ ελδερφκελσλ θαηαζηάζεσλ πνπ νθείινπλ λα ζηεξεζνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα γίλνπλ κέιε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Σα πξνβιήκαηα απηά αλαθέξνληαη ζηελ 

κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηελ κεηαλάζηεπζε πνιιψλ λέσλ, ζηελ εζληθή 

αζθάιεηα ηνπ θάζε θξάηνπο, ζηνπο κηθξνχο γεσξγνχο πνπ ράλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ζπληνπίηεο ηνπο.  

Πην αλαιπηηθά φζνλ αθνξά ηελ εζληθή αζθάιεηα ελφο θξάηνπο, ππάξρεη αβεβαηφηεηα 

θαζψο ζηεξίδεη ηνλ νπιηζκφ ηεο ζε βηνκεραλίεο άιισλ θξαηψλ. Μηα ρψξα πνπ δε 

δηαζέηεη βηνκεραλία φπισλ θαη αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα ππνλνκεπζεί απφ 

ηηο ρψξεο εηζαγσγήο ηέηνησλ αγαζψλ θαη λα κε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ελδερφκελν 

θίλδπλν. Δπίζεο είλαη πηζαλφλ λα κελ ππάξμεη ζσζηή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρσξψλ, 

θαη ε ρψξα πνπ ελδηαθεξφηαλ γηα απηφ ηνλ εμνπιηζκφ λα κείλεη κε αξλεηηθφ 

ππφινηπν. 
33

 

Ζ θαζηέξσζε ηνπ εκπνξίνπ κπνξεί λα θέξεη πξνβιήκαηα ζηελ εγρψξηα δσή ησλ 

θξαηψλ. Απηφ πηζαλφλ λα ζπκβεί εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο πξνζσπηθνχ ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη έηζη λα κεησζεί ε απαζρφιεζε ζε εγρψξην επίπεδν. Οη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο ζα ζηακαηήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη έηζη ζα νδεγεζνχκε ζε 

κηα ζπγθξάηεζε ρξήκαηνο πξνο ηε κάδα. 

                                                           
33 Κνχξθνπινο Α., 1988, Γηεζλέο εκπφξην , Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ 
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Ζ είζνδνο κηαο μέλεο ρψξαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ ππνινίπσλ θέξλεη 

εθηφο απφ εξγαηηθά ρέξηα θαη δηαθνξεηηθή λννηξνπία θαη θνπιηνχξα. Άλζξσπνη κε 

δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο, ήζε θαη έζηκα έξρνληαη ζε επαθή θαη θαινχληαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ηέιεηνπ απνηειέζκαηνο. Χζηφζν 

θαλείο δε κπνξεί λα εγγπεζεί πσο δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ζα κπνξέζνπλ λα 

ζπλππάξμνπλ θαη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. 

Όπσο είλαη θαλεξφ νη αληηδξάζεηο δελ ζα ιείπνπλ απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.  
34

 

Δπίζεο ε νηθνλνκηθή αλεπάξθεηα ησλ ππαλάπηπθησλ ρσξψλ θαζψο θαη ε πνηνηηθή θαη 

ε πνζνηηθή αλεπάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ ηηο εκπνδίδεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

νηθνλνκηθή πξφνδν θαη λα αλαπηπρζνχλ ζην δηεζλέο εκπφξην ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπο  πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ην ράζκα πνπ ηηο ρσξίδεη 

απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. ηνλ ηνκέα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ είλαη θαλεξφ πσο νη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πζηεξνχλ ηφζν απφ άπνςε φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ φζν θαη 

ηεο ζχλζεζεο ή ηνπ ηχπνπ ησλ εμαγσγψλ.
 35

 

Σέινο είλαη πηζαλφλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην κηαο ρψξαο λα βξεζεί ζε ρεηξφηεξε 

θαηάζηαζε εμαηηίαο ηνπ εκπνξίνπ θαζψο είλαη δπλαηφλ νη εηζαγσγέο λα είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμαγσγέο θαη έηζη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζην ηφπν ηνπο 

λα κελ θαηαλαιψλνληαη θαη λα κελ έρνπλ έζνδα απφ απηά. Σα πξντφληα πνπ 

εηζάγνληαη είλαη πην νηθνλνκηθά ζε ζρέζε κε ηα εγρψξηα θαη απηφ ηα θάλεη λα είλαη 

πην ειθπζηηθά πξνο ηνπο θαηαλαισηέο πνπ νξζνινγηθά δξψληαο αλαδεηνχλ ηηο πην 

νηθνλνκηθέο ιχζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ ίδησλ αλαγθψλ ηνπο. 

 

1.9 Γηαπξαγκαηεύζεηο εκπνξίνπ θαη πνιππινθόηεηα ζηηο αγνξέο 

Σν δηεζλέο εκπφξην είλαη έλαο θιάδνο κε ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο θαη νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαλεξψλνπλ θάπνηα 

                                                           
34 Θαιαζζηλφο Δ., 1998, Γηεζλή Οηθνλνκηθά, Δθδφζεηο ηακνχιε  

 
35 Νηθνιφπνπινο Σ., 2011, Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο θαη Γηεζλείο Οηθνλνκηθνί 

Οξγαληζκνί, εκεηψζεηο  
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πνιππινθφηεηα. Οη ρψξεο κεηαμχ ηνπο βξίζθνληαη ζε επηθνηλσλία θαη φηαλ θάπνηα 

πιεγεί απφ κηα δηαηαξαρή απηνκάησο θαη νη ππφινηπεο δέρνληαη θάπνηα πιήγκαηα. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή είλαη αιιειέλδεηεο βάζεη θαλφλσλ θαη ε κία επεξεάδεη ηελ 

άιιε . 

Κάζε ρψξα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή ηεο 

ππφζηαζε θαη έηζη ζπλεπάγεηαη φηη ζα ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ηα 

επίπεδα ηνπ εκπνξίνπ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε Κίλα θαηαθηά ηελ πξψηε ζέζε ζην 

δηεζλέο εκπφξην ην 2009 ελψ δέθα ρξφληα πξηλ βξηζθφηαλ ζηελ έλαηε ζέζε. Όζνλ 

αθνξά ηελ ρψξα ηεο Κίλαο, απνηειεί θέληξν ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο αθνχ ζηελ ρψξα 

ηεο βξίζθνληαη εθαηνκκχξηα εξγνζηάζηα επψλπκσλ ή κε επηρεηξήζεσλ, θαη έηζη 

θεξδίδεη ζεκαληηθή ζέζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ. 

Μαδί κε ηελ Κίλα θαη ε Ακεξηθή, κηα εμίζνπ ζεκαληηθή ρψξα θαη σο πξνο ην κέγεζνο 

ηεο έθηαζήο ηεο αιιά θαη ησλ εκπνξηθψλ ηεο ζπλαιιαγψλ θαη ηεο παξαγσγηθήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. 
36

 

Πέξα απφ ηηο δπλάκεηο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ακεξηθήο, δπλακηθή ζηνλ θιάδν εηζέξρεηαη 

θαη ε Ηαπσλία. Ζ ρψξα ηεο Ηαπσλίαο απνηειεί γεσγξαθηθά ζεκαληηθφ ζηαζκφ γηα ηηο 

εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Ηαπσλίαο είλαη ηέηνην πνπ απνξξνθά κεγάιε πνζφηεηα αγαζψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

θαζηζηψληαο ην ιαφ ηεο σο παγθφζκην θαηαλαισηή. Απφ ηελ άιιε ε Δπξψπε ιφγσ 

ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν φισλ ησλ επείξσλ απνζπά 

έλα ζεκαληηθφ δίθηπν ηνπ εκπνξίνπ. 

Μπνξνχκε λα αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εκπνξίνπ κε ηξεηο 

δείθηεο. Σν δείθηε κεγέζνπο εκπνξίαο, ην δείθηε δηαζχλδεζεο θαη ην ζπλνιηθφ δείθηε  

πνπ απνηειεί ηνλ κέζν φξν ησλ άιισλ δχν. ηνλ πξψην δείθηε, κεγέζνπο εκπνξίαο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο φξνη γηα ηελ  αλάιπζή ηνπ. Απηνί είλαη ην ζχλνιν ησλ 

εμαγσγψλ, νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο  θαη ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ. 
37

 

                                                           
36 Μαθεδφλαο Κ., 2005, Γηεζλέο εκπφξην: Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ, Δθδφζεηο Έιιελ  

 
37 Teedman I., 1993, Γηεζλέο εκπφξην, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 
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1.10 Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Δκπνξίνπ 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ ηδξχζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαπξαγκαηεπηηθνχ "Γχξνπ ηεο 

Οπξνπγνπάεο" θαη αλαδχζεθε σο ν ηξίηνο ππιψλαο ηεο κεηαπνιεκηθήο νηθνλνκηθήο 

ηάμεο, απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ ζεζκφ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ 

ζε δηεζλέο επίπεδν, εδξεχεη ζηελ Διβεηία θαη απνηειείηαη απφ 153 ρψξεο πνπ 

ζηεξίδνπλ ην εκπφξην ηνπο ζηηο αξρέο θαη ηηο βάζεηο απηνχ. Ο νξγαληζκφο απηφο 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηα ζέκαηα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη 

κηα ζπλέρεηα ηεο GATT. Χζηφζν γίλεηαη ιφγνο γηα νξγαληζκφ θαη φρη γηα απιή 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θξαηψλ.  

Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ είλαη γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη νξζή δηαθίλεζε 

εκπνξεπκάησλ εληφο θαη εθηφο κηαο ρψξαο, δειαδή αθνξά ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

ππνδνκψλ, ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ. Σν δηεζλέο εκπφξην δηαπξαγκαηεχεηαη 

φια ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζε κία ρψξα απφ γεσξγηθά, θηελνηξνθηθά, 

θισζηνυθαληνπξγηθά, βηνκεραληθά εξγαιεία κέρξη θαη ππεξεζίεο θαη θαηνρή 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε απηά . Δπίζεο ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ 

πεξηιακβάλνληαη ζπκθσλίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιηηηθέο αεξνγξακκψλ θαη 

δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ζπκβάζεσλ.
 38

 

Γεδνκέλεο ηεο ζρέζεο ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε, ην πεδίν δηθαηνδνζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλν κε ηα ζέκαηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Απηφ άιισζηε 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζην πξννίκην ηνπ Οξγαληζκνχ, ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζην 

ζηφρν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, αιιά θαη ζε κηα ζεηξά ζπκθσληψλ, νη νπνίεο 

πεξηέρνπλ εηδηθέο αλαθνξέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή θάπνηνπ θπηνχ ή 

δψνπ, αιιά αθφκε θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ζ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ πξνυπνζέηεη ζπλεπψο ηελ εμεχξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο 

                                                           
38 Εαραξηάδεο-νχξαο Γ., 2004, Γηεζλείο Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί, Β‟ Έθδνζε, Δθδφζεηο 

ηακνχιεο 
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εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ξπζκίζεσλ 

θαη ζηνρεχζεσλ. 

Ζ κέρξη ζηηγκήο πνξεία ηνπ Οξγαληζκνχ θαηαδεηθλχεη φηη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ν ΠΟΔ ηείλεη λα ζεσξεί νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο, πνπ ηίζεληαη ζην δηεζλέο εκπφξην γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, σο έλα είδνο ζπγθεθαιπκκέλνπ πξνζηαηεπηηζκνχ. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο κάιηζηα νη πξνζπάζεηεο γηα θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ κπνξεί λα 

ζπγθξνχνληαη κε ηε λνκηκνπνηεκέλε εμνπζία ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ πιήξε ξπζκηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

1.10.1 Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Δκπνξίνπ θαη πεξηβάιινλ 

Οη απνθάζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ δελ έρνπλ επίδξαζε κφλνλ ζηηο 

εζληθέο εκπνξηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εθαξκφδνληαη νη Γηεζλείο Πεξηβαιινληηθέο πκθσλίεο, πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε 

πηπρέο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δηδηθφηεξα νη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη 

απηέο ησλ Πνιπκεξψλ Πεξηβαιινληηθψλ πκθσληψλ εθάπηνληαη ζε κηα ζεηξά απφ 

ζεκεία.Οη πεξηπηψζεηο, φπνπ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε απνζαθήληζε ηεο ζρέζεο ησλ 

θαλφλσλ, κπνξνχλ λα εληαρζνχλ, φπσο άιισζηε πξνηείλεηαη ζην πιαίζην ηεο 

δηεζλνχο ζπδήηεζεο, ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο. 
39

 

Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζηε ζπκβαηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ κέηξσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο Πνιπκεξείο Πεξηβαιινληηθέο πκθσλίεο, κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα εκπνξηθά κέηξα εμππεξεηνχλ 

κηα ζεηξά απφ ζθνπνχο. ηνπο ζθνπνχο απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ξχζκηζε ηνπ 

εκπνξίνπ ησλ πεξηβαιινληηθά επηθίλδπλσλ ή επηβιαβψλ πξντφλησλ, φπσο ηα 

επηθίλδπλα απφβιεηα, ε απνζάξξπλζε ηεο κε αεηθνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, φπσο ηα επαπεηινχκελα είδε, θαη ε ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπκθσληψλ, ιεηηνπξγψληαο θπξίσο σο θίλεηξα θαη 

                                                           
39 Εαραξηάδεο-νχξαο Γ., 2004, Γηεζλείο Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί, Β‟ Έθδνζε, Δθδφζεηο 

ηακνχιεο 
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αληηθίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη ηα 

ζρεηηδφκελα κε ην εκπφξην κέηξα φπσο ε ζεκαηνδφηεζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ, αιιά 

θαη νη επηδνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζνδν ζηελ αγνξά νξηζκέλσλ πξντφλησλ. 

H Δπηηξνπή γηα ην Δκπφξην θαη ην Πεξηβάιινλ ηνπ ΠΟΔ, πνπ έρεη ηδξπζεί κε 

αληηθείκελν ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε ησλ θαλφλσλ 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κε ηηο Πεξηβαιινληηθέο πκθσλίεο, δελ έρεη ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηε δηαζαθήληζε απηήο ηεο ζρέζεο, κε απνηέιεζκα ε ρξήζε ησλ 

εκπνξηθψλ κέηξσλ λα έρεη αηνλήζεη ζεκαληηθά. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ, αθνξά ζηελ επίδξαζε ησλ εκπνξηθψλ κέηξσλ 

ησλ Πνιπκεξψλ Πεξηβαιινληηθψλ πκθσληψλ ζε κε πκβαιιφκελα Κξάηε. 

Δηδηθφηεξα, ηα εκπνξηθά κέηξα επεξεάδνπλ πξσηίζησο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

πκβαιιφκελσλ Μεξψλ. Μεξηθέο θνξέο σζηφζν, είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν 

ζεζπηζκέλα, ψζηε λα επεξεάδνπλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κε πκβαιινκέλσλ 

Κξαηψλ. Κη απηφ, γηαηί πξνβιέπεηαη ζε νξηζκέλεο πκθσλίεο ε παξνρή ζηα 

πκβαιιφκελα Κξάηε κέζσλ γηα αληηζηάζκηζε απφ θάζε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

εμαηηίαο ηεο κε πξνζρψξεζήο ηνπο ζηελ ζρεηηθή Πεξηβαιινληηθή πκθσλία. Καηά 

ζπλέπεηα, είλαη αξθεηά πηζαλφ λα ππάξμεη ζχγθξνπζε κεηαμχ δχν θξαηψλ-κειψλ ηνπ 

ΠΟΔ, απφ ηα νπνία ην έλα είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε Πνιπκεξή Πεξηβαιινληηθή 

πλζήθε θαη ην άιιν φρη. Ζ πηζαλφηεηα απηή απμάλεη ζεκαληηθά θαζψο κηα ζεηξά 

ηζρπξψλ θξαηψλ, φπσο νη ΖΠΑ θαη ε Ρσζία, δελ έρνπλ θπξψζεη ζεκαληηθέο 

ζπλζήθεο, φπσο ηε χκβαζε γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηε χκβαζε-Πιαίζην γηα ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία ζπγθξνχζεσλ ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κε ηνπο 

δηεζλείο πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο αθνξά ζην πσο ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο, πνπ 

ππάξρεη ζε πνιιέο Πνιπκεξείο Πεξηβαιινληηθέο πκθσλίεο θαη απνηειεί βαζηθή 

αξρή ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ πεξηβάιινληνο, επεξεάδεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 

νξηζκέλσλ Δκπνξηθψλ πκθσληψλ. Ζ ζπγθξνπζηαθή ζρέζε, πνπ πξνβάιιεη θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο ζηε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ εκπνξηθψλ θαλφλσλ, είλαη 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Καξζαγέλεο 

γηα ηε βηναζθάιεηα θαη ηεο πκθσλίαο ηνπ ΠΟΔ γηα ηα πγεηνλνκηθά κέηξα θαη ηα 

θπην-πγεηνλνκηθά κέηξα. Δηδηθφηεξα, ην Πξσηφθνιιν ηεο Καξζαγέλεο απφ ηε κηα 

κεξηά ζεζπίδεη έλα πιαίζην, ψζηε ηα πκβαιιφκελα Μέξε λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηε δηαθίλεζε ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ κε 
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βάζε ηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο, δειαδή αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη επηζηεκνληθή 

αβεβαηφηεηα σο πξνο ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηέο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

πκθσλία γηα ηα πγεηνλνκηθά θαη θπην-πγεηνλνκηθά κέηξα ζέηεη εκπφδηα ζηα Κξάηε-

Μέιε, πνπ ζέινπλ λα ζεζπίζνπλ πεξηνξηζηηθά κέηξα. 

Ζ παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ απηψλ θαηεγνξηψλ κεηαμχ ησλ ξπζκίζεσλ ησλ Πνιπκεξψλ 

Πεξηβαιινληηθψλ πκθσληψλ θαη ησλ Καλφλσλ ηνπ Π.Ο.Δ. θαηαδεηθλχεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο απνζαθήληζεο ηεο ζρέζεο απηψλ ησλ θαλφλσλ. Τπφ ην πξίζκα 

απηφ, ε Διβεηία παξνπζίαζε πξηλ απφ ηελ Τπνπξγηθή χλνδν ηεο Νηφρα κηα 

πξφηαζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θξηλφηαλ ζθφπηκν λα ιεθζεί κηα εξκελεπηηθή 

απφθαζε, κε ηελ νπνία ζα δηαζθαιηδφηαλ φηη ην θάζε φξγαλν ζα πξέπεη λα εζηηάδεη 

ζηνλ πξσηαξρηθφ ηνκέα αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αξκνδηφηεηα 

ηνπ άιινπ. 

Ζ πξφηαζε απηή γηα ηε ιήςε κηαο εξκελεπηηθήο απφθαζεο απφ ηα θξάηε-κέιε ζα 

απνηεινχζε έλα πξψην βήκα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζηαζεξήο λνκηθήο βάζεο, θαζψο 

νη Γηεζλείο πλζήθεο θαη πκθσλίεο δελ παξέρνπλ ζαθή θξηηήξηα γηα ηε ιχζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. Παξφια απηά, δχν αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηελ απνζαθήληζε απηήο ηεο ζρέζεο. Ζ πξψηε είλαη ν θαλφλαο ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη πην εηδηθέο ζπλζήθεο ππεξηζρχνπλ ησλ 

γεληθψλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα εκπνξηθά κέηξα πνπ εκπεξηέρνληαη ζε πνιιέο 

Πνιπκεξείο Πεξηβαιινληηθέο πκθσλίεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο εηδηθφηεξα ζε 

ζρέζε κε ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο ηνπ ΠΟΔ. Ζ δεχηεξε αξρή αθνξά ην ηεθκήξην ελάληηα 

ζηελ χπαξμε ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηεζλψλ θαλφλσλ, ην νπνίν έρεη 

εθαξκνζηεί απφ ην Δθεηηθφ ψκα ηνπ ΠΟΔ ζε κηα ζεηξά δηαθνξψλ. χκθσλα κε 

απηφ, νη θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ Πεξηβαιινληηθψλ πκθσληψλ.
 40

 

Ζ δεκηνπξγία κηαο ζηαζεξήο λνκηθήο βάζεο γηα ηε δηαζαθήληζε ηεο ζρέζεο ησλ 

Πνιπκεξψλ Πεξηβαιινληηθψλ πκθσληψλ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ θαη ε απνδνρή 

ηεο απφ ηα θξάηε-κέιε δελ ήηαλ σζηφζν κηα απφ ηηο επηινγέο πνπ εμεηάζζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο 4εο Τπνπξγηθήο πλφδνπ ηεο Νηφρα. Ζ ζζελαξή ζέζε ηεο ΔΔ λα ζέζεη ηα 

                                                           
40 Νηθνιφπνπινο Σ., 2011, Γηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη Γηεζλείο Οηθνλνκηθνί 

Οξγαληζκνί, εκεηψζεηο 

 



44 
 

ζέκαηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο είρε σο 

κνλαδηθφ απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε ηεο Τπνπξγηθήο Γηαθήξπμεο ηεο Νηφρα. Με 

ζηφρν ηελ επίηεπμε ακνηβαίαο ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ θαλφλσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη 

απηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ππάξρεη ζπκθσλία γηα ηελ έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ 

φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ησλ ππαξρφλησλ θαλφλσλ ηνπ ΠΟΔ θαη ησλ εηδηθψλ 

εκπνξηθψλ κέηξσλ, πνπ ζεζπίδνληαη ζε Πνιπκεξείο Πεξηβαιινληηθέο πκθσλίεο. 

Γχν είλαη φκσο νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο εμνπζηνδφηεζεο γηα δηαπξαγκαηεχζεηο, 

πνπ παξέρεηαη αθελφο ζηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο ηνπ ΠΟΔ θαη αθεηέξνπ ζηηο 

Γξακκαηείεο ησλ Πνιπκεξψλ Πεξηβαιινληηθψλ πλζεθψλ. Δηδηθφηεξα, νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ ζην θαηά πφζν ζα εθαξκνζζνχλ νη 

θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ έλαληη ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ ησλ Πνιπκεξψλ Πεξηβαιινληηθψλ 

πκθσληψλ απφ ηα πκβαιιφκελα Μέξε ηνπο. Δπηδηψθεηαη ζπλεπψο ε επίιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπγθξνχζεσλ θαη δελ απνζθνπείηαη ε πηνζέηεζε κηαο ζαθνχο 

λνκηθήο βάζεο γηα ηε ζπλνιηθή δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο. Πεξαηηέξσ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο δελ ζα έρνπλ σο αληηθείκελν ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ηεο 

επίδξαζεο ησλ εκπνξηθψλ κέηξσλ ησλ Πνιπκεξψλ Πεξηβαιινληηθψλ πκθσληψλ ζε 

κε ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ηεο ζπκβαηφηεηάο ηνπο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ.  

ην ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ Τπνπξγηθή Γηάζθεςε ηεο Νηφρα κέρξη ζήκεξα 

ειάρηζηε πξφνδνο έρεη επηηεπρζεί, θαζψο νη κέρξη ηψξα ζπδεηήζεηο αθνξνχζαλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο θαη ζηνπο ηξφπνπο αληαιιαγήο ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη 

ζε νξηζκέλα αξθεηά ηερληθά δεηήκαηα. Γεδνκέλεο θαη ηεο απνηπρίαο ηεο Τπνπξγηθήο 

Γηάζθεςεο ηνπ Καλθνχλ θαη ηεο αλαζηνιήο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ Δπηηξνπή 

Πεξηβάιινληνο ηνπ ΠΟΔ, ηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα έρνπλ κείλεη αλνηρηά. Έρεη 

επίζεο θαηαζηεί ζαθέο φηη απνπζηάδεη κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε γηα 

ηελ επίηεπμε πξνφδνπ φζνλ αθνξά ζηελ απνζαθήληζε ηεο ζρέζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ 

δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ ζπλαθψλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ. 

πκπεξαζκαηηθά ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο θαζίζηαηαη ζε πξψηε θάζε απαξαίηεηε ε 

δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηηθψλ εγγπήζεσλ κε ζηφρν ηελ 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ Γξακκαηεηψλ ησλ Πνιπκεξψλ Πεξηβαιινληηθψλ πκθσληψλ 

ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο ηνπ ΠΟΔ, αιιά θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ θαζεζηψηνο παξαηεξεηή ζε νξηζκέλεο ζρεηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 
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ΠΟΔ. Καζνξηζηηθέο ζηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξεί λα είλαη νη πξσηνβνπιίεο ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ έρεη αλαιάβεη 

έλα θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ ξφιν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δεηεκάησλ ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

έληαμε ησλ ζεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηεο αηδέληαο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, έηζη ψζηε ε ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ 

Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο ηνπ ΠΟΔ λα δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ πκθσληψλ ζε ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ  ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΟ ΑΙΣΗΜΑ ΣΗ 

ΣΟΠΙΚΟΠΟΙΗΗ 

2.1 πλέπεηεο καδηθήο παξαγωγήο ζην νηθνινγηθό πεξηβάιινλ  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο δξάζεηο ηεο έρεη θαηαθέξεη λα επεξεάζεη 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηελ δσή ησλ πνιηηψλ θάζε ρψξαο. Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ζπλαληάκε δελ είλαη δχζθνιν λα εηπσζνχλ θαη λα δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε κείσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ. 
41

 

Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο ιακβάλνπλ ρψξα θπξίσο ζην 

πεξηβάιινλ θάζε θξάηνπο. Ζ νηθνινγία ράλεη κεγάιν κέξνο απφ ηελ δχλακή ηεο 

θαζψο ν θπζηθφο πινχηνο εμνπδεηεξψλεηαη θαη κεηψλεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ απφ 

ηελ αιιφθνηε θαη ζπλερφκελε ζπαηάιε ηνπο. Οη κε αλαπηπγκέλεο ρψξεο νη νπνίεο 

δηαζέηνπλ ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα εθκεηάιιεπζε, νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ πξψηε 

χιε θαη ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επεμεξγαζία πξντφλησλ, γίλεηαη κε ηέηνηνλ 

ηξφπν φπνπ ην πεξηβάιινλ δεκηψλεηαη, νη πνιίηεο δελ θεξδίδνπλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ρψξν θαη ηέινο 

ε νηθνλνκία ηνπο δελ επδνθηκεί.  

Σν νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ πθίζηαηαη επηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ. Ζ απμαλφκελε ηάζε γηα λένπο πφξνπο θαη ε 

εθκεηάιιεπζε απηψλ καδί κε ηελ ηαπηφρξνλε επηζπκία γηα κεηαθνξά ηνπο ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ζεκαηνδνηεί ηελ χπαξμε κνιχλζεσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο.
42

 Ζ εμφξπμε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ε παξαγσγή πξντφλησλ 
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δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα κφιπλζε ησλ πδάησλ, ηνπ αέξα αιιά θαη ηνπ εδάθνπο. 

Ζ παξαγσγή ζηελ επνρή καο ρξεηάδεηαη αγαζά θαη πξψηεο χιεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ 

δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ θαη ε ζπγθνκηδή θαη ε απνζήθεπζή ηνπο γίλεηαη ζε έλα 

ηφπν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπο σζηφζν 

γίλεηαη κε κέζα πνπ θαηαλαιψλνπλ πεηξέιαην θαη πξνσζνχλ θαπζαέξην ζην 

πεξηβάιινλ.  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε έρεη θαηαθέξεη λα ελψζεη ηα δηάθνξα θξάηε θαη ηηο πξννπηηθέο 

παξαγσγήο πνπ δηαζέηνπλ κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία λα ζπιιέγεη αγαζά απφ 

πνηθίιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, λα ηα επεμεξγάδεηαη θαη λα πξνάγεη έλα εκπφξεπκα, 

πξντφλ ή ππεξεζία ην νπνίν ελνπνηεί ηηο ρψξεο.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο σζηφζν δεκηνπξγνχληαη εξσηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηηο νηθνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ θέξλεη ε παγθνζκηνπνίεζε ζην πεξηβάιινλ. Ζ 

παξαγσγή θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ δεκηνπξγνχλ εθξνέο πνπ ξππαίλνπλ ην 

πεξηβάιινλ. Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αλ θαη ζχγρξνλε αξθεηέο θνξέο δελ 

θαζίζηαηαη αξθεηή πξνθεηκέλνπ λα κελ ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή κηθξννξγαληζκψλ 

θαη δψσλ, φπσο επίζεο θαη πξνζβάιεη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε πξνθαιψληαο 

αζζέλεηεο. Σν εκπφξην κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο 

νηθνινγηθέο αληζνξξνπίεο θαζψο ε πξνψζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζπκβάιεη ζηελ 

νηθνινγηθή αζηάζεηα. 
43

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο νηθνινγηθήο απνδπλάκσζεο ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαίλεηαη λα είλαη ν θχξηνο ιφγνο ξχπαλζεο. Ζ ζπλερήο θαη εθηελήο επεμεξγαζία ησλ 

πξψησλ πιψλ καδί κε ηελ αλάγθε γηα γξήγνξε θαη καδηθή παξαγσγή έρεη ζέζεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηελ αλάγθε κεγάιεο εηζξνήο πιηθνχ θαη εθξνήο ξχπσλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Πην αλαιπηηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο.  
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2.2 Οηθνινγηθή θξίζε πξνεξρόκελε από ηα κέζα κεηαθνξάο  

Ζ πην δπλαηή θαη δπζαλάινγε κνξθή νηθνινγηθήο θξίζεο είλαη ην εκπφξην. Αλ θαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο ρψξαο πνπ ην 

εθκεηαιιεχεηαη θαη πξνσζεί πεξηζζφηεξα αγαζά, ην εκπφξην θξχβεη θαη κηα παγίδα.
44

 

Απηή ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπλερήο αλαγλψξηζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ε 

δήηεζή ηνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ θφζηνο. Ζ κεγάιε δήηεζε γηα αληαιιαγή 

εκπνξεπκάησλ απμάλεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ αλάγθε γηα κεηαθνξέο. 

Οη δηεζλείο αγνξέο πξνάγνπλ έλα ζχζηεκα αληαιιαγήο πξντφλησλ κέζσ ησλ 

κεηαθνξψλ νη νπνίεο εθθξίλνπλ απφβιεηα θαη δεκηέο ζην πεξηβάιινλ. Σα θαπζαέξηα, 

νη ξχπνη απφ ηα δηάθνξα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έγθαηξε 

κεηαθνξά ησλ αγαζψλ απφ έλαλ ηφπν ζηνλ άιινλ ( αεξνπιάλα, πινία, θνξηεγά )  

θαζψο θαη ε βνπή πνπ δεκηνπξγνχλ απηά ηα κέζα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

ππεξθνξηψλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ζπκβάινπλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
45

 

Οιφθιεξα νηθνζπζηήκαηα έρνπλ θαηαζηξαθεί πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ 

δξφκνη, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη ελαέξηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα θηινμελνχλ θαη 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. Ο θπζηθφο πινχηνο πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη δελ αθνξά κφλν πφξνπο πξνο επεμεξγαζία αιιά θαη αγαζά πνπ 

ιεειαηνχληαη ζηνλ ππεξβάισ δήιν ηνπ αλζξψπνπ λα δεκηνπξγήζεη πξνθεηκέλνπ λα 

έρεη κεγαιχηεξν θέξδνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπλαληάκε πεξηπηψζεηο εμφξπμεο 

κεηάιισλ, θνπή δέληξσλ αιιά θαη απνξξφθεζε πιψλ πνπ δελ είλαη θαιφ γηα ην 

νηθνζχζηεκα. 
46
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2.3 Σα πιήγκαηα πνπ δέρεηαη ην πεξηβάιινλ από ηε δεκηνπξγία 

εγθαηαζηάζεωλ παξαγωγήο  

Γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή εμφξπμε θαη επεμεξγαζία ησλ πξψησλ πιψλ, 

πινπνηνχληαη εξγνζηάζηα κε βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηελ ρξήζε άλζξαθα θαη ιηγλίηε 

πξνθεηκέλνπ λα παξάμνπλ ειεθηξηζκφ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. Γηα ηε καδηθή παξαγσγή ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά θαη άιια ζπζηαηηθά 

πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην λα παξάγνληαη πνιιά πξντφληα θάζε κέξα θαη έηζη λα ππάξρεη 

κεγάιε εηζξνή εκπνξεχκαηνο ζηελ αγνξά. Χζηφζν απηά ηα ρεκηθά ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα άλζξαθα, εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη ηα 

απφβιεηά πνπ εθθξίλνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ 

αλζξψπηλε θαη θάζε άιινπ είδνπο δσή πνπ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ. 

Μάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαηεξνχκε φηη ε παξαγσγή απηή πξνσζεί 

εκπνξεχκαηα πνπ είλαη δεκηνγφλα γηα ηνλ άλζξσπν θαη πξνθαινχλ πνιιέο παζήζεηο. 

Έλα απφ απηά ηα πξντφληα είλαη ε θαηαζθεπή απηνθηλήησλ. Μπνξεί ζην ζχγρξνλν 

θφζκν ε ρξήζε απηνθηλήηνπ λα ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηαβίσζή καο, απφ ηελ 

άιιε ε ρξήζε ηνπ πξνθαιεί ηεξάζηηεο ξππάλζεηο. Σα απηνθίλεηα ιεηηνπξγνχλ κε 

θαχζηκα ησλ νπνίσλ νη εθθξίζεηο κνιχλνπλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αηκφζθαηξα. 
47

 

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ην πνζνζηφ ησλ ξχπσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηηο κεηαθνξέο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ θαιχπηεη κφιηο ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ξππνγφλνπ πξνβιήκαηνο. Ζ πεξηβαιινληηθή επίπησζε ηεο κεηαθνξάο ησλ 

εκπνξεπκάησλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηηο κεηαθνξέο ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη 

κεγάιεο απνζηάζεηο θαη δηαδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ 

ηα πξντφληα απφ ηνλ έλαλ ηφπν ζηνλ άιιν, απαηηνχλ ηελ θάιπςε πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ 

θαη ηελ θαχζε κεγάισλ πνζνηήησλ θαπζίκσλ. 
48

 Ζ θαχζε απηψλ ησλ πιηθψλ 

δεκηνπξγεί θαπζαέξηα πνπ απνηεινχλ ηε λνχκεξν έλα κνξθή ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ.  
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Βεβαία δελ απνπζηάδνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

εμαγνξάδνπλ κέξνο ηεο παξαγσγήο θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα δηθή ηνπο εκπνξία 

θαιχπηνληαο ηελ ελδηάκεζε θαηαλάισζε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηηο 

ηνπηθέο αγνξέο.  Οη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά φξηα, 

γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ηφπνπ θαη εμαγνξάδνπλ ην πιήζνο ηνπ εκπνξεχκαηνο ην 

νπνίν ζα θαηαλαισζεί. Έηζη ειαρηζηνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε άπνςε φηη νη 

κεηαθηλήζεηο νθείινληαη γηα ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ξχπαλζεο απφ ηελ άιιε θαίλεηαη λα είλαη ε απνδάζσζε. 

ηελ Ηλδνλεζία θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, θάζε ρξφλν θαηαζηξέθνληαη κεγάιεο 

εθηάζεηο δάζνπο θαζψο ε θνπή ησλ δέληξσλ ηνπο είλαη ηδηαίηεξα γλσζηή γηα ηελ 

απνθνκηδή πξψηεο χιεο ζηελ νπνία βαζίδνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Σα πινχζηα δπηηθά 

θαη βφξεηα θξάηε πξνκεζεχνληαη μπιεία ζε πνιχ θηελέο ηηκέο θαη ε επηζπκία ηνπο 

απμάλεηαη γηα μχιν θαζψο παξαηεξείηαη φηη είλαη βαζηθή κνξθή γηα ηελ δεκηνπξγία 

ραξηηνχ, επίπισλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. 
49

 

Σν δπηηθφ κνληέιν ππεξθαηαλαισηηζκνχ ηνπ μχινπ βαζίδεη ηελ νηθνλνκία ηεο ζηελ 

εθκεηάιιεπζε απηνχ θαη ηε δεκηνπξγία εξγνζηαζίσλ πνπ λα εηδηθεχνληαη ζηε 

θαηαλάισζε θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε απηνχ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνλάδεο  πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζε θάζε αλάγθε. Βαζηθή χιε είλαη ην μχιν αιιά απηφ δηαρσξίδεηαη ζε 

ηκήκαηα αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ επηζπκνχλ λα ηνπ δψζνπλ. Έηζη ηα εξγνζηάζηα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε παξαγσγήο μχινπ, ζε παξαγσγήο ραξηηνχ, ζε ζχλζεηε 

παξαγσγή θαζψο θαη ζε παξαγσγή επίπισλ. 
50

 

πλεπψο δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ χπαξμε κηαο ηνπηθήο 

νξγάλσζεο ε νπνία ζα είλαη ππεχζπλε ψζηε ν ηφπνο παξαγσγήο λα ζπκπίπηεη κε ηνλ 

ηφπν θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ θαη λα αλαπηχζζνληαη δηάθνξεο κνξθέο 

κεηαθνξψλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο θαη ζα πξνζθέξνπλ 
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ζηνπο θαηνίθνπο φισλ ησλ πεξηνρψλ ηεο θνηλφηεηαο ηηο ίδηεο απνιαβέο. 
51

 

Σαπηφρξνλα αθνχ ε κεηαθνξά δε ζα βαζίδεηαη κφλν ζην κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ 

απηνθηλήηνπ, νη θνηλσλίεο νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ θαιιηέξγεηεο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηνηθίεο πξνθεηκέλνπ νη θάηνηθνη λα είλαη θνληά ζηνλ εξγαζηαθφ 

ηνπο ρψξν θαη λα κελ δαπαλάλε πνιχ ρξφλν ψζηε λα κεηαβνχλ απφ ηελ θαηνηθία ζηελ 

εξγαζία ηνπο. 

Άιιν έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ε δεκηνπξγία απηφ-

ηνπηθνπνίεζεο ηεο ξχπαλζεο. Σφζν ηα αλαπηπγκέλα φζν θαη ηα αλαπηπζζφκελα 

θξάηε κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο κε βάζεη ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ 

αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Κπξίσο ηα 

αλαπηπζζφκελα θξάηε παξνπζηάδνπλ έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ ηνκέα ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο δεδνκέλνπ ηνπ φηη παξάγνπλ ζε πην ρακειέο ηηκέο θαη απηφ ηνπο 

ζέηεη ζε πην αληαγσληζηηθή ζέζε απφ ηα ππφινηπα θξάηε. Δπίζεο ηα αλαπηπζζφκελα 

θξάηε έρνπλ θζελφηεξα θαη πην πξνζηηά κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, πξάγκα πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζή ηνπο. 
52

 

 

2.4 Η πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή  

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα αλαπηπζζφκελα θξάηε πζηεξνχλ ζηελ 

πεξηβαιινληηθή ηνπο πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηε λνκνζεζία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πάλσ 

ζηηο νπνίεο ζηεξίδνπλ ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Απηφ σζηφζν 

ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο θαζψο δελ ππφθεηηαη ζε 

ειέγρνπο θαη ζε δηαδηθαζηηθέο θαζπζηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
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Ζ επίδξαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ θαλφλσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

απηήλ ζην εκπφξην επηθεληξψλεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ. Σα κέζα άζθεζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία θαηά θαλφλα είλαη εζληθή, είλαη δχν εηδψλ: ε 

ζέζπηζε θφξσλ ζε πξντφληα ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ έηζη 

ψζηε λα απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ νη αξρηθέο ηηκέο ηνπο θαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα 

ηνλ άκεζν έιεγρν ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ είηε λα 

δξάζνπλ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ ηηκψλ είηε λα πξνβιέπνπλ ξεηά πεξηβαιινληηθέο 

πξνδηαγξαθέο. Ζ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν αζθνχκελε εζληθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή 

ζην πιαίζην κηαο αλνηρηήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, ζα κεηαβάιιεη ιφγσ αχμεζεο ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο, ηηο ζρεηηθέο ηηκέο ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ, αλάινγα κε ηελ 

επίπησζε πνπ ζα έρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηα ίδηα ηα πξντφληα ή ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηνπο.  Ζ κεηαβνιή απηή ζηηο ηηκέο ησλ εγρσξίσλ πξντφλησλ είλαη θπζηθφ 

λα κεηαβάιεη θαη ηνπο φξνπο ηνπ εκπνξίνπ θαη λα επηδξά ζηελ εζληθή 

αληαγσληζηηθφηεηα.  Παξφιν πνπ ππάξρνπλ δηαθσλίεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηνλ αληαγσληζκφ, εληνχηνηο δηάρπηε είλαη ε 

εληχπσζε ζηνλ εκπνξηθφ θφζκν φηη απηή ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε θαηλνηνκίεο ηφζν ζε θαζαξά πξντφληα φζν θαη ζε 

θαζαξέο ηερλνινγίεο βειηηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Σαπηφρξνλα ζπλαληάκε ζηα αλαπηπζζφκελα θξάηε θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη θνηλσλίεο κεηαμχ ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη λα έρνπλ επηθνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπλ εκπνξεχκαηα 

θαη ππεξεζίεο. Οη ζπλαιιαγέο θαζηζηνχλ πην εχθνιε ηελ αληαιιαγή εκπνξεπκάησλ 

θαζψο ην ρξήκα αιιά θαη νη ζπκπξάμεηο αληαιιαγήο ππεξεζηψλ είλαη απαξαίηεηεο 

ζηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλφηεηα θαη βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο. Ζ απειεπζέξσζε απηή 

επνκέλσο νδεγεί ζε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ε δπλαηφηεηα γηα πξφζβαζε ζε απηή 

ηελ ηερλνινγία εληζρχεη ηελ πνιηηηθή αξρή θάζε ηφπνπ λα πξνβεί ζηε ζηήξημε 

θαλφλσλ. 

Απφ ηελ άιιε νη επηπηψζεηο πνπ θέξεη ε απειεπζέξσζε ησλ αληαιιαγψλ ζηνλ 

πεξηβαιινληηθφ ηνκέα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζεη ηα θξάηε αιιά 
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θαη ην πνζνζηφ ξχπαλζεο πνπ ζπλαληάκε ζε απηά. ε απηφ ην ζεκείν κάιηζηα είλαη 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζεί φηη εμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο δελ 

επαιεζεχεηαη ε πεξηβαιινληηθή θακπχιε ηνπ Κνχδλεηο. χκθσλα κε απηήλ, φζν 

κεγαιχηεξν ΑΔΠ έρεη κηα ρψξα βάζεη ηνπ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ αληαιιαγψλ, ηφζν κεγαιχηεξε βειηίσζε παξαηεξνχκε θαη ζην 

πεξηβάιινλ. Γειαδή, νη απνιαβέο πνπ έρνπλ νη θάηνηθνη ηεο ρψξαο θαη ε αλάπηπμε 

πνπ ζπλαληάηαη ζε απηήλ είλαη αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

παξαηεξείηαη.
55

 Σν παξαπάλσ ζρήκα βαζίδεηαη ζηελ βαζηθή αξρή ηνπ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν πξνθχπηεη θαη απφ ηνπο ρακεινχο ή αλχπαξθηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο θαη ην ρακειφ πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. 

Χζηφζν ζηελ ζεψξεζε απηή ππάξρνπλ θαη αληηξξήζεηο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

αληίζηξνθε θακπχιε ηνπ Κνχδλεηο δελ κπνξεί λα γεληθεπζεί ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία ζπλνιηθά αιιά εζηηάδεηαη θαη ηζρχεη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

αλεπηπγκέλνπ θπξίσο θφζκνπ, απφ ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο έρνπλ κεηαθεξζεί ζηηο 

θησρφηεξεο ρψξεο ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θαη απφβιεηα. 

ε παγθφζκην επίπεδν, ε παγθνζκηνπνίεζε θαίλεηαη λα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα. 

Ζ ξχπαλζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε θαη εθπνκπή 

αεξίσλ, θαζψο θαη ε ζπλερήο εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ καδί κε ηελ 

πνιηηηθή πνπ αζθεί θάζε ηνπηθή εγεζία γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη ηνπ 

λφκνπο πνπ ζηεξίδνπλ γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη δπλαηφλ λα αθπξψλεηαη 

έλεθα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αληαιιαγψλ.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε παγθνζκηνπνίεζε εληζρχεη θαη εμνκαιχλεη θάζε είδνο 

εκπνδίνπ, είηε απηφ αλαθέξεηαη ζε λνκηθήο ή θνξνινγηθήο κνξθήο αλαδηάηαμε, είηε 

κηιάκε γηα θνηλσληθήο κνξθήο εκπφδηα. Έηζη ζηεξίδεηαη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηνπ 

θξάηνπο θαη ην πεξηβάιινλ γίλεηαη αληαγσληζηηθφ ζηηο αγνξέο. χκκαρνο απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ είλαη δηάθνξνη δηεζλείο νξγαληζκνί, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ).
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ΠΟΔ είλαη κηα αξρή βάζεη ηεο νπνίαο ζεζκνζεηνχληαη κέηξα θαη 

λφκνη ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη ρψξεο θαη ελεξγνχλ γηα έλα νκαδνπνηεκέλν δηεζλέο 

εκπφξην κε ζπλνρή θαη κε ζηφρν ην επηθεξδέο εκπφξην κέζα απφ αλαινγία εζληθνχ 

κέηξνπ θαη επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. Ο ΠΟΔ έρεη ηελ πξννπηηθή κηαο παγθφζκηαο 

πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηήξημεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ζηαζεξφ 

ραξαθηήξα πνπ ζηεξίδεη ηελ νηθνινγία θαη ελαπνζέηεη ειπίδεο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηθαηνζχλε. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία νθείιεη λα είλαη δίθαηε αξρηθά 

απέλαληη ζην ίδην ην πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη, θαη ζηε ζπλέρεηα αλάκεζα 

ζηηο ρψξεο θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ αιιά θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα εκπνξεχκαηα.  

Σέινο ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠΟΔ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ακθφηεξεο σθέιεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγή θαη ζπληεινχλ ζηελ απνθνκηδή θέξδνπο θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία κνηξάδεηαη αλάκεζα 

ζηα κέιε πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ. 
57

 

 

2.5 Γηεζλέο εκπόξην θαη πεξηβάιινλ 

Οη ζρέζεηο δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη πεξηβάιινληνο ζεκαηνδνηνχληαη κέζα απφ ηελ 

ιέμε πξνζηαζία, γηα ην πξψην είλαη ηαπηφζεκε κε πξνζηαηεπηηζκφ ελψ γηα ην 

δεχηεξν κε ηελ δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα 

ζπλδηάζθεςε ηνπ Ρίν ληε Σδαλέηξν νη εκπνξηθέο πνιηηηθέο θαη νη πεξηβαιινληηθέο 

πξέπεη λα αιιεινυπνζηεξίδνληαη. Έηζη ζε κία κέζε ζεψξεζε θαη αλαδήηεζε, πνπ 

εγγξάθεηαη ζηνλ ζηφρν ηεο βηψζηκε ή αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζθνπφ έρεη ν ΠΟΔ, λα 

γίλεη πην πεξηβαιινληηθφο αιιά απφ ηελ άιιε λα πάςεη ν κνλνκεξήο 

πξνζηαηεπηηζκφο ζην φλνκα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ παξαπάλσ ζεψξεζε θαη ν 

παξαπάλσ ζηφρνο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα εμαιείςνπλ ηηο δψλεο ζχγθξνπζεο θαη 

απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ακθηζβεηείηαη εάλ ν ΠΟΔ θαη ηα κέιε ηνπ είλαη ηθαλά λα 
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εμαζθαιίζνπλ ηελ νηθνινγηθνπνίεζε ηνπ πνιπκεξνχο εκπνξηθνχ ζπζηήκαηνο.
 58

 

πλεπψο ππνζηεξίδεηαη ε άξλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ιήςεο εζληθψλ πξνζηαηεπηηθψλ 

κέηξσλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ κία φηη ην εκπφξην ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο νδεγεί ζε ππνβάζκηζε θαη κε βησζηκφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ην εκπφξην βαζίδεηαη ζε 

κνληέια νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Σν εκπφξην είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

δηαδηθαζία αλάδπζεο, θπξηαξρίαο θαη δηεζλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θαηαζηξνθηθήο επίπησζεο ηεο ζην πεξηβάιινλ. 

Απφ ηελ άιιε ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηάρπζε λέσλ ηερλνινγηψλ κε 

επσθειείο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ.  Όκσο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ε επεκεξία 

κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ εκπνξίνπ ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη 

κεξηθνί δέρνληαη κφλν ηελ ηερλνινγηθή επίπησζε ηνπ εκπνξίνπ ζην πεξηβάιινλ. 

   

2.6 Η ζύγρξνλε κνξθή παξαγωγήο 

Αθφκε κία ζεκαληηθή επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ε αιιαγή 

ζηα πξφηππα ηεο παξαδνζηαθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Γηα πνιιά 

ρξφληα ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλζξψπηλε εξγαζία θαη 

ηελ αγξνηηθή δσή. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ 

θαζηέξσζε ε επνρή θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ε παξαγσγή βαζίδεηαη ζε κεραλήκαηα 

θαη ηερλνγλσζίεο.  

Ζ μαθληθή αιιαγή κεηαμχ αζηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη κεραλψλ έθεξε ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα ζηελ ηζνξξνπία ηεο θνηλσλίαο. Ζ παξαγσγηθφηεηα ζπλδπάδεηαη πιένλ 

κε εληαηηθή παξαγσγή γηα εμαγσγή θαη κε ην ελδηαθέξνλ γηα καδηθή θαιιηέξγεηα 
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πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα ηα εμάγνπλ ζε άιιεο ρψξεο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα 

θέξδε ηνπο. 
59

 

Ζ αγνξά θαη ην εκπφξην πξνθάιεζαλ αλαηαξάμεηο ζηελ ήδε ππάξρνπζα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. Ζ ηζνξξνπία ηεο αγξνηηθήο δσήο λα παξάγνπλ γηα λα θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο παχεη λα θπξηαξρεί, ελψ ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ζηε Γχζε 

θαίλεηαη λα επεξέαζε φιν ηνλ θφζκν. Με ηελ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε, νη 

γλψζεηο ησλ αγξνηψλ, νη θπζηθνί πφξνη, ηα θπζηθά ιηπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

θαη θάζε είδνο δηεπθφιπλζήο ηνπο πξνο ηελ παξαγσγή, γίλνληαη εκπνξεχκαηα θαη 

βαζηθά ζηνηρεία αληαιιαγήο κεηαμχ παξαγσγψλ θαηαλαισηψλ θαη θπβεξλήζεσλ θαη  

αληηθαζίζηαηαη κε θαιχηεξε νξγάλσζε απφ ζπζηήκαηα πνπ παξαηεξείηαη φηη 

πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξα νθέιε ζηελ θνηλσλία. 
60

 

ήκεξα νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ηε κνξθή ηεο καδηθήο εθξνήο 

εκπνξεπκάησλ ηα νπνία δηνρεηεχνληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά αιιά θαη κέξνο απηψλ 

πξννξίδεηαη γηα εμαγσγέο. Ζ δεκηνπξγία  νξγαλσκέλεο κνλάδαο παξαγσγήο βνήζεζε 

ζην γεγνλφο ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ πεξηζηάζεσλ γηα ζχληνκα απνηειέζκαηα ζην 

ρψξν ηεο βηνκεραλίαο.  Οη βηνκεραλίεο πιένλ ζηεξίδνληαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο 

εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο είλαη άξηηα εμνπιηζκέλεο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

κεγάιεο παξαγσγέο, νη νπνίεο ζα δηαζέηνληαη ζηηο μέλεο αγνξέο θαη απφ ηηο νπνίεο ζα 

ιακβάλνπλ ζεκαληηθά έζνδα. Χζηφζν γηα ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ κνλάδσλ 

ρξεηάδεηαη ζεκαληηθφ θεθάιαην ψζηε λα δαπαλεζεί θαη λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο γηα 

ηε δεκηνπξγία κηαο βηνκεραλίαο. 
61

 

Όζνλ αθνξά ηηο αληζνξξνπίεο ηεο αγνξάο ψζεζαλ πνιινχο απφ ηνπο 

κηθξνθαιιηεξγεηέο ηεο επαξρίαο λα βγνπλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο δσήο θαη λα 
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θαηαθχγνπλ ζηελ αζηηθή δσή ηεο πφιεο αλαδεηψληαο εξγαζία ζε βηνκεραλίεο θαη 

εξγνζηάζηα. Ο έληνλνο ξπζκφο αζηηθνπνίεζεο πνπ αθνινχζεζε δηαδξακάηηζε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ αθνχ απφ ηελ κία εγθαηέιεηςαλ ηηο αγξνηηθέο 

εξγαζίεο ζηηο νπνίεο είραλ ηνλ θχξην ιφγν σο θαιιηεξγεηέο, θαη απφ ηελ άιιε 

αζρνιήζεθαλ σο εξγαδφκελνη πιένλ ζε επηρεηξήζεηο άιισλ. 
62

 

Σν θαηλφκελν απηφ αλ θαη αξρηθά παξαηεξήζεθε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο δελ άξγεζε 

λα κεηαθεξζεί θαη ζε άιιεο επείξνπο, φπσο είλαη ε Αζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Κίλα. Κάζε ρξφλν εθαηνκκχξηα θάηνηθνη ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ κεηαθέξνληαη απφ 

ηα ρσξηά ζηηο κεγάιεο πφιεηο αλαδεηψληαο κηα ζέζε εξγαζίαο ζηνλ βηνκεραληθφ 

ρψξν, θηινμελνχκελνη ζε κηθξά δσκάηηα πνπ θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ έλα κηθξφ κεξνθάκαην γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 
63

 

πλέπεηα ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ αλζξψπσλ πξνο ηελ αζηηθή δσή θαη ηελ 

παξακέιεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ απηνχο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

εξγνζηάζηα ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ. Ζ ηξνθή είλαη 

κία απφ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ε επηβίσζή ηνπ εμαζθαιίδεηαη απφ 

απηήλ. Έηζη γηα λα είλαη επαξθή ηα πξντφληα- ηξφθηκα, λα παξέρνπλ ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ αζθάιεηα πνπ πξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπο δεκηνπξγνχληαη νξγαληζκνί πνπ 

θηλνχληαη ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο θαη έρνπλ ζηφρν ηελ θεξδνζθνπία ηνπο κέζα απφ 

ηελ θαηαλάισζε.  

Ζ θπξηαξρία ησλ ηξνθίκσλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο θιάδνο ηεο εξγνζηαζηαθήο 

ππφζηαζεο. Ο θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ δηεθδηθεί επάμηα κεγάιε κεξίδα απφ ηελ αγνξά 

θαη κάιηζηα θηλεηνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο κηθξέο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Ζ 

παξαγσγή ζηηο κηθξέο θνηλσλίεο θαηαθέξλεη λα εμνκαιχλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηνπο θαηνίθνπο, ηα πξντφληα λα πξνζθεξζνχλ ζε φινπο θαη παξάιιεια 
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αλαπηχζζεηαη κηα κεξίδα αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή θαη πξνψζεζε ζε 

άιινπο ηφπνπο.  
64

 

Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα θαηαθέξεη λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο. Ζ 

αγνξά πιένλ είλαη αλνηρηή θαη δέρεηαη πξντφληα απφ θάζε ηφπν θαη ζε δηάθνξεο ηηκέο. 

Έηζη ν θαζέλαο κπνξεί λα πξνκεζεπηεί θαη λα θαηαλαιψζεη αγαζά αλάινγα κε ην 

εηζφδεκα πνπ δηαζέηεη. Ζ θηψρεηα πεξηνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη νη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπο. Σα πην αζζελείο νηθνλνκηθά θξάηε 

κπνξνχλ πιένλ λα νξγαλσζνχλ θαη λα πξνζηαηέςνπλ κέξνο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο 

θαζψο θαη δηάθνξνπο ηνκείο απηήο. Απφ ηελ άιιε ηα αλαδπφκελα θξάηε πξέπεη λα 

ζηεξίμνπλ ηα θησρφηεξα κέζα απφ ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο, 

πξνζηαζία θαη επηβνιή εμαγσγψλ.  

Κάζε ρψξα νθείιεη λα ζεζπίζεη ηθαλή εγεζία κε πνιηηηθά νξάκαηα θαη ζηφρνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ νξζά ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο γεσξγίαο. Οη 

ληφπηνη πνπ αθφκα αζρνινχληαη κε ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη κηα ψζεζε θαη έλα έλαπζκα πξνθεηκέλνπ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο. Σα πξντφληα πνπ 

παξάγνπλ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο θαη επνκέλσο δελ ζα ήηαλ ινγηθφ λα 

ζηακαηήζεη ε δξάζε ηνπο. Έηζη ηα θίλεηξα νθείινπλ λα δνζνχλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

θαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. Οη ηνπηθέο αξρέο ηδηαίηεξα γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

ηφπνπ θαη γλσξίδνπλ πνπ πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ ψζηε λα παξαθηλήζνπλ ηνπο αγξφηεο 

λα αζρνιεζνχλ αθφκα πην ζζελαξά θαη ελεξγά κε ηελ αγξνηηθή δσή. Ζ απνθνκηδή 

ησλ πξντφλησλ θέξεη εθηφο απφ έζνδα θαη ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αγξνηψλ φηη ε 

εξγαζία ηνπο πηάλεη ηφπν θαη φηη είλαη απαξαίηεηε γηα φινπο καο.  

Δπίζεο κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ θαη ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηξνθίκσλ απφ ηελ αγξνηηθή δσή ηεο ππαίζξνπ είλαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηα θίλεηξα πνπ ηνπο δίλεηαη απφ δηάθνξνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. Σν δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ζηεξίδεη ηα νηθνλνκηθά αλνίγκαηα αλζξψπσλ πνπ ην έρνπλ αλάγθε θαη φπνπ 

παξαηεξνχλ φηη νη πξνζδνθίεο ηνπο έρνπλ φξακα. Χζηφζν ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
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εμαγσγψλ απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ αγνξψλ. 
65

 

Δπηπιένλ ε ρξεκαηνδφηεζε δίλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο θπβεξλήζεηο θαη απηέο κε 

ηε ζεηξά ηνπο ηε δηαζπνχλ ζηηο ηνπηθέο αξρέο πνπ θξίλνπλ φηη ρξεηάδνληαη ηελ 

νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε απηψλ. Οη 

πεξηβαιινληηθνί θαλφλεο δελ ζηεξίδνληαη απαξαίηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηνπο 

θαλφλεο πνπ ζεζπίδεη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ηφπνπ. 
66

 

 

2.7 Σνπηθή παξαγωγή θαη πεξηβάιινλ 

Ζ ηνπηθή γεσξγία θαη ε παξαγσγή ηξνθίκσλ κπνξεί λα παξαγάγεη πγηεηλή ηξνθή ελψ 

παξάιιεια δξα σο επεξγεηηθή δχλακε γηα ην πεξηβάιινλ.  

 

Ζ κηθξήο θιίκαθαο γεσξγία γηα ηνπηθή θαηαλάισζε δηαδξακαηίδεη ήδε ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηψλ πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα δήζνπκε ζε κηα 

βηψζηκε θνηλσλία. Ζ ηνπηθή παξαγσγή ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξε ελέξγεηα, 

θαηαξγεί ηελ εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο δσνηξνθψλ θαη θξαηά ηνλ άλζξαθα ζην 

έδαθνο, ελψ απμάλεη ηε βηνπνηθηιφηεηα. Οη ηνπηθνί ζπφξνη είλαη πεξηζζφηεξν 

εππξνζάξκνζηνη ζηηο αιιαγέο ηνπο θιίκαηνο νη νπνίεο ήδε καο επεξεάδνπλ.  

 

Δπίζεο ε κηθξήο θιίκαθαο γεσξγία δελ ζπκβάιεη ζεηηθά κφλν ζηελ ηζνξξνπία ηνπ 

άλζξαθα ζηνλ πιαλήηε, δίλεη επίζεο απαζρφιεζε ζε 2,8 δηζ. αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ 

θφζκν θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

πείλαο, ηνπ ππνζηηηζκνχ θαη ηελ ηξέρνπζαο θξίζεο ησλ ηξνθίκσλ.  

Οη αγξφηεο, αθηηβηζηέο, αγξφηεο ρσξίο γε θαη λένη απφ φιν ηνλ θφζκν είλαη έηνηκνη λα 

θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, θαη λα παξέρνπλ πγηεηλά, ηνπηθά παξαγφκελε ηξνθή 
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γηα ηηο θνηλσλίεο καο, λα πξνζηαηέςνπλ ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα βηψζηκν κέιινλ. Απαηηνχλ πξαγκαηηθέο ιχζεηο θαη εθπξνζσπνχλ ην κέιινλ.  

εκαληηθή πιεπξά ηεο δηαηξνθηθήο θξίζεο απνηειεί θαη ην κνληέιν παξαγσγήο 

πξντφλησλ πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηξνθίκσλ θαη ην πεξηβάιινλ. 

Δηδηθφηεξα ην κνληέιν ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο, εθηφο απφ ηελ νιηγνπσιηαθή 

ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο ηξνθίκσλ, ζπλδέεηαη κε 

ηελ εθηεηακέλε ρξήζε αγξνρεκηθψλ ηα νπνία ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη αζθνχλ καθξνρξφληεο 

θαη αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζηε θχζε. Παξάιιεια ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

ζπλδέεηαη κε ηε ζπάηαιε ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ, ηελ άθξαηε εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη 

ηα ζηξεβιά παξαγσγηθά θαη θαηαλαισηηθά πξφηππα. Ζ αλάγθε ξηδηθήο ζηξνθήο ζηνλ 

ηξφπν παξαγσγήο πξντφλησλ, ρξεζηκνπνηψληαο βηψζηκεο κεζφδνπο παξαγσγήο 

απνηειεί κεγάιεο ζεκαζίαο δήηεκα θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη 

εζληθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαη κφλν εμ‟ ππνινίπνπ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ γηα εμαγσγέο. πλαθφινπζα ηνπ βηψζηκνπ παξαγσγηθνχ 

κνληέινπ είλαη θαη έλα αληίζηνηρν κνληέιν θαηαλάισζεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηξνθηθέο παξαδφζεηο θάζε ρψξαο, ηελ ηνπηθή παξαγσγή, ηνπο 

θαλφλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Απφ ηελ άιιε ην κνληέιν ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο θαη ηεο άθξαηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο, ζπλδέεηαη κε ηα απμαλφκελα θξνχζκαηα ππνβάζκηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Σα κεγάια δηαηξνθηθά ζθάλδαια. Σειεπηαίν θξνχζκα πνπ 

είδε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, ήηαλ ε δηνρέηεπζε ζηελ ειιεληθή αγνξά απφ ηε 

Γεξκαλία, αθαηάιιεισλ θξεάησλ ζηνλ νπνίν ππήξρε ην παζνγφλν βαθηήξην E.coli 

0157, ην νπνίν κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη επηδεκία θαη απνηξάπεθε ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή ράξε ζηνλ έιεγρν θαη ηελ εληνιή θαηαζηξνθήο ηνπο απφ ηνλ ΔΦΔΣ. 

 

2.8 Αγξννηθνινγία 

Φαίλεηαη φηη φζν πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο κειεηνχλ ηελ αγξννηθνινγία, ηφζν 

θαιχηεξα είλαη ηα λέα. 
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Ζ πην εθηεηακέλε αλάιπζε ζπγθξίλεη ζνδεηέο κεηαμχ νξγαληθήο θαη ζπκβαηηθήο 

γεσξγίαο, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ράζκα απφδνζεο αλάκεζα ζε απηά 

ηα δχν είδε θαιιηέξγεηαο, εκθαλίδεηαη πνιχ πην κεησκέλν απ‟ φηη ππνζηεξηδφηαλ 

παιαηφηεξα, ελψ γηα θάπνηεο ζνδεηέο δελ πθίζηαηαη θαλ. 

ε πεξηνρέο φπνπ παξέρνληαη ζεκαληηθά εξεπλεηηθά πνζά γηα ηε κειέηε ησλ 

νξγαληθψλ θαιιηεξγεηψλ  ή ηελ αγξννηθνινγία ην επξέσο δηαιαιεκέλν ράζκα 

απφδνζεο εμαθαλίδεηαη. Ζ αγξννηθνινγία, φρη κφλν απνθέξεη ηηο απαξαίηεηεο 

ζνδεηέο δίρσο ρεκηθέο εηζξνέο, γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο θαη άιιεο 

αθξηβέο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο αθξηβείαο, αιιά επηηξέπεη θαη κεγαιχηεξε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

Σα αγξνθηήκαηα πνπ θαιιηεξγνχληαη κε αγξννηθνινγηθφ ηξφπν εζηηάδνπλ ζπλήζσο 

ζηηο νξγαληθέο θαιιηέξγεηεο ή κεηαηξέπνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ ζε νξγαληθά 

αγξνθηήκαηα. Ζ πνηθηιία ζε θαιιηεξγνχκελα είδε θαη ε έκθαζε ζην ζπλδπαζκφ 

θηελνηξνθίαο, θαιιηεξγεηηθψλ πνηθηιηψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, επηηξέπεη ηελ 

αλάπηπμε κεγαιχηεξεο πεξηβαιινληηθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο εληφο ηνπ αγξνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Καη φπσο απνδεηθλχεηαη, πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο ζε 

φηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ νινζρεξψο 

κηα ζνδεηά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ. ε αληίζεζε κε ηηο 

θαιιηέξγεηεο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ φπνπ επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο εληφο ηνπ γνληδηψκαηνο εηδηθψλ πνηθηιηψλ, ε αγξννηθνινγία 

ελδπλακψλεη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ελφο νιφθιεξνπ αγξννηθνζπζηήκαηνο. Φπζηθά, 

δελ αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο αγξννηθνινγίαο φια ηα νξγαληθά αγξνθηήκαηα. 

Οξηζκέλα απνηεινχλ απέξαληεο κνλνθαιιηέξγεηεο βηνκεραληθνχ ηχπνπ, 

παξακέλνληαο εμίζνπ επάισηα ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο κε ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά. 

Απηφ πνπ απνδεηθλχεηαη είλαη φηη ε αγξννηθνινγία απνηειεί ην θιεηδί γηα θαιή 

απφδνζε θη αεηθνξία. 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ πξαγκαηηθψλ εθεπξεηψλ θαη αθνχξαζησλ δεμηνηερλψλ ησλ 

αγξννηθνινγηθψλ κεζφδσλ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα ππνζηεξηρζνχλ ζηε 

δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ, αεηθφξσλ ηξνθηθψλ ζπζηεκάησλ. 

http://www.foodandagpolicy.org/sites/default/files/AGree%20REE%20report%20June2013.pdf#_blank
http://www.foodandagpolicy.org/sites/default/files/AGree%20REE%20report%20June2013.pdf#_blank
https://www.academia.edu/5617519/Farmers_Agroecological_Resistance_to_Hurricane_Mitch_AEE#_blank
https://www.academia.edu/5617519/Farmers_Agroecological_Resistance_to_Hurricane_Mitch_AEE#_blank
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Γηα ηελ αθξίβεηα, ην θιεηδί γηα ηελ νξηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πείλαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν δελ είλαη ε παξαγσγή ηξνθίκσλ γηα φζνπο πεηλνχλ αιιά ε παξνρή 

δπλαηφηεηαο ζηνπο αλζξψπνπο λα ηξέθνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Παγθνζκίσο, νη κηθξνθαιιηεξγεηέο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν παξάγνπλ ην 70% ησλ 

ηξνθίκσλ ζην 25% ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο. Καηά έλαλ ηξαγηθφ ηξφπν, επεηδή δε 

δηαζέηνπλ αξθεηή γε ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο αλάκεζα ζηνπο θησρφηεξνπο ηνπ 

θφζκνπ, απνηειψληαο έηζη ην 70% απηψλ πνπ πεηλνχλ. Υξεηάδεηαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα δίθαην ζχζηεκα παξαγσγήο ηξνθίκσλ γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξάγνπλ ηα ηξφθηκα ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη 

κηθξνθαιιηεξγεηέο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε γε, πξφζβαζε ζε λεξφ θαη βαζηθέο 

ππνδνκέο, εθπαίδεπζε θαη ππεξεζίεο πγείαο – φρη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο, θαιιηεξγεηηθέο κεζφδνπο αθξηβείαο ή ηηο παγθφζκηεο αγνξέο. Δπίζεο, ε 

αγξννηθνινγία ηνπο είλαη απαξαίηεηε, ελψ νη ίδηνη είλαη νη πην θαηάιιεινη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο. 

 

2.9 Via Campesina 

Ζ Via Campesina είλαη ην θνξπθαίν δηεζλέο θίλεκα ησλ κηθξψλ αγξνηψλ ζηνλ 

θφζκν. Πξνσζεί ην δηθαίσκα φισλ ησλ ιαψλ ζηε δηαηξνθηθή απηάξθεηα. Ηδξχζεθε ην 

1993 απφ νκάδα εθπξνζψπσλ αγξνηψλ θαη αγξνηηζζψλ απφ ηελ Δπξψπε, ηε 

Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ Αζία, ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Αθξηθή θαη είρε αξρηθή 

έδξα ηεο ζην Βέιγην, ηελ πεξίνδν εθείλε νη πνιηηηθέο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη ζηελ 

αγξνηηθή βηνκεραλία άξρηζαλ λα παγθνζµηνπνηνχληαη θαη νη κηθξνί γεσξγνί είραλ 

αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ θαη λα παιέςνπλ γηα έλα θνηλφ φξακα.  

Σν 2004, ε νξγάλσζε ηηκήζεθε κε ην Γηεζλέο Βξαβείν Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Global Exchange, ζην αλ Φξαλζίζθν. 

ηαδηαθά κεηαηξάπεθε ζε κηα απφ ηηο βαζηθέο νξγαλψζεηο πνπ αζθνχλ θξηηηθή ζηε 

λενθηιειεχζεξε παγθνζκηνπνίεζε. Ζ άλνδφο ηεο είλαη κηα έθθξαζε ηεο αληίζηαζεο 

ησλ αγξνηψλ απέλαληη ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ θφζκνπ ηεο ππαίζξνπ πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηηο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ, 

θαζψο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ. 

http://www.grain.org/article/entries/4929#_blank
http://www.grain.org/article/entries/4929#_blank
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Exchange&usg=ALkJrhiwIuGF9U6wKq7taFdaG0MpK528pw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco&usg=ALkJrhgRWUHVhYju__OXfTuVQBcA58RYQw
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H Via Campesina πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηεο σο «έλα δηεζλέο θίλεκα πνπ 

ζπληνλίδεη  νξγαλψζεηο αγξνηψλ, παξαγσγψλ κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο, 

γεσξγηθψλ εξγαηψλ, γπλαηθψλ ηεο ππαίζξνπ θαη απηφρζνλεο θνηλφηεηεο απφ ηελ 

Αζία, ηελ Αθξηθή, ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε . Πξφθεηηαη γηα κηα ζπκκαρία πάλσ 

απφ 148 νξγαλψζεηο, ππνζηεξίδνληαο ηελ νηθνγελεηαθή θάξκα κε βάζε ηε βηψζηκε 

γεσξγία θαη ήηαλ ε νκάδα πνπ έπιαζε πξψηα ηνλ φξν θπξηαξρία ησλ ηξνθίκσλ.  Ζ 

ηξνθηθή θπξηαξρία, αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα παξαγσγήο ηξνθή. Ζ Via Campesina 

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αξθεηέο εθζηξαηείεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο εθζηξαηείαο 

γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπφξσλ ηνπ αγξφηε, κηα εθζηξαηεία γηα λα ζηακαηήζεη ε βία 

θαηά ησλ γπλαηθψλ, κηα εθζηξαηεία γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αγξνηψλ, κηα παγθφζκηα εθζηξαηεία γηα ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε θαη άιια. 

Απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ε Via Campesina πξνσζεί κηα ηαπηφηεηα ησλ γπλαηθψλ 

αγξνηηζζψλ πνπ είλαη πνιηηηθνπνηεκέλε, δεκέλε κε ηε γε, ηελ παξαγσγή ηεο ηξνθήο 

θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο δηαηξνθηθήο απηάξθεηαο ζε αληηπαξάζεζε κε ην ζεκεξηλφ 

αγξνηνβηνκεραληθφ κνληέιν παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο ηεο ηξνθήο. Δλζαξθψλεη 

έλα λέν είδνο αγξνηηθνχ δηεζληζκνχ, πνπ κπνξεί λα ηδσζεί σο κηα αγξνηηθή 

ζπληζηψζα ζηε λέα παγθφζκηα αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ην αληη-

παγθνζκηνπνηεηηθφ θίλεκα. 

Σν 1996, πνπ ζπκπίπηεη κε ηε χλνδν Κνξπθήο γηα ηνλ Δπηζηηηζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ ζηε Ρψκε, ε Via Campesina ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο 

δηαηξνθηθήο απηάξθεηαο σο κηα πνιηηηθή ελαιιαθηηθή ζε έλα βαζηά άδηθν θαη 

εμνλησηηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο ηξνθήο. Απηφ δελ ππνλνεί κηα επηζηξνθή ζην 

παξειζφλ,  αιιά κάιινλ αλαθηά ηηο γλψζεηο θαη ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο, ηηο 

νπνίεο ζπλδπάδεη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη γλψζεηο.  

Οξγαλσκέλε ζε ελλέα πεξηθέξεηεο, ζπκκεηέρνπλ 150 ηνπηθέο θαη εζληθέο νξγαλψζεηο, 

ε νκάδα έρεη κέιε ζε φιν ηνλ θφζκν ζε 70 ρψξεο. Λακβάλεη ζηήξημε απφ δηάθνξεο 

θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, ηδξχκαηα θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Ηζρπξίδεηαη φηη εθπξνζσπεί θαη 'εθηίκεζε 200 εθαηνκκχξηα αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Χο εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη επξέσο σο ην πην ζεκαληηθφ θνηλσληθφ 

θίλεκα ζηνλ θφζκν. Πξφθεηηαη γηα έλα απηφλνκν, πινπξαιηζηηθφ θαη 

πνιππνιηηηζκηθφ θίλεκα, αλεμάξηεην απφ φπνηνλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ ή άιινπ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Peasant&usg=ALkJrhj_l_8TdaFJxec0Jfs-GYq1sTXYDA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Asia&usg=ALkJrhhN4NQpRakZ6kKCYwhfTMmj1Jsw_A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Africa&usg=ALkJrhh55Qf520ofYaTVL59Bg5TgoWxtnQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Americas&usg=ALkJrhh3GXgGKfebZ6AFAil1dD1NR4cTXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Europe&usg=ALkJrhgjcVz6-Y70ImAH4SNa2tsHSbqKOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_agriculture&usg=ALkJrhgW95bPM-wpPXHqoUbRX-n1fiN53Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_agriculture&usg=ALkJrhgW95bPM-wpPXHqoUbRX-n1fiN53Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Food_sovereignty&usg=ALkJrhjd15FCqy89JLxW0HXs-Hcf-7psjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Agrarian_reform&usg=ALkJrhiaUB7iVA4AzAzbeBHM-csdTDCPig
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ηχπνπ νξγαληζκφ. Βαζίδεηαη ζηελ ηζρπξή ελφηεηα θαη αιιειεγγχε κεηαμχ κηθξήο θαη 

κεζαίαο θιίκαθαο  παξαγσγψλ απφ ην Βνξξά κέρξη ην Νφην. 

Τπεξαζπίδεηαη ηε κηθξή βηψζηκε γεσξγία σο έλαλ ηξφπν πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη αμηνπξέπεηαο. Δλαληηψλεηαη ζηελ γεσξγία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ θαηαζηξέθεη αλζξψπνπο θαη θχζε. 

Οη γπλαίθεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην έξγν ηνπ θηλήκαηνο. χκθσλα µε ηνλ 

FAO νη γπλαίθεο παξάγνπλ ην 70% ηεο ηξνθήο ζηνλ πιαλήηε αιιά 

πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη θαηαπηέδνληαη απφ ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ θαη ηελ 

παηξηαξρία. Σν θίλεκα ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ ζε φια ηα επίπεδα. 

ηφρνο ηνπ θηλήκαηνο είλαη ε δηαηξνθηθή απηνδπλακία θαη ην ζηακάηεκα ηεο 

θαηαζηξνθηθήο λενθηιειεχζεξεο δηαδηθαζίαο. ηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη νη 

κηθξνί γεσξγνί πνπ απνηεινχλ πεξίπνπ ηνλ κηζφ πιεζπζκφ ηεο γεο, είλαη ηθαλνί λα 

παξάμνπλ ηξνθή γηα ηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη λα ζξέςνπλ ηνλ θφζκν κέζα απφ έλαλ 

αεηθφξν θαη πγηή ηξφπν παξαγσγήο. 

Θέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ ηνπηθή παξαγσγή ηξνθήο θαη ηελ ηνπηθή θαηαλάισζε. 

Αλαγλσξίδεη ζε µηα ρψξα ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεη ηνπο ληφπηνπο παξαγσγνχο 

απφ θζελέο εηζαγσγέο, λα ειέγρεη ηελ παξαγσγή ηεο θαη λα δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα 

ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο γεο, ησλ εδαθψλ, ηνπ λεξνχ, ησλ ζπφξσλ, ηεο 

θηελνηξνθίαο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε απηνχο πνπ παξάγνπλ ηξνθή θαη φρη ζηνλ 

εηαηξηθφ ηνκέα. 

 

2.9.1 Φεκηληζηηθή νπηηθή 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε Via Campesina έρεη ελζσκαηψζεη κηα θεκηληζηηθή 

νπηηθή, δνπιεχνληαο γηα λα επηηεπρζεί ηζφηεηα ησλ θχισλ κέζα ζηηο νξγαλψζεηο πνπ 

ηελ απνηεινχλ θαη λα ρηίζεη ζπκκαρίεο κε θεκηληζηηθέο νκάδεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Παγθφζκηαο Πνξείαο Γπλαηθψλ, κεηαμχ άιισλ. 

ηελ θαξδηά ηεο Via Campesina, ν αγψλαο ησλ γπλαηθψλ ηνπνζεηείηαη ζε δχν 

επίπεδα: ηελ ππεξάζπηζε ησλ γπλαηθείσλ δηθαησκάησλ κέζα ζηηο νξγαλψζεηο θαη ηελ 
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θνηλσλία ζπλνιηθά θαη ηνλ αγψλα ηνπο σο αγξφηηζζεο καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο 

ελάληηα ζην λενθηιειεχζεξν κνληέιν αγξνηηθήο παξαγσγήο. 

Ζ θεκηληζηηθή δνπιεηά ηεο έρεη πξνρσξήζεη ζεκαληηθά απφ ηελ επνρή ηεο ζχιιεςήο 

ηεο. ην πξψην δηεζλέο ζπλέδξην ζην Μνλο ηνπ Βειγίνπ ην 1993, φινη νη εθιεγκέλνη 

ζπληνληζηέο ήηαλ άληξεο. ηελ ηειηθή δηαθήξπμε, ε θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ ηεο 

ππαίζξνπ δελ ιήθζεθε ππφςε. Αλ θαη αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε λα ελζσκαησζνχλ νη 

αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ ζηε δνπιεηά ηεο Via Campesina, ην ζπλέδξην απέηπρε λα 

εθαξκφζεη κεραληζκνχο πνπ ζα εγγπψληαη ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο. Έηζη, ζην 2
ν
δηεζλέο ζπλέδξην ζην Μεμηθνχ ην 1996, ην 

πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ 20% επί ηνπ ζπλφινπ: ην ίδην κε ην 

1
ν
 ζπλέδξην. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην δήηεκα, δεκηνπξγήζεθε κηα Γπλαηθεία 

Δπηηξνπή θαη εθαξκφζηεθαλ κέηξα πνπ επέηξεςαλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή θαη 

αληηπξνζψπεπζε. 

Απηή ε θίλεζε δηεπθφιπλε ηελ ελζσκάησζε κηαο θεκηληζηηθήο αλάιπζεο ζηε Via 

Campesina. Έηζη, παξνπζίαζε δεκφζηα ηε ζεσξία ηεο γηα ηε δηαηξνθηθή απηάξθεηα 

ζηε χλνδν Κνξπθήο γηα ηνλ Δπηζηηηζκφ ηνπ FAO ζηε Ρψκε ην 1996, νη γπλαίθεο 

ζπλεηζέθεξαλ κε ηα αηηήκαηά ηνπο. Απηά πεξηιάκβαλαλ ηελ αλάγθε ε ηξνθή λα 

παξάγεηαη ηνπηθά, ελψ πξφζζεηαλ ηε δηάζηαζε ηεο «αλζξψπηλεο πγείαο» ζηηο 

«βηψζηκεο αγξνηηθέο πξαθηηθέο», δεηψληαο ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ επηβιαβψλ 

ρεκηθψλ εηζξνψλ θαη ππεξαζπίδνληαο ηελ δξαζηηθή πξνψζεζε ηεο νξγαληθήο 

γεσξγίαο. Οη γπλαίθεο επέκεηλαλ επίζεο φηη ε θπξηαξρία ζηελ ηξνθή δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ρσξίο ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ράξαμε αγξνηηθψλ πνιηηηθψλ. 

Σν έξγν ηεο Γπλαηθείαο Δπηηξνπήο βνήζεζε λα πξνσζεζνχλ αληαιιαγέο κεηαμχ 

γπλαηθψλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ μερσξηζηψλ ζπλαληήζεσλ 

γπλαηθψλ πνπ ζπκπίπηαλε κε ηηο δηεζλείο ζπλαληήζεηο.  Μεηαμχ ηνπ 1996 θαη ηνπ 

2000, ην έξγν ηεο εζηίαδε θπξίσο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή – κέζα απφ εθπαίδεπζε, 

αληαιιαγέο θαη ζπδεηήζεηο – θαη έηζη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ηεο ππαίζξνπ 

απμήζεθε ζε φια ηα επίπεδα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Via Campesina. 

Σν Παγθφζκην πλέδξην Γπλαηθψλ ηεο Via Campesina ηφληζε ηελ αλάγθε λα 

εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε δηάξζξσζε ησλ γπλαηθψλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ κεραληζκνί 

γηα κεγαιχηεξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ αγψλα. 

Αλάκεζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ήηαλ ε άξζξσζε κηαο παγθφζκηαο 
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εθζηξαηείαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, ε επέθηαζε ηεο 

ζπδήηεζεο ζε φιεο ηηο νξγαλψζεηο πνπ απνηεινχλ ηε  Via Campesina θαη ε δνπιεηά 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ ησλ αγξνηηζζψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε γε, 

ζε πίζησζε, ζηηο αγνξέο, θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο φισλ απηψλ. 

 

2.9.2 πκκαρίεο 

H Via Campesina έρεη θαζηεξψζεη ζπκκαρίεο κε δηάθνξεο νξγαλψζεηο θαη θνηλσληθά 

θηλήκαηα ζε δηεζλέο, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζπκκαρίεο ηεο είλαη κε ηελ Παγθφζκηα Πνξεία Γπλαηθψλ, έλα θνξπθαίν δηεζλέο 

θεκηληζηηθφ δίθηπν, κε ην νπνίν έρεη θαιέζεη ζε θνηλέο ζπλαληήζεηο θαη δξάζεηο θαη 

έρεη ζπλεξγαζηεί, κεηαμχ άιισλ ζην Γηεζλέο Φφξνπκ γηα ηελ Γηαηξνθηθή Απηάξθεηα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μάιη ην 2007. 

Ζ αξρηθή ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ δηθηχσλ, έγηλε ππφ ην αληη-

παγθνζκηνπνηεηηθφ θίλεκα κε ζηφρν ηε ζπκθσλία ζηε δεκηνπξγία αληη-ζπλφδσλ θαη 

δξάζεσλ εληφο ηνπ Γηεζλνχο Κνηλσληθνχ Φφξνπκ. Ζ ελζσκάησζε κηαο θεκηληζηηθήο 

νπηηθήο κέζα ζηε Via Campesina δεκηνχξγεζε πεξηζζφηεξε αιιειεγγχε, ε νπνία 

ρηίδεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ην Φφξνπκ γηα ηε Γηαηξνθηθή Απηάξθεηα ην 

2007 ζην Μάιη, κία ζπλάληεζε έγηλε κε πξσηνβνπιία θνξπθαίσλ δηεζλψλ 

θνηλσληθψλ θηλεκάησλ φπσο ε Via Campesina, ε Παγθφζκηα Πνξεία Γπλαηθψλ, Σν 

Γηεζλέο Φφξνπκ ησλ Φαξάδσλ θαη άιισλ, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ ζε 

επξχ θάζκα θνηλσληθψλ θηλεκάησλ γηα ηε δηαηξνθηθή απηάξθεηα. 

Ζ επηηπρία απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο εγγξάθεηαη ζηε δηπιή ζπκκεηνρή φζσλ γπλαηθψλ 

είλαη ελεξγά κέιε θαη ζηηο δχν νξγαλψζεηο. Οη εκπεηξίεο απηέο ελζαξξχλνπλ 

ζηελφηεξεο ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ δχν δηθηχσλ θαη ελδπλακψλνπλ ηνλ 

θεκηληζηηθφ αγψλα ησλ γπλαηθψλ ηεο ππαίζξνπ, πνπ είλαη θνκκάηη ελφο κεγαιχηεξνπ 

αγψλα ελαληίνλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο παηξηαξρίαο. 

πκπεξαζκαηηθά ην δηαηξνθηθφ ζχζηεκα έρεη απνηχρεη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

δηαηξνθηθή αζθάιεηα ησλ θνηλνηήησλ. Απηή ηε ζηηγκή, πεξηζζφηεξνη απφ έλα 

δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη ππνθέξνπλ απφ ηελ πείλα παγθνζκίσο. Δπίζεο, ην 

ζχζηεκα απηφ έρεη κία βαζχηαηα αξλεηηθή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ, θαζψο πξνσζεί 

έλα εληαηηθφ αγξνηνβηνκεραληθφ κνληέιν πνπ έρεη ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή ηνπ 
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θιίκαηνο θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη 

ηδηαηηέξσο επηβιαβέο γηα ηηο γπλαίθεο. 

Ζ δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ζε απηφ ην κνληέιν απαηηεί ηελ ελζσκάησζε ηεο 

έκθπιεο νπηηθήο. Ζ δηαηξνθηθή απηάξθεηα, γηα λα είλαη κηα ελαιιαθηηθή ζην 

θπξίαξρν αγξνηνβηνκεραληθφ κνληέιν, πξέπεη λα πεξηέρεη κία θεκηληζηηθή νπηηθή γηα 

λα ζπάζεη ηελ παηξηαξρηθή θαη θαπηηαιηζηηθή ινγηθή. 

Ζ Via Campesina, ην κεγαιχηεξν δηεζλέο θίλεκα γηα ηελ δηαηξνθηθή απηάξθεηα 

πξνρσξάεη πξνο ηελ εμήο θαηεχζπλζε: λα δεκηνπξγήζεη ζπκκαρίεο κε άιια 

θνηλσληθά θηλήκαηα, εηδηθά θεκηληζηηθέο νξγαλψζεηο φπσο ε Παγθφζκηα Πνξεία 

Γπλαηθψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ ζε Βνξά θαη Νφην, ηηο πφιεηο θαη ηελ χπαηζξν, θαζψο θαη κεηαμχ απηψλ θαη 

ησλ ζπληξφθσλ ηνπο.  

 

2.10 Σξίηνο θόζκνο, αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, δηαηξνθή θαη 

πεξηβάιινλ 

ηε πξαγκαηηθφηεηα ε έλλνηα ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ο φξνο, έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ακέζσο κεηά ην δεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν καδί κε ηνπο φξνπο Πξψηνο Κφζκνο 

 θαη Γεχηεξνο Κφζκνο.  

Παξ´ φια απηά, ζηηο κέξεο καο ε ρξήζε ηνπ φξνπ αθνξά ηηο ρψξεο ηνπ πιαλήηε κε 

ρακειφ δείθηε αλάπηπμεο, αλεμάξηεηα απφ ην πνιηηηθφ θαζεζηψο πνπ θπξηαξρεί ζε 

απηέο θαη είλαη πηα ηζνδχλακε κε ηελ έλλνηα "νη θησρέο ρψξεο". Καηά πξνζέγγηζε, νη 

ρψξεο ζηηο νπνίεο ζπλήζσο αλαθέξεηαη ν φξνο ζπληζηνχλ ηα δχν ηξίηα ηνπ πιαλήηε. 

ε γεληθέο γξακκέο, νη ρψξεο πνπ ζπλήζσο πεξηγξάθνληαη σο Σξίηνπ Κφζκνπ 

παξνπζηάδνπλ ρακεινχο δείθηεο νηθνλνκηθήο, βηνκεραληθήο ή ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο. 

Ο ππνζηηηζκφο θαη ε θηψρεηα είλαη θαηλφκελα αιιειέλδεηα θαη νη πξνζπάζεηεο 

κείσζεο ηνπ παηδηθνχ ππνζηηηζκνχ ζηνλ θφζκν θαηαπνιεκά ηαπηφρξνλα ηε θηψρεηα. 

Οη ξίδεο ηνπ ππνζηηηζκνχ βξίζθνληαη ζηε θηψρεηα, ηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη ηηο 
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αληζφηεηεο θαη ρξεηάδεηαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή παξνρή ηξνθίκσλ γηα λα 

θαηαπνιεκεζεί. Σα ζηνηρεία είλαη αδηάςεπζηα: 

Σα παηδηά πνπ επηβηψλνπλ απφ ππνζηηηζκφ ζπρλά έρνπλ αζζελή πγεία ζε φιε ηε δσή 

ηνπο θαη κεησκέλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα πάλε 

ζρνιείν θαη λα θεξδίζνπλ φηαλ κεγαιψζνπλ έλα αμηνπξεπέο εηζφδεκα. Έηζη 

παγηδεχνληαη ζε έλα θαχιν θχθιν αζζεληθήο πγείαο θαη θηψρεηαο απφ γεληά ζε γεληά. 

Ζ εμάιεηςε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη πείλαο απνηεινχλ θνξπθαία παγθφζκηα 

πξνηεξαηφηεηα. 

 

Ο φξνο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αλαθέξεηαη ζηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειφ 

ζηάδην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Παιηφηεξνο, αιιά θαη αλαθξηβήο, θνξηηζκέλνο φξνο 

είλαη ην ηξίηνο θφζκνο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ είλαη ζπλήζσο νη θαθέο ππνδνκέο, ε 

ρακειή κφξθσζε θαη ην αλεηδίθεπην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε έιιεηςε ησλ 

επελδχζεσλ θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο, νη αζζεληθνί ζεζκνί, ε 

αλψξηκε δεκνθξαηία θ.η.ι. 

Απνηέιεζκα ηεο αλέρεηαο πνπ παξαηεξείηαη ιφγσ ηνπ ρακεινχ ξπζκνχ αλάπηπμεο, 

είλαη ζπρλά ε κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο γηα ηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο θαη ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο. 

Πνιιέο απφ ηηο ρακειήο αλάπηπμεο ρψξεο, δελ ζα έπξεπε λα νλνκάδνληαη 

αλαπηπζζφκελεο, θαζψο δελ παξνπζηάδνπλ ζεηηθή αλάπηπμε. 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο έρνπλ πξνζθέξεη 

άθζνλα δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ ηελ απμαλφκελε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη 

δηαπηζηψζεηο απηέο ζπληεινχλ ζηε βαζκηαία ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε έρεη θάπνηα φξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην πεπεξαζκέλν πεξηβάιινλ ηνπ 

πιαλήηε. Ζ επξέσο δηαδεδνκέλε άπνςε φηη ηα πάληα είλαη δπλαηά αλ ν άλζξσπνο 

δηαζέζεη "αξθεηή ελέξγεηα θαη ηερλνινγία" άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη, φηαλ 

δηαπηζηψζεθαλ ε πεξηνξηζκέλε αληνρή ησλ θπζηθψλ θχθισλ, αιιά θαη νη αζηάζκεηνη 

θίλδπλνη απφ ηηο παξελέξγεηεο ηεο ηερλνινγίαο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
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εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε θαη ην πξφβιεκα ηεο επάξθεηαο ησλ ηξνθίκσλ 

ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ιφγσ ηεο ζπλερήο αχμεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη νη ζπλερφκελεο 

πηέζεηο γηα εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο.
 67

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε κεηαβνιή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηξνθίκσλ είλαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο. Ζ ηάζε πιένλ είλαη ε πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, ε επεμεξγαζία ηνπο ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο 

νκάδεο θαη ε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ζε κεγάιεο γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο  κέζσ 

πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο θαη εκπνξίαο.  

Σν λέν κεγάιν θχκα αλαηηκήζεσλ ζηα ηξφθηκα ην 2010-11, μεπέξαζε ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ην πξνεγνχκελν «θχκα» ηνπ 2007-08 θαη νδεγεί ζε λέεο εμεγέξζεηο 

πεηλαζκέλσλ θπξίσο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ζηηο αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο. Όια 

δείρλνπλ φηη ε «δηαηξνθηθή θξίζε» κε ηελ έληαζε, ην βάζνο θαη ηε δηάξθεηα πνπ 

παξνπζηάδεη, πέξα απφ ηνπο έθηαθηνπο θαη ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο, έρεη θαη 

κνληκφηεξεο αηηίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ 

άθξαηε ρξεκαηηζηεξηαθή θεξδνζθνπία ηξαπεδψλ θαη πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, 

δείρλνληαο ηα φξηα ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θπξίαξρνπ κνληέινπ 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ. 

 

2.11 Γηαηξνθηθή επάξθεηα θαη επηπηώζεηο παγθνζκηνπνίεζεο 

Οη θπβεξλήζεηο ζπεχδνπλ κε θάζε ηξφπν λα πξνζηαηέςνπλ ηηο θνηλσλίεο ηνπο απφ 

κηα επηζηηηζηηθή θξίζε θαη ηηο ίδηεο απφ ηελ νξγή ησλ πνιηηψλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα θαηνρπξψζνπλ επαξθή απνζέκαηα ηξνθίκσλ, πνιιέο ρψξεο θαηαιήγνπλ λα 

εληείλνπλ ηηο ειιείςεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε απνζηαζεξνπνηψληαο ηεο. 

ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, νξηζκέλεο θπβεξλήζεηο, ρνξεγνχλ έθηαθηα επηδφκαηα ή 

                                                           
67 αθειιαξφπνπινο Θ., 2001, Τπεξεζληθέο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, Δθδφζεηο Κξηηηθή Αζήλα  
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λνκνζεηνχλ κεγάιεο απμήζεηο κηζζψλ ψζηε ν πιεζπζκφο λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηε κεγάιε αθξίβεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη λα κελ εμεγεξζεί.  

χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, κία παγθφζκηα επηζηηηζηηθή θξίζε κπνξεί γηα ηελ ψξα λα 

απνθεπρζεί αλ απιψο βειηησζνχλ νη ζεκεξηλέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ 

απνζεκάησλ ηξνθίκσλ. H θξίζε ζηα ηξφθηκα δελ έρεη αγγίμεη αθφκα ην πην 

ζεκειηψδεο αγαζφ γηα ηε δσή: ην λεξφ. 
68

 

Ο φξνο δηαηξνθηθή θξίζε, ζπλδέεηαη ηφζν κε ζέκαηα παξαγσγήο θαη επάξθεηαο 

ηξνθίκσλ, φζν θαη κε ζέκαηα αθξίβεηαο, πνηφηεηαο ηξνθίκσλ, δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο 

θαη ρξεκαηηζηεξηαθήο θεξδνζθνπίαο, θαζψο θαη κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε 

βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν δηαηξνθηθφ πξφβιεκα δελ 

είλαη βέβαηα θαηλνχξγην. ηηο αξρέο ηεο λέαο ρηιηεηίαο, ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε, πάλσ απφ 850 εθαη. άηνκα, θπξίσο ζηηο ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, πεηλνχζαλ, ελψ ην 2010 είραλ μεπεξάζεη ην 1,2 

δηζεθαηνκκχξηα. Αλ δελ ιεθζνχλ άκεζα κέηξα, νη πεηλαζκέλνη ζηε ηξέρνπζα 

δεθαεηία ζα μεπεξάζνπλ 1,5 δηζεθαηνκκχξηα άηνκα, ζε ζχλνιν 7 δηζεθαηνκκπξίσλ 

αλζξψπσλ ηνπ πιαλήηε. 

Γηα ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ δελ επαξθνχλ απμήζεηο ησλ ηηκψλ νη αλαθνξέο ζε 

ζπγθπξηαθέο ή εμσγελείο αηηίεο, αιιά ρξεηάδεηαη λα πάκε βαζχηεξα ζηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ην φιν ζχζηεκα παξαγσγήο, αληαιιαγήο, θαηαλνκήο θαη 

θαηαλάισζεο ησλ παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ. 

πγθεθξηκέλα ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, νη θεξδνζθφπνη κεηαθηλήζεθαλ 

απφ ηα δηάθνξα ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα ζε πιηθέο αμίεο κε απνηέιεζκα ηελ 

έληαζε ηεο θεξδνζθνπίαο. Σα θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα εληείλνληαη απφ ηελ ηζρπξή 

ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο ηξνθίκσλ θαη νη αιπζίδεο super-

markets, ζε βαζηθνχο θξίθνπο ηεο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαθίλεζεο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ δηαηξνθήο κε απνηέιεζκα λα θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο, 

αμηνπνηψληαο άιινηε ηε κεγαιχηεξε δήηεζε θαη άιινηε θαηαθεχγνληαο ζε 

απνζεκαηνπνηήζεηο θαη ζηε δεκηνπξγία ηερλεηψλ ειιείςεσλ. Κάηη αλάινγν ηζρχεη 

                                                           
68 Bauman Z., 2004, Παγθνζκηνπνίεζε – νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν, Δθδφζεηο 

Πνιχηξνπνλ 
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θαη ζηνλ ηνκέα ησλ αγξνηηθψλ εηζξνψλ ζε βάξνο παξαγσγψλ θαη ζε φθεινο ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα ην πξφβιεκα δελ είλαη γεληθά ε έιιεηςε ηξνθίκσλ, αιιά ν άληζνο 

ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπο θαη ν έιεγρνο δηαθίλεζεο ηνπο, παξάιιεια κε ηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή θεξδνζθνπία ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ. Όπσο επηζεκαίλνπλ 

κειεηεηέο, ην παξάδνμν ηεο χπαξμεο πιενλαζκάησλ ηξνθήο θαη πεηλαζκέλσλ-

ππνζηηηδφκελσλ αλζξψπσλ, απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ πθηζηάκελνπ κνληέινπ 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. Ζ ππαγσγή θάζε αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη δξαζηεξηφηεηαο, 

ζην κεραληζκφ ηεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, έρεη σο απνηέιεζκα ε αγνξαζηηθή 

δχλακε λα αληηθαζηζηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

νβαξφο παξάγνληαο έιιεηςεο ηξνθίκσλ θαη αχμεζεο ησλ ηηκψλ, είλαη ε 

λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη 

εηδηθφηεξα ζην δηεζλέο εκπφξην. πγθεθξηκέλα νη ξπζκίζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) θαη νη πεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο αθήξπθηνο πφιεκνο θαηά ησλ κηθξψλ παξαγσγψλ. Ζ 

θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ ζρέζεσλ, δειαδή ε πνιηηηθή απνξχζκηζεο θαη 

ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ησλ αγνξψλ, νδεγεί ζε έληαζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θαηαλαγθαζκφ ησλ αγξνηψλ κε φξνπο 

παγθφζκηαο αγνξάο. Χζηφζν ε επηθέληξσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηηο εμαγσγέο, 

κεηψλεη ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, 

απνδηαξζξψλεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη εληείλεη ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε εθαηνκκπξίσλ αγξνηψλ πνπ δνπλ ππφ άζιηεο ζπλζήθεο. Ζ πνιηηηθή 

απηή εληείλεηαη απφ ηηο δεζκεχζεηο πνπ επηβάιιεη, ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

ην ΓΝΣ, γηα παξαγσγή ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηηο εμαγσγέο πξνο εμεχξεζε 

ζπλαιιάγκαηνο θαη ηελ εμφθιεζε ηνπ δεκφζηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο. Παξάιιεια νη 

πξαθηηθέο ληάκπηλγθ πνπ αθνινπζνχλ νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ρηππνχλ ηελ ληφπηα 

παξαγσγή θαη εληείλνπλ ηε δηαηξνθηθή εμάξηεζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ, εθβηάδνληαο 

ζηε ζπλέρεηα ηελ παξαρψξεζε επλντθψλ ξπζκίζεσλ, γηα επελδχζεηο, βηνκεραληθά 

πξντφληα, αγνξά φπισλ θαη άιια. 

Ζ δηαηξνθηθή θξίζε θαη νη κεγάιεο αλαηηκήζεηο ηξνθίκσλ, δελ αθνξνχλ κφλν ηηο 

αλαπηπζζφκελεο αιιά θαη ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο.  
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Σηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο ν ξπζκφο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ηξνθήο έρεη 

απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. χκθσλα 

κε ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ ηξνθίκσλ παξάγνπκε 1.5 θνξά πεξηζζφηεξε ηξνθή απφ 

φζε ρξεηάδεηαη γηα λα ηξαθεί  ν πιεζπζκφο ηε γεο. Απηφ πνιχ απιά ζεκαίλεη 

φηη παξάγεηαη ήδε αξθεηή ηξνθή γηα λα ηαΐζεη 10 δηο αλζξψπνπο, φπσο ππνινγίδεηαη 

ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο ην 2050. Αθφκε θαη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο κε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά πείλαο έρνπλ αξθεηή ηξνθή γηα λα ζξέςνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, 

σζηφζν “αλαγθάδνληαη” λα εμάγνπλ ηξφθηκα θαη άιια αγξνηηθά πξντφληα. 

Πξαγκαηηθφηεηα είλαη  ε αθζνλία θαη φρη ε έιιεηςε ζηε παγθφζκηα επάξθεηα ηξνθήο. 

Όκσο νη άλζξσπνη πνπ πεηλνχλ δελ κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ απηή ηελ ηξνθή. 

Πεξίπνπ ην 70% ησλ αλζξψπσλ πνπ ππνθέξνπλ απφ ηελ πείλα δεη ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο, εξγάδεηαη κε ιηγνζηή θαη θησρή ζε πφξνπο γε, δηαβηεί  κε ιηγφηεξν απφ 2 

δνιάξηα εκεξεζίσο ελψ εμαξηάηαη απφ ηε γε, ην λεξφ, ηνπο ζπφξνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ πεζάλεη απφ αζηηία. 

Ζ πείλα είλαη μεθάζαξε ζπλέπεηα θπξίσο ηεο θηψρεηαο , ηεο αληζφηεηαο, ηεο άληζεο 

θαηαλνκήο ηεο ηξνθήο θαη έιιεηςεο πξφζβαζεο ζε γε, λεξφ, ζπφξνπο θαη άιινπο 

παξαγσγηθνχο πφξνπο παξαηεξνχλ θαη απνθαιχπηνπλ νη ζεκαληηθφηεξεο νξγαλψζεηο 

παγθνζκίσο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. 

Οη αηηίεο πνπ θέξλνπλ ηφζνπο αλζξψπνπο αληηκέησπνπο κε ηελ πείλα έρνπλ 

πξνθιεζεί απφ ηνλ άλζξσπν, πνπ έρεη ζρεδηάζεη θαη εθαξκφδεη έλα επηδήκην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα έμσ απφ θάζε ινγηθή ζεβαζκνχ ηεο θχζεο θαη ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, ζηξαγγαιίδνληαο ηηο θνηλσλίεο κέζα απφ ην ρξένο θαη ηε θηψρεηα, 

γηα λα δεκηνπξγήζεη ππεξθέξδε. 

Πέξα απφ ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο, ελεξγεηαθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη πνιηηηθέο 

θξίζεηο, ε αλζξσπφηεηα βηψλεη ζπλερψο επηδεηλνχκελεο επηζηηηζηηθέο θξίζεηο. Όιεο 

απηέο νη θξίζεηο ζπλαξηψληαη απφιπηα κεηαμχ ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ε ζίηηζε απνηειεί 

ηελ πξσηαξρηθή αλάγθε γηα ηελ επηβίσζε ηεο αλζξσπφηεηαο, ε επηζηηηζηηθή θξίζε 

είλαη κία απφ ηηο θξηζηκφηεξεο παξακέηξνπο ηφζν ζε θξαηηθφ φζν θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν. 

Σν θαηλφκελν απηφ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ εμάξηεζε πνιιψλ ρσξψλ απφ 

αλεπηπγκέλα θξάηε θαη απφ πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν 
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ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηξνθίκσλ. Ζ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ επηβαξχλεη επίζεο ηελ φιε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο 

εξεκνπνίεζεο κεγάισλ εθηάζεσλ αγξνηηθήο γεο. 

Δπί ηνπ παξφληνο ην επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα εκθαλίδεηαη ζαλ πξφβιεκα ηηκψλ θαη φρη 

ζαλ πξφβιεκα έιιεηςεο ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο. Ζ άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ επεξεάδεη θαη ην επίπεδν δσήο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ κε 

έκκεζν ηξφπν, κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ο βαζκφο έθζεζεο κηαο ρψξαο 

ζε πηζαλή επηζηηηζηηθή θξίζε εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ην θαηά θεθαιή 

εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο, ην πνζνζηφ δαπάλεο γηα ηξφθηκα ζηνλ νηθνγελεηαθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηζνδχγην εηζαγσγψλ – εμαγσγψλ ηξνθίκσλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη φζν απμάλεηαη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 

ηφζν ειαηηψλεηαη ην πνζνζηφ δαπάλεο γηα ηξφθηκα ζηνπο νηθνγελεηαθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο θαη θαηά ζπλέπεηα κεηψλεηαη ν βαζκφο έθζεζεο κηαο ρψξαο ζε 

πηζαλή επηζηηηζηηθή θξίζε. 

Ζ βαζηθφηεξε, φκσο, αηηία πνπ ην επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα έρεη πάξεη νηθνπκεληθέο 

δηαζηάζεηο είλαη ε ζηαδηαθή απψιεηα ηεο δηαηξνθηθήο απηνδπλακίαο φισλ ησλ 

εζληθψλ νηθνλνκηψλ. Απηφ έρεη πξνθχςεη βαζκηαία κέζα απφ κηα δηαδηθαζία πνιηηηθν 

-νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο φπνπ ε παξαγσγή, ε δηαλνκή, ε αληαιιαγή πξντφλησλ 

θαζψο θαη ε θαηαλάισζε γίλνληαη πιένλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Απηή ε δηαδηθαζία 

μεθίλεζε κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κε ηελ δεκηνπξγία δηεζλψλ 

θνξέσλ πνπ σο ζηφρν είραλ ηελ ζηαδηαθή θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο δηαθίλεζεο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε κηα δηεζλνπνηεκέλε αγνξά. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε ην θηιειεχζεξν νηθνλνκηθφ 

κνληέιν αληηθαηέζηεζε ην κνληέιν ηεο θεληξηθά θαηεπζπλφκελεο νηθνλνκίαο ησλ 

πξψελ θνκκνπληζηηθψλ ρσξψλ. 

 

2.12 Γηαηξνθηθή απηνλνκία θαη δηαηξνθηθή θπξηαξρία ηωλ θξαηώλ 

Ζ ηξνθηθή θπξηαξρία είλαη έλαο φξνο πνπ επηλνήζεθε απφ ηα κέιε ηεο Via 

Campesina ην 1996, ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη πνπ παξάγνπλ θαη δηαλέκνπλ ηα 

ηξφθηκα ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο παξαγσγήο 

θαη ηεο δηαλνκήο ηξνθίκσλ, παξά ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο αγνξάο. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Campesina&usg=ALkJrhhINjdG_stxiSGaMnCtbfNaAnSXfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Campesina&usg=ALkJrhhINjdG_stxiSGaMnCtbfNaAnSXfQ
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ε θάζε ήπεηξν, νη θνηλφηεηεο αγσλίδνληαη ππέξ ηεο δηαηξνθηθήο απηνλνκίαο. 

Χζηφζν, ππάξρεη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ επίζεζε ζε εμέιημε απφ ηελ 

αγξνβηνκεραλία, κηα έλλνηα ε νπνία πιαηζηψλεηαη κε ηελ πξννπηηθή ηνπ λα 

δεκηνπξγεζεί ρψξνο γηα έλαλ αθφκε θεληξηθφηεξν ξφιν γηα ηηο εηαηξείεο θαη ηηο 

αγνξέο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηξέςεη  ζε επηρεηξήζεηο λα δηαζθαιίζνπλ αθφκα 

θαιχηεξα ηελ ρεηξαγψγεζε απφ πιεπξά ηνπο ησλ ηξνθίκσλ θαη θαιιηεξγεηψλ, θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηάδνζε ηεο γελεηηθήο κεραληθήο - επηδεηλψλνληαο ηελ επηζηηηζηηθή 

θαη θιηκαηηθή θξίζε. 

Χζηφζν, ε δηαηξνθηθή απηνλνκία είλαη κηα πξαγκαηηθή θαη εθηθηή ελαιιαθηηθή ιχζε. 

Γελ είλαη εθαξκφζηκε κφλν ζε αγξνηηθέο θνηλφηεηεο, αιιά κηα πξαθηηθή πνπ κπνξεί 

θαη πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε κηα επξχηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ. πγθεληξψλνληαο φινπο εθείλνπο πνπ 

αγσλίδνληαη εηδηθφηεξα ελαληία ζηε Monsanto θαη γεληθφηεξα θαηά ηνπ 

αγξνβηνκεραληθνχ κνληέινπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα αλαπηχμνπκε θνηλνχο 

ζηφρνπο.  
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Δηδηθφηεξα ε αληηκεηψπηζε ηεο δηαηξνθηθήο θξίζεο θαη ησλ κεγάισλ αλαηηκήζεσλ 

εηδψλ δηαηξνθήο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ, απαηηεί ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ βαζηθψλ αηηίσλ πνπ ηε γελνχλ, ζε εζληθφ φζν θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα θαζαξά πνιηηηθφ δήηεκα πνπ πξνυπνζέηεη θαη ηνπο αλάινγνπο 

ζπζρεηηζκνχο πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. Χζηφζν κε θηλεηνπνηήζεηο θαη παξεκβάζεηο, 

κπνξνχλ θαη‟ αξρήλ λα ιεθζνχλ κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο νμχηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ζηελ πξννπηηθή ηεο ξηδηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ. ηα πιαίζηα απηά ρξεηάδνληαη άκεζα 

κέηξα ζηήξημεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ πνπ ζίγνληαη απφ ηελ αθξίβεηα θαη 

ηαπηφρξνλα κέηξα ζηήξημεο ηεο νηθνγελεηαθήο γεσξγίαο, αχμεζεο ηεο παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο. 

Γελ ρξεηάδνληαη κέηξα εληαηηθνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ζπγθέληξσζεο ηεο ζε 

ιηγφηεξεο κνλάδεο, αιιά κέηξα ζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ αγξνηψλ, γηα ηελ 

παξαγσγή κεγάιεο πνηθηιίαο πξντφλησλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηζνδχγην ηξνθίκσλ κε 

βάζε ηηο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα 
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ζηαζεξνπνηεζνχλ ζε ινγηθφ επίπεδν, ηφζν γηα ηνπο παξαγσγνχο φζν θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο. Γειαδή λα θαιχπηνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη έλα κηθξφ φθεινο 

ππέξ ηνπ παξαγσγνχ. Να εληζρπζνχλ ηα δίθηπα απεπζείαο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ 

απφ ηνπο παξαγσγνχο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Να δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα ησλ 

ρσξψλ λα επηβάιινπλ έιεγρν ζηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ηξνθίκσλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ ληάκπηλγθ, γηα πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Να ζηεξηρηεί ε 

παξαγσγή αζθαιψλ πνηνηηθά πξντφλησλ, παξαδνζηαθψλ θαη βηνινγηθψλ. 

Ζ δχλακε ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί δξαζηηθά θαη ηα αγξνηηθά 

δεηήκαηα λα βγνπλ έμσ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠΟΔ. ηφρνο ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο θάζε ρψξαο πξέπεη λα είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο απηνδπλακίαο ζε βαζηθά 

είδε δηαηξνθήο, ελψ νη εμαγσγέο-εηζαγσγέο λα παίδνπλ επηθνπξηθφ ξφιν. Οη 

κηθξνκεζαίνη παξαγσγνί κπνξνχλ λα ζξέςνπλ ηνλ θφζκν, γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη σο κέξνο ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Με θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη 

κέηξα ζηήξημεο, κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηα αλαγθαία ηξφθηκα ζε ινγηθέο ηηκέο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαηξνθηθήο θξίζεο. Ζ πνιηηηθή ηεο απηνδπλακίαο ηξνθίκσλ δελ 

αθνξά κφλν ηεο αλαπηπζζφκελεο αιιά θαη ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη εθθξάδεη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κηθξνκεζαίσλ παξαγσγψλ θαη ιατθψλ θαηαλαισηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα ηξφθηκα πξέπεη λα γίλνπλ θεληξηθφ ζέκα ησλ ζπδεηήζεσλ, φρη 

κφλν σο πνζφηεηα, αιιά θπξίσο σο πνηφηεηα, σο ζπλεζεηψλ δηαηξνθήο, σο ζρέζεσλ 

παξαγσγψλ-θαηαλαισηψλ, σο ζρέζεσλ παξαγσγήο, πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο, αληί 

γηα ζπκθέξνλ ησλ πνιπεζληθψλ. 
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Δηδηθφηεξα ε αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, 

ε δηαηήξεζε ηεο αγξνηηθήο απαζρφιεζεο ηδηαίηεξα λέσλ παξαγσγψλ, πξέπεη λα 

απνηειεί ηνλ θεληξηθφ άμνλα αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ, κε ηελ εθαξκνγή θιαδηθψλ 

πνιηηηθψλ ζηήξημεο ηεο γεσξγν-θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. Οη αγξνηηθέο επηδνηήζεηο ζα πξέπεη λα δίδνληαη κε θξηηήξηα 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά θαη φρη πξνο φθεινο ησλ κεγάισλ 

παξαγσγψλ θαη νξηζκέλσλ θιάδσλ. Να εμαζθαιηζηεί ζπκπιεξσκαηηθή εηζνδεκαηηθή 

ελίζρπζε ζηνπο αγξφηεο νξεηλψλ, απνκαθξπζκέλσλ θαη άγνλσλ πεξηνρψλ πνπ 
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αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο παξαγσγήο. Δπίζεο ζηφρνο ηεο αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο, ζε επξσπατθφ αιιά θαη εζληθφ επίπεδν, πξέπεη λα είλαη ν έιεγρνο ηεο 

αζπδνζίαο ησλ πνιπεζληθψλ, ε κείσζε ηεο ςαιίδαο ηηκψλ κεηαμχ παξαγσγνχ-

θαηαλαισηή, ε ζπλνιηθή αζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ε παξνρή αγξνηηθψλ 

ζπληάμεσλ γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε, ε πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ θαη άιια. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα είλαη ε πξνψζεζε ελφο λένπ 

παξαγσγηθνχ κνληέινπ, ζπκβαηφ κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ζνβαξέο επζχλεο 

έρεη ην αγξνρεκηθφ κνληέιν ηεο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο, ην νπνίν ζα πξέπεη λ‟ αιιάμεη, 

αθξηβψο επεηδή είλαη ζε βάξνο ηφζν ησλ αγξνηψλ, φζν θαη ησλ ιαψλ θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ πιαλήηε. Με έλα ηέηνην πιαίζην αγξνηηθήο πνιηηηθήο, εληζρχεηαη 

ε πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο γεσξγίαο, ζε φθεινο ησλ κηθξνκεζαίσλ αγξνηψλ θαη 

θαηαλαισηψλ. 

Ζ δηαηξνθηθή θπξηαξρία είλαη ην δηθαίσκα ησλ ιαψλ, ησλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη ησλ 

ρσξψλ ζηα πγηή θαη θαηάιιεια ηξφθηκα πνπ παξάγνληαη κέζσ ηεο νηθνινγηθήο θαη 

βηψζηκεο κεζφδνπο, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζπζηήκαηα ηα ηξφθηκα θαη ηε γεσξγία. Θα πξέπεη λα ζέζεη φζνπο παξάγνπλ, 

δηαλέκνπλ θαη θαηαλαιψλνπλ ηξφθηκα ζην επίθεληξν ησλ ζπζηεκάησλ ηξνθίκσλ θαη 

ησλ πνιηηηθψλ θαη φρη ηηο απαηηήζεηο ησλ αγνξψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  Ζ ηξνθηθή 

θπξηαξρία ηεξαξρεί ηηο ηνπηθήο θαη εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο θαη 

εμνπζηνδνηεί ηνπο αγξφηεο, ηελ αιηεία κηθξήο θιίκαθαο, ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, 

δηαλνκήο θαη θαηαλάισζεο κε βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα. 

Ζ ηξνθηθή θπξηαξρία δελ πεξηγξάθεη είλαη κηα έλλνηα γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ε νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ θαη λα πξνζαξκνζηεί 

ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. εκαληηθέο αξρέο ηεο θπξηαξρίαο ησλ ηξνθίκσλ είλαη ην 

δηθαίσκα ζηελ ηξνθή, ηα δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ε ελίζρπζε 

ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ, νη δίθαηεο εκπνξηθέο ζρέζεηο θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ δίθαησλ 

ηηκψλ, νη αμηνπξεπείο κηζζνί δηαβίσζεο, ε ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ε 

εθπαίδεπζε θαη ε ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο γηα ηα θξάηε. Άιιεο βαζηθέο αξρέο είλαη ε 
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πξφζβαζε ζε εχθνξε γε, ιηβάδηα, ηα αιηεπηηθά πεδία, ηα δάζε, ην λεξφ θαη ηνπο 

ζπφξνπο. Ζ πξφζβαζε απηή πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη εθφζνλ είλαη αλαγθαίν κέζσ 

ησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

 

2.13 Ο νξηζκόο  ηεο ηνπηθνπνίεζεο 

Ο φξνο είλαη έλα παηρλίδη δηαιεθηηθήο κε ηνλ φξν παγθνζκηνπνίεζε θαη έηζη ζα 

πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφο. Πξνέθπςε απφ ηελ θξηηηθή ζην δπηηθφ θαπηηαιηζηηθφ 

κνληέιν αλάπηπμεο, πνπ επηδηψθεη λα παγθνζκηνπνηεζεί, νδεγψληαο ηνλ θφζκν πξνο 

ηελ ηζνπέδσζε, ηελ άινγε κνλνκεξή αλάπηπμε θαη πηζαλά ζηελ θαηαζηξνθή. 

Ζ Σνπηθνπνίεζε ινηπφλ είλαη κηα ζηξαηεγηθή κε ηελ νπνία ζα απαληήζνπκε ζηελ 

ππαξθηή παγθνζκηνπνίεζε θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ζηηο νηθνινγηθέο θξίζεηο πνπ 

γέλλεζε θαη γελλά. Μηα ζηξαηεγηθή κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε ζηξνθή ζε κηα 

απνθεληξσκέλε, επαλαηνπηθνπνηεκέλε, απηνδηαρεηξηδφκελε, νηθνινγηθή θνηλσλία ηεο 

ηζνθαηαλνκήο, πνπ ζα έρεη ζαλ θχηηαξν ηελ απηνδχλακε θνηλφηεηα θαη ην δήκν θαη 

ζα ζηεξίδεηαη ζηελ νκνζπνλδνπνίεζε ησλ εζλψλ. Θα νηθνδνκεζνχλ νη δνκέο ηεο ζε 

ζρέζε απφξξηςεο, αληηπαξάζεζεο θαη ξήμεο κε ηηο δνκέο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη 

ηνπ εηαηξηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. Δίλαη κηα ζηξαηεγηθή ζηα πιαίζηα 

ηεο γεληθφηεξεο πξφηαζεο ηεο απφ-αλάπηπμεο πνπ αξρίδεη θαη δηακνξθψλεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα.
 71

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Απζηξαιία, ζρεδφλ ην 30% ηνπ πιεζπζκνχ αθήλεη πίζσ ηνλ 

κέρξη ηψξα ηξφπν δσήο ηνπ θαη επηιέγεη έλα απνθεληξσκέλν ζηεξηγκέλν ζηελ 

πνηφηεηα θαη φρη ζηελ πνζφηεηα λέν ηξφπν δσήο θαη δξάζεο. Αλ ινηπφλ απφ αλάγθε 

ζηξαθνχλ πξνο απηνχο ηνπο θνηλσληθνχο πεηξακαηηζκνχο, πιαηχηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα, ηφηε ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο λα ιπζεί θαη ην θνηλσληθφ θαη ην 

νηθνινγηθφ πξφβιεκα. Δίλαη κηα επηινγή πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί ιχζε γηα 

ηελ επηβίσζε, ηδίσο ησλ λέσλ ζήκεξα, αιιά θαη ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ. 
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2.13.1 Ιδέεο Σνπηθνπνίεζεο 

Απηφ πνπ πξνηείλεηαη κε ηελ Σνπηθνπνίεζε είλαη κηα δπλαηφηεηα εμφδνπ θαη απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο αιιά θαη απφ ηηο νηθνινγηθέο θξίζεηο. Ζ ζεζκνζέηεζε ησλ δνκψλ ηεο 

απνθεληξσκέλεο, νηθνινγηθήο θνηλσλίαο ηεο ηζνθαηαλνκήο θαη ηεο εγγχηεηαο, ζα 

νδεγήζεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο θνηλνηηθέο ηνπο ζπιινγηθφηεηεο λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, λα ειέγμνπλ ηελ δσή, ηνλ ρξφλν ηνπο θαη ηελ 

νηθνλνκία. Να αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, πξφλνηαο θαη πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο. Να απνθαηαζηήζνπλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο γηα ην κέιινλ, ζηα πιαίζηα 

ελφο ηζνξξνπεκέλνπ νηθνζπζηήκαηνο. Απνξξίπηνληαο ηνλ αληαγσληζκφ, ζαλ 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζπλεξγαζία λα κπνξέζνπλ λα 

πεηχρνπλ ηελ ηζνθαηαλνκή εμνπζίαο ζε φια ηα επίπεδα κε απεμάξηεζε απφ ηηο 

αγνξέο θαη ην ρξήκα. Θα εκπλεπζζνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν πνιηηηζκηθφ 

ξεχκα θαη κία λέα απηνθαζνξηδφκελε θνηλσλία, ζε ζρέζε απφξξηςεο, αλαδηάξζξσζεο 

θαη ξήμεο κε ηα ζπζηήκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ θεληξηθνχ εζληθνχ 

θξάηνπο.
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Ζ Σνπηθνπνίεζε ζεσξεί φηη ν επλντθφηεξνο ρψξνο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

πνιηηηθήο θαη λέσλ ζεζκψλ, είλαη ν ρψξνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σνπ Γήκνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηνπηθή πφιε θαη ηε γχξσ 

απφ απηήλ χπαηζξν. 

 

2.13.2 ρέζε Σνπηθνπνίεζεο-Απναλάπηπμεο 

Ζ νηθνλνκία δελ είλαη δπλαηφλ λα απμάλεηαη επ‟ αφξηζηνλ ζε έλα πιαλήηε κε θπζηθά 

φξηα. Ζ θακπχιε ηεο νηθνλνκίαο δελ κπνξεί λα είλαη εθζεηηθή, λα πεγαίλεη πξνο ην 

άπεηξν. 

Σν θίλεκα απηφ δελ ζα πξέπεη λα πξνηείλεη κφλν ηελ εμάιεηςε ηνπ ρξένπο. Θα 

πεηχραηλε απιά ηελ κεξηθή ζπξξίθλσζε ηνπ φγθνπ ηνπ θπθινθνξνχληνο ρξήκαηνο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. ηφρνο ινηπφλ ηνπ θηλήκαηνο είλαη λα πξνσζήζεη ηελ 
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απεμάξηεζε απφ απηφ ην είδνο ρξήκαηνο πνπ ζπζζσξεχεηαη ζε φιν θαη ιηγφηεξα 

ρέξηα. 

Ζ θαηεχζπλζε ηεο απναλάπηπμεο πξνηείλεη λα ζηεξηρζνχλ ζηελ απηνδπλακία θαη 

απηάξθεηα πεξηνρψλ θαη ρσξψλ  θαη ζηηο δίθαηεο αληαιιαγέο κεηαμχ ηνπο. Απηφ 

κειινληηθά δελ ζα νδεγεί ζε ειιείκκαηα.
 73

 

Θα ρξεηαζζεί ινηπφλ λα επηζηξέςνπκε ζηελ αγξνηηθή νηθν-γεσξγία, πνπ ζα 

ηθαλνπνηεί ηηο βηνηηθέο αλάγθεο ηεο αιπζίδαο: αγξφηεο-θνηλφηεηα-πεξηνρή-ρψξα θαη 

δελ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ εηαηξηθή παξαγσγή. 

Βέβαηα ζήκεξα ε γεληθφηεξε πξφηαζε γηα ηελ απναλάπηπμε, θηλδπλεχεη λα γίλεη 

αληηιεπηή ζαλ δεθαλίθη ηνπ απφ-αλαπηπζζφκελνπ θαπηηαιηζκνχ. Απηφ ζα επηδηψμεη 

ζην επφκελν δηάζηεκα ψζηε λα αθνξά πιένλ κφλν ηηο νηθνλνκηθέο ειίη ζηε δχζε, 

μεθηλψληαο απφ ηνπο αδχλαηνπο θξίθνπο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. 

Ζ θαηεχζπλζε ηεο απφ-αλάπηπμεο κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ηνπηθνπνίεζεο γηα λα ειπίδεη 

φηη ε πξφηαζε ηεο ζα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ θνηλσληθή πιεηνςεθία ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη κηα πξνζέγγηζε. Μηα ζέζε αλάκεζα ζηνπο αγψλεο πνπ γίλνληαη γηα λα 

βειηησζεί ε ζέζε ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη ζηηο ζπλεηδεηέο πξνζπάζεηεο γηα ην 

μεπέξαζκα ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ππεξβνιηθή αηνκηθή 

θαηαλάισζε. 

ε απηφ βνεζά ην γεγνλφο φηη απφ ηελ κηα ζπξξηθλψλεηαη ην θνηλσληθφ θξάηνο 

πξφλνηαο θαη άξα δελ ζα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχληαη αηηήκαηα ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ 

ηχπνπ θαη απφ ηελ άιιε φηη ην θεληξηθφ θξάηνο ζα παίδεη ην ξφιν θπξίσο ηνπ 

κεραληζκνχ θαηαζηνιήο θαη ειέγρνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, ε καθξνρξφληα αλάπηπμε ζα έξζεη κφλν κε ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν αλ 

ππάξμεη εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, έηζη ψζηε νη παξαγσγηθνί 

ζπληειεζηέο λα εμεηδηθεπηνχλ ζηελ παξαγσγή ελφο κφλν πξντφληνο ή ππεξεζίαο.  

 

                                                           
73 εξδ Λαηνχδ., 2008, Σν ζηνίρεκα ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο, Δθδφζεηο Βαληάο 
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2.14 Αεηθόξνο αλάπηπμε 

Ζ Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, πξνέβαιε ηελ 

αεηθνξία σο κία ζχγρξνλε απάληεζε ζην πξφβιεκα ησλ πιηθψλ νξίσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ζ αεηθφξνο ή βηψζηκε αλάπηπμε έρεη ζηφρν ηελ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλζξψπηλεο 

αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ηδηαίηεξα απηέο ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ θαη ηνπ Σξίηνπ 

Κφζκνπ, ρσξίο λα ππνλνκεχεηαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ κέιινληνο. Ζ αεηθνξία, 

σο πξνζπάζεηα ζπκβηβαζκνχ ησλ αληηζέζεσλ κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

πεξηβάιινληνο, απνηειεί κηα κεηξηνπαζή αλαπηπμηαθή θαη θηινπεξηβαιινληηθή 

πξνζέγγηζε, δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ νηθνινγηθή άπνςε ηεο νηθναλάπηπμεο θαη 

βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε πην αθξαίεο νηθνινγηθέο ή αλαπηπμηαθέο απφςεηο. 

Ζ δηάζθεςε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε, ζην Ρίν ην 1992, θαζφξηζε ζηφρνπο 

θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλαγθαίαο πεξηβαιινληηθήο θαη αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζε 

δηεζλέο επίπεδν. 
74

 

 

2.14.1 Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα  

Σα ζπνπδαηφηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη 

ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα εθαξκνγή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο είλαη: 

Σν ελεξγεηαθφ πξφβιεκα, πνπ επήιζε θπξίσο απφ ηελ αιφγηζηε ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε. πληζηψζεο ηνπ είλαη ε εμάληιεζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ θπξίσο ηνπ πεηξειαίνπ, ε αβεβαηφηεηα ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο, ε άλνδνο 

ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο. 

Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε κε ζπλεπαθφινπζεο επηπηψζεηο ηελ φμηλε βξνρή, ηελ ηξχπα 

ηνπ φδνληνο, ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη εληέιεη, ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. 

Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ λεξνχ,ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ππνβάζκηζε 

ηνπ εδάθνπο, ηα απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα. 
                                                           
74 ηέξγηνο Μπακπαλάζεο, 2012, Απφ ηελ θξίζε ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε 
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Ο ζφξπβνο, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη ζε νδηθφ, βηνκεραληθφ, ζφξπβν εγθαηαζηάζεσλ, 

ζηδεξνδξνκηθφ θαη αεξνπνξηθφ. 

Ζ νπηηθή ξχπαλζε. Σα αλζξψπηλα έξγα, πνιιέο θνξέο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε 

δηάρπζε ζην πεξηβάιινλ αληηαηζζεηηθψλ εηθφλσλ εγθαηάιεηςεο άρξεζησλ 

πξαγκάησλ. 

Ζ εκθάληζε ησλ παξαπάλσ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπο, πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε, 

επηβάιιεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ ηελ πηνζέηεζε ελφο άιινπ ηξφπνπ δσήο θαη αλάπηπμεο, 

κε βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηελ αεηθνξία.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Αλακθίβνια ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλαληάκε αιιαγέο ηφζν ζην νηθνλνκηθφ φζν θαη 

ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πξνζθήλην ησλ ρσξψλ παγθνζκίσο. Κάζε ρψξα έρεη ην 

δηθφ ηεο ζχζηεκα θαλφλσλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη φιεο καδί δηέπνληαη απφ 

θαλνληζκνχο θαη ζεζκνχο κε επηξξνή θαη ζπλαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο. ην παγθφζκην 

ζηεξέσκα πιένλ ππάξρεη νκνηνγέλεηα θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ έρνπλ 

εμνκαιπλζεί κε απνηέιεζκα ηε ζπλεξγαζία. 

Γεληθφηεξα κε ηελ έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρνπλ ελνπνηεζεί πνιινί θιάδνη ηεο 

παγθφζκηαο δσήο. Κπξίσο ν νηθνλνκηθφο ηνκέαο πνπ έπεηηα απφ πιήγκαηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ πνπ έρεη ππνζηεί δηαηεξεί ηε δπλακηθφηεηά ηνπ θαη πξνσζείην 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Οη ρψξεο αλαζπγθξνηνχληαη θαη ρηίδνπλ απφ ηελ αξρή κηα 

νηθνλνκία πνπ λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηψλ ηνπο αιιά 

θαη ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη έρνπλ δερηεί ηζρπξέο δεκηέο ζηα νηθνλνκηθά 

ηνπο έζνδα. 

Ζ δηεζλήο αγνξά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζέηεη ηελ θάζε ρψξα λα αληιεί έλαλ 

αληαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα έρεη δχλακε ζε απηήλ θαη λα κπνξεί λα πξνσζήζεη ηα 

εκπνξεχκαηά ηεο. Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε έρνπκε θνηλή νηθνλνκία, επηθνηλσλία, 

ειεπζεξία θηλήζεσλ. Με άιια ιφγηα αλαθεξφκαζηε ζηελ νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε 

ησλ ρσξψλ πνπ ζπκβαίλεη κέζσ ηνπ εκπνξίνπ, ησλ αγνξψλ, ηεο ξνήο θεθαιαίνπ θαη 

ρξήκαηνο θαζψο επίζεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο. 

Φπζηθά ε εμέιημε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ έρεη ζπκκεηάζρεη νπζηαζηηθά ζηελ έλλνηα 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Απφ ηελ αξραηφηεηα παξαηεξείηαη ε θίλεζε θαη κεηαθνξά 

πξντφλησλ απφ κηα πεξηνρή ζε άιιε βάζεη ηεο πνζφηεηαο πνπ παξήγαγε θαη ηη 

κπνξνχζε λα εμάγεη ζην εμσηεξηθφ ψζηε λα απμεζνχλ ηα έζνδα ηεο.  

Αλ θαη κε ηηο πεξηφδνπο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην εκπφξην δέρηεθε δεκηέο παξφια 

απηά δε ζηακάηεζε πνηέ λα απνηειεί κέζν απνθνκηδήο θεξδψλ γηα ηηο ρψξεο. Πνιινί 

ήηαλ απηνί πνπ αδπλαηνχζαλ λα αγνξάζνπλ ηηο πνζφηεηεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

έηζη απηά έκελαλ ζηηο απνζήθεο. Γηα λα απνθχγνπλ ηελ νηθνλνκηθή δεκία νη 

επηρεηξήζεηο απνθάζηζαλ λα πσιήζνπλ ηα αγαζά απηά ζε πην ρακειέο ηηκέο κε ζθνπφ 



83 
 

λα θηλεζεί ε αγνξά θαη λα δηνρεηεπηεί θεθάιαην. ηελ επίηεπμε ελφο εκπνξίνπ πνπ ην 

δηέπεη ε ζπλεξγαζία, ε αιιειεμάξηεζε θαη ε αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

ζπλέβαιιε θαη ε δεκηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ πνπ πινπνηήζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνάγνπλ θάπνηεο αμίεο ηνπ θιάδνπ. 

Παξαηεξνχκε εχινγα φηη ε αλάπηπμε πνπ ππάξρεη ζε θάζε ρψξα μερσξηζηά αιιά θαη 

ζε παγθφζκην επίπεδν αθνξά θάπνηνπο ηνκείο. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη 

αιιειέλδεηε κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ θξάηνπο, ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο 

πνπ ζα θάλεη, ηα πνζά πνπ ζα δηαζέζεη γηα δεκφζηεο δαπάλεο, θαη ηα έξγα πνπ ε 

θπβέξλεζε ζα ζεσξήζεη φηη πξέπεη λα γίλνπλ γηα έλαλ θαιχηεξν ηφπν. Ζ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε αθνξά θαηλνηνκίεο θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζπλερψο 

αλαλεψλεηαη θαη καο ρνξεγεί λέα επηηεχγκαηα γηα ηελ θαιχηεξε ρξήζε θαη ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή.  

Ζ αλάπηπμε ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη θάλεη κεγάια βήκαηα απφ ηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη κεηά. Κάζε θξάηνο πξνσζεί ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ κέζα ζε έλα 

πιαίζην εηξήλεο, ζπλεξγαζίαο θαη θηιίαο. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη 

ηέηνηεο ψζηε λα ζέηνληαη λένη ζηαζεξνί ζηφρνη αλάπηπμεο θαη εμέιημεο. ε φιν απηφ 

ην ηαμίδη θάζε θξάηνο ζπλαληά ζπκκάρνπο πνπ εληζρχνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε κέζα απφ πξνγξάκκαηα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο. 

Σέινο ε παγθνζκηνπνίεζε θέξεη θαη νξηζκέλεο ζπλέπεηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

αλζξψπσλ. Βαξχλνπζαο κνξθήο είλαη νη νηθνινγηθέο θξίζεηο φπνπ  δεκηψλνπλ ην 

πεξηβάιινλ θαη πξνθαινχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα φπσο είλαη ε κφιπλζή ηνπ ή ε θνπή 

ησλ δέληξσλ πξνθείκελνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξψηε χιε, ή λα εθκεηαιιεπηεί ν 

ρψξνο ηνπ δάζνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγνζηαζηαθψλ θηηξίσλ.  

Ζ νηθνινγηθή θξίζε πνπ ζπλαληάκε απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε αθνξά επίζεο θαη ηηο 

ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ γέθπξεο επηθνηλσλίαο γηα ηα 

κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Οη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο έρνπλ δερηεί λα δεκησζνχλ 

πεξηβαιινληηθά πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ζεκεία επαθήο κε ηα γεηηνληθά θαη κε 

θξάηε. Σα έξγα πνπ γίλνληαη γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο εγθαηαζηάζεηο ή ηα θαπζαέξηα 

πνπ δηνρεηεχνληαη ζηελ αγνξά είλαη θάπνηεο απφ ηηο κνξθέο απηήο ηεο θξίζεο.  

ε φιε απηήλ ηελ θαηάζηαζε νη εγέηεο ησλ θξαηψλ νθείινπλ λα πάξνπλ ζέζε θαη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πσο ζα ην πξνζηαηέςνπλ. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη αξθεηέο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξζή ρξήζε ησλ 

δαζψλ αιιά θαη ηε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ησλ ππνινίπσλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. 

Έρνπλ ζρεκαηηζηεί κάιηζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ 

θαη ζεζπίδνπλ λφκνπο θαη θαλφλεο γηα απηήλ ηελ πξνζηαζία. Σέινο ππάξρνπλ 

πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιισλ νξγαληζκψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ 

ηελ αλέγεξζε ησλ δαζψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
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