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Εισαγωγή

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να αλλάξει το πώς σκεφτόμαστε για την παγκο-
σμιοποίηση. Η βασική του θέση είναι ότι οι επαναστατικές αλλαγές στην τε-
χνολογία των επικοινωνιών της έδωσαν, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
έναν ριζικά νέο χαρακτήρα. Ο μηχανισμός μέσω του  οποίου η επανάσταση της 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μετασχημάτισε 
τούτο το φαινόμενο, και ο αντίκτυπος που αυτό είχε στον κόσμο, είναι απλός. 
Για να τον κατανοήσουμε, όμως, είναι απαραίτητο να κάνουμε μια ιστορική 
αναδρομή. Ας ξεκινήσουμε από κάποια δεδομένα. 

Η παγκοσμιοποίηση έκανε ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός στις αρχές 
του 19ου αιώνα, όταν η ατμομηχανή και η παγκόσμια ειρήνη μείωσαν το 
κόστος μεταφοράς αγαθών. Το δεύτερο άλμα της παγκοσμιοποίησης συνέβη 
στα τέλη του 20ού αιώνα, όταν η ΤΠΕ περιόρισε θεαματικά το κόστος της 
διακίνησης  ιδεών. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, αυτά τα δύο άλματα —ας τα 
ονομάσουμε Παλαιά και Νέα Παγκοσμιοποίηση— είχαν ολότελα διαφορετικό 
αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική γεωγραφία.

Από τις αρχές του 19ου αιώνα, η υποχώρηση του κόστους των εμπορικών 
συναλλαγών πυροδότησε έναν κύκλο εμπορίου, εκβιομηχάνισης και οικο-
νομικής μεγέθυνσης, που είχε ως αποτέλεσμα μία από τις πλέον δραστικές 
ανατροπές στην παγκόσμια ιστορία. Μέσα σε λιγότερο από δύο αιώνες, οι 
πανάρχαιοι πολιτισμοί της Ασίας και της Μέσης Ανατολής —που δέσποζαν 
στην παγκόσμια οικονομία επί τέσσερις χιλιετίες— εκτοπίστηκαν από τις ση-
μερινές πλούσιες χώρες. Τούτη η εξέλιξη, την οποία οι ιστορικοί ονομάζουν 
«Μεγάλη Απόκλιση», εξηγεί πώς συγκεντρώθηκε τόση οικονομική, πολιτική, 
πολιτιστική και στρατιωτική ισχύς στα χέρια τόσο λίγων.

Μετά το 1990, η τάση αλλάζει: η επί έναν αιώνα άνοδος των πλούσιων χω-
ρών αντιστράφηκε μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες. Το μερίδιο των πλού-
σιων χωρών στο παγκόσμιο εισόδημα έχει πια επιστρέψει στα επίπεδα του 
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1914. Η συγκεκριμένη τάση, την οποία μπορούμε να ονομάσουμε «Μεγάλη 
Σύγκλιση», είναι ασφαλώς το κυρίαρχο οικονομικό γεγονός των τελευταίων 
δύο ή τριών δεκαετιών. Σε μεγάλο βαθμό εξηγεί τόσο την αρνητική στάση 
έναντι της παγκοσμιοποίησης στις πλούσιες χώρες όσο και τη δίχως προηγού-
μενο αυτοπεποίθηση των «αναδυόμενων αγορών».

Η «συγκλονιστική μεταβολή μεριδίου», που απεικονίζεται στην Εικόνα 
1, συνοδεύτηκε από έναν μετασχηματισμό στη μεταποίηση. Οι σημερινές 
πλούσιες χώρες, οι οποίες από τη δεκαετία του 1970 έβλεπαν το μερίδιό τους 
στην παγκόσμια μεταποιητική παραγωγή να διολισθαίνει με βραδείς ρυθμούς, 
βιώνουν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μια επιταχυνόμενη υποχώρηση 
του μεριδίου αυτού (Εικόνα 2).

Το παράδοξο είναι ότι η απώλεια του μεριδίου των χωρών του G7 οδήγησε 
σε αύξηση του μεριδίου ελάχιστων μόνο χωρών. Μόλις έξι αναπτυσσόμενες 
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ΕΙΚΟΝΑ 1. Η παγκοσμιοποίηση άλλαξε στις αρχές της δεκαετίας του 1990: η «συγκλονι-
στική μεταβολή μεριδίου» (μερίδιο των εισοδημάτων των χωρών του G7 στο παγκόσμιο 
εισόδημα)

Η νεωτερική παγκοσμιοποίηση, που άρχισε περί το 1820, συνδέεται με την ταχεία εκβιομηχάνιση των σημε-
ρινών πλούσιων χωρών — εδώ τις αντιπροσωπεύει η ομάδα των επτά πλουσιότερων χωρών ή, εν συντομία, 
των χωρών του G7 (ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς και Ιταλία). Η γρήγορη εκβιομηχάνιση 
πυροδότησε ένα αυτοτροφοδοτούμενο ανοδικό σπιράλ βιομηχανικής συγκέντρωσης, καινοτομίας και οικονο-
μικής μεγέθυνσης, που έφερε μια τεράστια μετατόπιση στην παγκόσμια οικονομία. Από το 1820 μέχρι περίπου 
το 1990, το μερίδιο του εισοδήματος των χωρών του G7 εκτοξεύτηκε από το 1/5 στα 2/3 του παγκόσμιου 
εισοδήματος. 

Το ανοδικό σπιράλ ανακόπηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και αντιστράφηκε στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1990. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, το μερίδιο των χωρών του G7 στροβιλίζεται καθοδικά με ταχύ 
ρυθμό. Σήμερα έχει επιστρέψει στα επίπεδα στα οποία βρισκόταν στις αρχές του 20ού αιώνα. Αυτή η συγκλο-
νιστική μεταβολή μεριδίου υποδηλώνει ότι η φύση της παγκοσμιοποίησης άλλαξε ριζικά στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1990.

ΠΗΓΗ: World Bank DataBank (ΑΕΠ σε δολάρια ΗΠΑ) και δεδομένα της μελέτης του Maddison (με υπολογισμούς του συγγραφέα) για τα 
στοιχεία πριν από το 1960, <http://www.ggde.net/maddison/maddison-project/home.htm>. Χρησιμοποιείται η εκδοχή της μελέτης 
του Maddison του 2009, καθώς η εκδοχή του 2013 δεν επικαιροποιεί το παγκόσμιο ΑΕΠ (εφεξής η εκδοχή του 2009 θα αναφέρεται ως 
βάση δεδομένων Maddison).
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χώρες (παρουσιάζονται με τη συντομογραφία Ε6, συντόμευση του «Εκβιο-
μηχανιζόμενες Έξι») είδαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μετά την 
αύξηση του μεριδίου τους στην παγκόσμια μεταποίηση να υπερβαίνει τα 3/10 
της ποσοστιαίας μονάδας. Το ότι τόσο λίγες χώρες επωφελήθηκαν από το συ-
γκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί κάτι παράδοξο. 

Για ποιον λόγο είναι τόσο περιορισμένος γεωγραφικά ο αντίκτυπος της 
παγκοσμιοποίησης, παρά τη γενικευμένη δυνατότητα μεταφορών και επικοι-
νωνιών με χαμηλό κόστος; Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, είναι αναγκαία 
μια συνολικότερη θεώρηση της παγκοσμιοποίησης.
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ΕΙΚΟΝΑ 2. Η μείωση του μεριδίου των πλούσιων χωρών στην παγκόσμια μεταποιητική 
 παραγωγή μεταφράστηκε σε κέρδη για έξι μόνον αναπτυσσόμενες χώρες

Η μεταβολή των μεριδίων στην παγκόσμια μεταποίηση ήταν περίπου εξίσου έντονη με τη «συγκλονιστική με-
ταβολή μεριδίου» που απεικονίζεται στην Εικόνα 1. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η διολίσθηση του 
μεριδίου των χωρών του G7 επιταχύνθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα το μερίδιό τους στην παγκόσμια μεταποίη-
ση να είναι χαμηλότερο του 50%.

Από τη συρρίκνωση της μεταποιητικής παραγωγής των χωρών του G7 επωφελήθηκαν μόνον έξι αναπτυσ-
σόμενες χώρες — τις οποίες αποκαλώ Εκβιομηχανιζόμενες Έξι ή εν συντομία Ε6 (Κίνα, Νότια Κορέα, Ινδία, 
Πολωνία, Ινδονησία και Ταϊλάνδη). Το μερίδιο των υπόλοιπων χωρών στη μεταποίηση (Υπόλοιπος Κόσμος, ΥΚ 
στην εικόνα) παρέμεινε σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστο από τούτες τις αλλαγές. Επισημαίνεται ότι η Κίνα 
αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Το μερίδιό της στην παγκόσμια μεταποίηση (που δεν απεικονίζεται χωριστά) 
αυξήθηκε από περίπου 3% σε σχεδόν 20%.

ΠΗΓΗ: UNSTAT.org.
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Μια συνολικότερη θεώρηση της παγκοσμιοποίησης

Στις εποχές που οι θαλάσσιες μεταφορές εξαρτιόνταν από την αιολική ενέρ-
γεια και οι οδικές μεταφορές από την ελκτική δύναμη των ζώων, ελάχιστα 
αντικείμενα μεταφέρονταν επικερδώς σε μακρινές αποστάσεις. Το γεγονός 
αυτό καθιστούσε την παραγωγή όμηρο της κατανάλωσης, καθώς οι άνθρωποι 
ήταν δεμένοι με τη γη. Με άλλα λόγια, η παραγωγή συνδυαζόταν αναγκαστι-
κά με την κατανάλωση.

Μπορούμε να σκεφτούμε την παγκοσμιοποίηση σαν μια σταδιακή αντι-
στροφή τούτης της αναγκαστικής συνένωσης. Η συνένωση παραγωγής και 
κατανάλωσης, όμως, δεν ήταν απόρροια μόνον του υψηλού μεταφορικού 
κόστους. Οι αποστάσεις ενείχαν κόστος τόσο για τη μεταφορά αγαθών όσο 
και για τη διακίνηση ιδεών και τη μετακίνηση ανθρώπων. Είναι χρήσιμο να 
αντιληφθούμε τις τρεις αυτές συνιστώσες του κόστους ως τρεις περιορισμούς 
που δημιουργούν προσκόμματα στον διαχωρισμό της παραγωγής από την 
κατανάλωση.

 Μία από τις κεντρικές θέσεις αυτού του βιβλίου είναι ότι, για να κατανοή-
σουμε την εξελισσόμενη φύση της παγκοσμιοποίησης, είναι αναγκαίο να γίνει 
μια σαφής διάκριση ανάμεσα στις τρεις συνιστώσες του κόστους «διαχωρι-
σμού» της παραγωγής από την κατανάλωση. Από τις αρχές του 19ου αιώνα 
μειώθηκαν τα κόστη μεταφοράς αγαθών, διακίνησης ιδεών και μετακίνησης 
ανθρώπων· οι μειώσεις αυτές, όμως, δεν συμβαίνουν ταυτοχρόνως. Το κόστος 
μεταφοράς μειώθηκε δραστικά ενάμιση αιώνα πριν μειωθεί το κόστος επικοι-
νωνίας. Η εκ του σύνεγγυς επικοινωνία, από την άλλη, παραμένει και σήμερα 
ιδιαίτερα δαπανηρή.

Μια νέα οπτική για την παγκοσμιοποίηση μπορεί να διευκολύνει την κατα-
νόηση της σημασίας της διαδοχικής αυτής μείωσης στα κόστη. Έχω δώσει στη 
συγκεκριμένη θεώρηση την ονομασία «τρεις αλυσιδωτοί περιορισμοί». Η νέα 
αυτή οπτική μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα αν ανατρέξουμε επιτροχάδην στην 
ανθρώπινη ιστορία.

Ο προπαγκοσμιοποιημένος κόσμος και η πρώτη επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης

Στον προπαγκοσμιοποιημένο κόσμο, οι αποστάσεις απομόνωναν τους αν-
θρώπους και την παραγωγή σε τέτοιον βαθμό, ώστε η παγκόσμια οικονομία 
δεν ήταν παρά μια συρραφή περιορισμένης εμβέλειας τοπικών οικονομιών. Τα 
πράγματα άρχισαν να αλλάζουν όταν μειώθηκε το κόστος μεταφοράς αγα-
θών. Οι τεχνολογίες μεταφορών βελτιώθηκαν στο πλαίσιο μια διαδικασίας 
που προώθησε τη Βιομηχανική Επανάσταση, αλλά και ενισχύθηκε απ’ αυτήν.



5ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 

Στο μέτρο που διευκολύνονταν οι διεθνείς μεταφορές, ολοένα περισσότε-
ροι άνθρωποι αγόραζαν αγαθά που έρχονταν από μακρινές χώρες. Λόγου 
χάρη, οι Βρετανοί που ανήκαν στη μεσαία τάξη είχαν την οικονομική δυνα-
τότητα να τρώνε ψωμί από αμερικανικό σιτάρι, ενώ έπιναν κινεζικό τσάι στο 
οποίο προσέθεταν ζάχαρη απ’ την Τζαμάικα — πάνω σε τραπεζομάντιλα από 
ινδικό βαμβάκι. Οι οικονομολόγοι Kevin O’Rourke του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης και Jeff Williamson του Πανεπιστημίου Harvard τοποθετούν χρονι-
κά την έναρξη αυτής της διαδικασίας στο 1820. Στο άρθρο μου «Globalization: 
The Great Unbundling(s)», που δημοσιεύτηκε το 2006, αποκαλώ την αποσύν-
δεση της παραγωγής από την κατανάλωση ως τον πρώτο διαχωρισμό τής 
παγκοσμιοποίησης. 

Παρότι το κόστος μεταφοράς υποχωρούσε, η μείωση του κόστους διακί-
νησης ιδεών και του κόστους μετακίνησης ανθρώπων ήταν πολύ μικρότερη. 
Τούτη η άνιση μείωση του κόστους αποσύνδεσης πυροδότησε μια αλυσίδα 
από αίτια και επιπτώσεις, η οποία τελικά οδήγησε στις τεράστιες εισοδημα-
τικές διαφορές ανάμεσα στις σημερινές ανεπτυγμένες χώρες (εν συντομία, 
τον «Βορρά») και τις σημερινές αναπτυσσόμενες χώρες (εν συντομία, τον 
«Νότο»). Κατ’ αρχάς, οι αγορές έγιναν παγκόσμιες, αλλά η βιομηχανία συ-
γκεντρώθηκε στον Βορρά. Η εκβιομηχάνιση του Βορρά έδωσε ώθηση στην 
καινοτομία και, καθώς το κόστος διακίνησης ιδεών ήταν πολύ μεγάλο, οι και-
νοτομίες παρέμειναν εκεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η οικονομική μεγέθυνση, 
που στη σύγχρονη εποχή τροφοδοτείται από την καινοτομία, να συντελεστεί 
και πιο γρήγορα στον Βορρά. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, οι αποκλίσεις στην 
οικονομική μεγέθυνση κεφαλαιοποιήθηκαν στις κολοσσιαίες εισοδηματικές 
ασυμμετρίες μεταξύ Βορρά και Νότου, οι οποίες χαρακτηρίζουν ακόμη και 
σήμερα το οικονομικό τοπίο του πλανήτη. Εν ολίγοις, η Μεγάλη Απόκλιση 
προκλήθηκε από τον συνδυασμό του χαμηλού κόστους εμπορίου με το υψηλό 
κόστος επικοινωνίας.

Η δεύτερη επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης (ο δεύτερος διαχωρισμός)

Η παγκοσμιοποίηση επιταχύνθηκε εκ νέου στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
όταν η επανάσταση της ΤΠΕ μείωσε δραστικά το κόστος της διακίνησης 
 ιδεών. Τούτη η επανάσταση πυροδότησε την επόμενη φάση της παγκοσμιο-
ποίησης — ας την ονομάσουμε «δεύτερο διαχωρισμό», καθώς χαρακτηρίζεται 
από τον κατακερματισμό των παραγωγικών μονάδων και την εγκατάσταση 
εργοστασίων σε διαφορετικές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, η θεαματική βελτί-
ωση των επικοινωνιών επέτρεψε τον εξ αποστάσεως συντονισμό πολύπλο-
κων δραστηριοτήτων. Η τεχνολογία, δηλαδή, κατέστησε εφικτό αυτό το είδος 
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εξωπορισμού (outsourcing), ενώ το μισθολογικό χάσμα Βορρά-Νότου, απο-
τέλεσμα του πρώτου διαχωρισμού, το κατέστησε επικερδές.

Η μετεγκατάσταση τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρες με 
χαμηλούς μισθούς άλλαξε την παγκοσμιοποίηση — και όχι μόνον λόγω της 
μεταφοράς θέσεων εργασίας στο εξωτερικό. Για να διασφαλιστεί ότι τα με-
τεγκατεστημένα στάδια της παραγωγής θα συναρμόζονταν με τα εγχώρια 
στάδιά της, οι εταιρείες των πλούσιων χωρών μεταβίβασαν, εκτός των άλλων, 
τεχνογνωσία για το μάρκετινγκ, τη διαχείριση και τις χρησιμοποιούμενες τε-
χνικές. Ως εκ τούτου, ο δεύτερος διαχωρισμός —που ενίοτε αποκαλείται η 
«επανάσταση της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας (global value chain)»— επανα-
προσδιόρισε τα διεθνή όρια της γνώσης. Τα περιθώρια της επιχειρηματικής 
ανταγωνιστικότητας καθορίζονται πλέον σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό από 
την ύπαρξη διεθνών δικτύων παραγωγής παρά από τις δυνατότητες στο εσω-
τερικό των εθνικών συνόρων.

Μια αναλογία με το ποδόσφαιρο βοηθάει να κατανοήσουμε πώς η εξέλιξη 
αυτή μετασχημάτισε πλήρως τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης. Ας υπο-
θέσουμε ότι δύο ποδοσφαιρικές ομάδες διαπραγματεύονται την ανταλλαγή 
ποδοσφαιριστών. Αν πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή, θα ωφεληθούν και οι δύο 
ομάδες. Η καθεμιά θα πάρει τον ποδοσφαιριστή με τις επιθυμητές ικανότητες, 
ανταλλάσσοντάς τον με έναν ποδοσφαιριστή οι ικανότητές του οποίου είναι 
λιγότερο αναγκαίες.

Ας εξετάσουμε τώρα μια πολύ διαφορετική ανταλλαγή. Έστω ότι τα Σαβ-
βατοκύριακα ο προπονητής της καλύτερης από τις δύο ομάδες προπονεί τη 
χειρότερη ομάδα. Το βέβαιο αποτέλεσμα θα είναι να γίνει το ποδοσφαιρικό 
πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, αλλά και να βοηθηθεί η χειρότερη ομάδα. 
Δεν είναι, όμως, καθόλου βέβαιο ότι αυτή η ανταλλαγή θα είναι προς το συμ-
φέρον της καλύτερης ομάδας, γιατί ο προπονητής της θα ωφεληθεί σημαντι-
κά, καθώς θα πουλάει την τεχνογνωσία του σε δύο ομάδες αντί σε μία. 

Οι παραλληλισμοί με την παγκοσμιοποίηση είναι προφανείς. Μπορούμε 
να σκεφτούμε την Παλαιά Παγκοσμιοποίηση ως την ανταλλαγή ποδοσφαι-
ριστών. Η Νέα Παγκοσμιοποίηση μοιάζει περισσότερο με την εκ παραλλήλου 
προπόνηση των δύο ομάδων, με τις εταιρείες που μετεγκαθιστούν τμήματα 
της παραγωγικής διαδικασίας να διαδραματίζουν τον ρόλο του προπονητή.

Για να το θέσω διαφορετικά, η ΤΠΕ επέτρεψε τη μετεγκατάσταση στο 
εξωτερικό και δημιούργησε μια νέα μορφή επιχειρηματικής ανταγωνιστι-
κότητας, η οποία συνδυάζει την τεχνογνωσία των χωρών του G7 με το ερ-
γατικό δυναμικό των αναπτυσσόμενων χωρών. Επειδή τούτος ο συνδυα-
σμός υψηλής τεχνολογίας και χαμηλών μισθών αποδείχθηκε ακαταμάχητος, 
η διακίνηση ιδεών, που είναι πιο εύκολη, πυροδότησε τη μαζική μεταφορά 
τεχνογνωσίας από τον Βορρά στον Νότο. Και είναι ακριβώς αυτές οι νέες 
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μεταφορές γνώσης που διαφοροποιούν τόσο πολύ τη Νέα Παγκοσμιοποίη-
ση από την Παλαιά.

Το παράδοξο φαινόμενο του συγκεντρωτισμού και ο εμπορευματικός υπερκύκλος

Είναι σημαντικό να μην εκλάβουμε τη μεταφορά γνώσης από τον Βορρά στον 
Νότο ως κάποιας μορφής παραχώρηση, δεδομένου ότι οι εταιρείες των χω-
ρών του G7 διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στην τε-
χνογνωσία τους. Οι πλούσιες χώρες δεν μεταβιβάζουν την τεχνογνωσία τους 
στις φτωχές σε μια χειρονομία ανθρωπιστικής αλληλεγγύης. Οι εταιρείες των 
χωρών του G7 καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν 
ότι η γνώση που μεταβιβάζεται θα παραμένει στο πλαίσιο των δικών τους 
δικτύων παραγωγής. Και αυτό εξηγεί, σύμφωνα με τη θεώρηση για τους τρεις 
αλυσιδωτούς περιορισμούς, γιατί το μεταποιητικό θαύμα έλαβε χώρα μόνον 
σε τόσο λίγες αναπτυσσόμενες χώρες. Για να επανέλθω στην αναλογία με 
το ποδόσφαιρο, η Νέα Παγκοσμιοποίηση άλλαξε τη μεταποιητική τύχη των 
«ομάδων» που οι χώρες του G7 αποφάσισαν να «προπονήσουν». Πώς, όμως, 
εξηγείται το παράδοξο η προπόνηση να είναι συγκεντρωμένη σε τόσο λίγες 
χώρες;

Κατά την άποψή μου, η απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση σχετίζεται με το 
κόστος της μετακίνησης ανθρώπων, και όχι με το κόστος της μεταφοράς αγα-
θών ή της διακίνησης ιδεών. Οι αεροπορικοί ναύλοι έχουν μειωθεί, όμως το 
κόστος του χρόνου των ταξιδιών συνεχίζει να αυξάνεται μαζί με τους μισθούς 
των στελεχών και των τεχνικών. Καθώς η μετακίνηση ανθρώπων παραμένει 
δαπανηρή —και τα διεθνή δίκτυα παραγωγής εξακολουθούν να χρειάζονται 
τη μετακίνηση ανθρώπων μεταξύ εγκαταστάσεων—, οι εται ρείες που μετε-
γκαθιστούν στάδια παραγωγής στο εξωτερικό έχουν την τάση να συγκε-
ντρώνουν την παραγωγή σε λίγες γεωγραφικές θέσεις. Και πάλι, για να πε-
ριοριστεί το κόστος της μετακίνησης ανθρώπων, υπάρχει η τάση τούτες οι 
γεωγραφικές θέσεις να βρίσκονται κοντά στις χώρες του G7, δηλαδή στις 
βιομηχανικές υπερδυνάμεις — ιδίως στη Γερμανία, την Ιαπωνία και τις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Η Ινδία αποτελεί εξαίρεση — κυρίως επειδή συμμετέχει σε 
διάφορα διεθνή δίκτυα παραγωγής, συνεισφέροντας, ως επί το πλείστον, σε 
υπηρεσίες για τις οποίες δεν είναι τόσο σημαντική η συχνή φυσική παρουσία 
και αλληλεπίδραση.

Παρότι ο αντίκτυπος του δεύτερου διαχωρισμού στην εκβιομηχάνιση ήταν 
εξαιρετικά εστιασμένος, η Μεγάλη Σύγκλιση υπήρξε πολύ ευρύτερο φαινόμε-
νο λόγω πολλαπλασιαστικών φαινομένων. Περίπου οι μισοί κάτοικοι του πλα-
νήτη ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες που εκβιομηχανίζονται με γρήγορο ρυθ-
μό και, επομένως, η ταχεία άνοδος των εισοδημάτων τους δημιούργησε μια 
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αυξανόμενη ζήτηση για πρώτες ύλες. Με τη σειρά της, η αυξανόμενη ζήτηση 
δημιούργησε έναν «εμπορευματικό υπερκύκλο», ο οποίος έδωσε ώθηση στην 
οικονομική μεγέθυνση πολλών χωρών που εξάγουν πρώτες ύλες και οι οποίες 
δεν είχαν έως τότε ωφεληθεί από την εμφάνιση των παγκόσμιων αλυσίδων 
αξίας.

Το επόμενο μεγάλο βήμα της παγκοσμιοποίησης: ο τρίτος διαχωρισμός  

Το αφήγημα των τριών αλυσιδωτών περιορισμών —παρουσιάζεται συνοπτι-
κά στην Εικόνα 3— αποδέχεται την πιθανότητα ενός τρίτου διαχωρισμού, 
εφόσον το κόστος της φυσικής παρουσίας μειωθεί όσο μειώθηκαν οι δαπάνες 
συντονισμού από τη δεκαετία του 1990 και μετά. Μια τόσο μεγάλη υποχώρηση 

➣
ΕΙΚΟΝΑ 3. Συνοπτική παρουσίαση της προσέγγισης περί «τριών αλυσιδωτών περιορισμών» 
στην παγκοσμιοποίηση

Όταν οι ιππήλατες άμαξες και τα ιστιοφόρα πλοία ήταν τα πιο εξελιγμένα μέσα μεταφοράς, τα αγαθά, οι ιδέες 
και οι άνθρωποι δεν μετακινούνταν πολύ. Για τη συντριπτική πλειονότητα της ανθρωπότητας, η οικονομική 
ζωή ήταν οργανωμένη στο επίπεδο του χωριού (πρώτο σχεδιάγραμμα). 

Τα ατμόπλοια και οι σιδηρόδρομοι μείωσαν δραστικά το κόστος του εμπορίου σε μεγάλες αποστάσεις, 
επιτρέποντας την αποσύνδεση της παραγωγής από την κατανάλωση στο πλαίσιο αυτού που θα μπορούσε 
να ονομαστεί ο πρώτος διαχωρισμός της παγκοσμιοποίησης (δεύτερο σχεδιάγραμμα). Ωστόσο, η άμβλυνση 
των περιορισμών στις μεταφορές δεν έκανε τον κόσμο επίπεδο,* καθώς οι περιορισμοί στην επικοινωνία και 
τη φυσική παρουσία διατηρούνταν αμείωτοι. Πράγματι, η παραγωγή απομακρύνθηκε από την κατανάλωση,  
η μεταποίηση συγκεντρώθηκε σε εργοστάσια και βιομηχανικές ζώνες — όχι για να περιστέλλεται το κόστος 
του εμπορίου, αλλά για να μειώνεται το κόστος της επικοινωνίας και το κόστος της φυσικής παρουσίας.

Αυτές οι βιομηχανικές μικροσυστάδες έδωσαν ώθηση στην καινοτομία στις χώρες που είχαν αρχίσει να 
εκβιομηχανίζονται και οι καινοτομίες παρέμειναν σ’ αυτές λόγω του υψηλού κόστους της διακίνησης ιδεών. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τεχνογνωσία ανά εργαζόμενο να αυξάνεται στον Βορρά πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι 
στον Νότο και, τελικά, να δημιουργηθεί η μεγάλη εισοδηματική διαφορά μεταξύ τους, που είναι γνωστή ως η 
Μεγάλη Απόκλιση

Ο δεύτερος διαχωρισμός της παγκοσμιοποίησης (τρίτο σχεδιάγραμμα) έγινε οικονομικά βιώσιμος όταν 
οι επαναστατικές εξελίξεις στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών επέτρεψαν να οργανω-
θούν σύνθετες παραγωγικές διαδικασίες, ακόμη κι αν αυτές εκτείνονταν σε διαφορετικές χώρες. Όταν αυτή  
η τεχνολογική δυνατότητα κατέστη εφικτή, οι χαμηλοί μισθοί στις αναπτυσσόμενες χώρες δελέασαν εταιρείες 
του G7 να μεταφέρουν στο εξωτερικό ορισμένες παραγωγικές δραστηριότητες εντάσεως εργασίας. Επειδή τα 
στάδια της παραγωγής που μετεγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό έπρεπε να συναρμόζονται με τα στάδια της 

* Η φράση σημαίνει ότι στο εμπόριο «οι κανόνες ισχύουν για όλους και όλοι έχουν τις 
ίδιες ευκαιρίες» και προέρχεται από τον τίτλο του βιβλίου The World Is Flat του Thomas 
Friedman [Ο κόσμος είναι επίπεδος, μτφρ. Θεόφιλος Τραμπούλης, Αθήνα: Ωκεανίδα 2007] 
(Σ.τ.Μ).
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Παραγωγή
Κατανάλωση

Χώρες με χαμηλούς μισθούςΧώρες με υψηλή τεχνολογία

Υψηλό κόστος εμπορίου

Υψηλό κόστος επικοινωνίας

Υψηλό κόστος φυσικής 
παρουσίας

ΧΑΜΗΛΟΚόστος εμπορίου

Κ Ο Σ Μ Ο Σ  Π Ρ Ο  Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

ΧΑΜΗΛΟ

ΧΑΜΗΛΟ

Κόστος εμπορίου

Κόστος επικοινωνίας

1ος ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

2ος ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Υψηλό κόστος επικοινωνίας

Υψηλό κόστος φυσικής 
παρουσίας

Υψηλό κόστος φυσικής παρουσίας

παραγωγής που δεν μετακινήθηκαν, οι εταιρείες μετέφεραν μαζί με τις θέσεις εργασίας και την τεχνογνωσία 
τους. Μ’ αυτό τον τρόπο, η μεταφορά γνώσης, που έως τότε συνέβαινε μόνον στο εσωτερικό των επιχειρήσε-
ων των χωρών του G7, μετατράπηκαν σε κομβική συνιστώσα της παγκοσμιοποίησης (οι λαμπτήρες στο τρίτο 
σχεδιάγραμμα).

Τούτες οι νέες ροές πληροφοριών επέτρεψαν σε μερικές αναπτυσσόμενες χώρες να εκβιομηχανιστούν με 
ιλιγγιώδη ρυθμό — με αποτέλεσμα τη μαζική μετατόπιση βιομηχανικών δραστηριοτήτων από τον Βορρά στον 
Νότο. Η εκβιομηχάνιση του Νότου —μαζί με τον εμπορευματικό υπερκύκλο που δρομολόγησε— εκτόξευσε 
σε πρωτοφανή επίπεδα τα ποσοστά μεγέθυνσης των εισοδημάτων στις αναδυόμενες αγορές. Το αποτέλεσμα 
ήταν η «συγκλονιστική μεταβολή μεριδίου» που φαίνεται στην Εικόνα 1.

Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η επανάσταση της ΤΠΕ μετασχημάτισε την παγκοσμιοποίη-
ση και τον αντίκτυπό της στην παγκόσμια οικονομία: μέχρι το 1990, η παγκοσμιοποίηση αφορούσε κυρίως τη 
διασυνοριακή μετακίνηση αγαθών· σήμερα, περιλαμβάνει επίσης τη διασυνοριακή μεταβίβαση τεχνογνωσίας.
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του κόστους θα μπορούσε να προέλθει από δύο τεχνολογικές εξελίξεις.  
Η πρώτη αφορά τη δυνατότητα υποκατάστασης της διασυνοριακής μετακίνη-
σης ανθρώπων που αποσκοπεί στη μεταφορά τεχνογνωσίας. Η «τηλεπαρου-
σία» επιτρέπει αυτή την υποκατάσταση και δεν ανήκει στη σφαίρα της επιστη-
μονικής φαντασίας. Υπάρχει ήδη, αλλά είναι ακριβή. Η δεύτερη τεχνολογική 
εξέλιξη αφορά την υποκατάσταση της διασυνοριακής μετακίνησης ανθρώπων 
που ταξιδεύουν για να παρέχουν χειρωνακτικές υπηρεσίες. Η τεχνολογία αυ-
τή ονομάζεται «τηλερομποτική» και επιτρέπει σε ανθρώπους που βρίσκονται 
σε κάποια θέση να χειρίζονται ρομπότ τα οποία επιτελούν εργασίες σε άλλη 
θέση. Η τηλερομποτική υπάρχει ήδη· παραμένει, όμως, ακριβή, ενώ τα ρομπότ 
δεν είναι ακόμη αρκετά ευέλικτα.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο τεχνολογικών εξελίξεων ίσως αλλάξει δρα-
στικά τη φύση της παγκοσμιοποίησης στις επόμενες δεκαετίες. Και οι δύο 
τεχνολογίες επιτρέπουν σε εργαζόμενους μιας χώρας να παρέχουν υπηρεσί-
ες ή να επιτελούν εργασίες σε άλλη χώρα χωρίς να βρίσκονται εκεί. Τούτη η 
«εικονική μετανάστευση», ή διεθνής τηλεργασία, θα οδηγούσε σε δραστική 
διεύρυνση του φάσματος των θέσεων απασχόλησης που υπόκεινται σε άμε-
σο διεθνή ανταγωνισμό. Πολλές χειρωνακτικές και εξειδικευμένες εργασίες 
στις πλούσιες χώρες θα είναι δυνατόν να εκτελούνται (εξ αποστάσεως) από 
επαγγελματίες που θα βρίσκονται σε φτωχές χώρες. Επιπλέον, οι επαγγελμα-
τίες των πλούσιων χωρών θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σ’ 
ένα ευρύτερο περιβάλλον. Λόγου χάρη, ιάπωνες μηχανικοί θα μπορούν —κα-
τευθύνοντας από το Τόκιο εξελιγμένα ρομπότ— να επισκευάζουν ιαπωνικής 
προέλευσης κεφαλαιουχικό εξοπλισμό εγκατεστημένο στη Νότια Αφρική. 
Κάποιοι θα κερδίσουν απ’ αυτό τον νέο ανταγωνισμό, απ’ αυτήν τη νέα ευκαι-
ρία· κάποιοι άλλοι θα πρέπει ν’ αλλάξουν επάγγελμα.

Επομένως, ο τρίτος διαχωρισμός της παγκοσμιοποίησης θα έχει κατά πάσα 
πιθανότητα ως συνέπεια οι εργαζόμενοι μιας χώρας να παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλη χώρα — συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που μέχρι σήμερα απαιτούν 
φυσική παρουσία. Ή, για να χρησιμοποιήσω τη θεματική του διαχωρισμού,  
ο τρίτος διαχωρισμός της παγκοσμιοποίησης ίσως επιτρέψει τον φυσικό δια-
χωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει ο εργαζόμενος (ο συντελεστής εργασία) 
από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Τι είναι καινούργιο στη Νέα Παγκοσμιοποίηση;

Ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας της παγκοσμιοποίησης συνεπάγεται επί-
σης ότι οι χώρες επηρεάζονται με πολλούς νέους τρόπους. Έξι απ’ αυτούς 
ξεχωρίζουν.
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Η Νέα Παγκοσμιοποίηση επηρεάζει και τα άτομα μέσα στις εθνικές οικονομίες 

Η παγκοσμιοποίηση του 20ού αιώνα είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη εξει-
δίκευση κάθε οικονομίας σε συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής. Η μείωση 
του εμπορικού κόστους συνήθως ευνοούσε ή έπληττε ολόκληρους κλάδους, 
και τα άτομα που απασχολούνταν σ’ αυτούς. Αντίθετα, η παγκοσμιοποίηση 
του 21ου αιώνα δεν συντελείται μόνον σε επίπεδο κλάδων· συντελείται, επί-
σης, στο επίπεδο των σταδίων της παραγωγής και σε επίπεδο επαγγελμάτων. 
Ως εκ τούτου, ο αντίκτυπός της είναι πιο απρόβλεπτος.

Στην Παλαιά Παγκοσμιοποίηση, οι χώρες μπορούσαν να εντοπίζουν τους 
«αναδυόμενους» και τους «φθίνοντες» κλάδους της οικονομίας τους. Τώρα 
δεν μπορούν να το κάνουν. Σήμερα υπάρχουν αναδυόμενα και φθίνοντα 
στάδια της παραγωγής και επαγγέλματα σε κάθε κλάδο. Όπως φαίνεται, δεν 
μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι τα επόμενα στάδια παραγωγής και 
οι επόμενες θέσεις εργασίας που θα επηρεαστούν σ’ έναν κόσμο όπου τα όρια 
της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας καθορίζονται από εταιρείες οι οποίες 
εξωπορίζουν (outsource) στάδια της παραγωγής τους.

Επιπλέον, ο αντίκτυπος της Νέας Παγκοσμιοποίησης είναι περισσότερο 
«ατομικός», υπό την έννοια πως όσοι κερδίζουν και όσοι χάνουν δεν ανήκουν 
πια σε συγκεκριμένους κλάδους και ομάδες εξειδίκευσης. Ο αντίκτυπος της 
παγκοσμιοποίησης μπορεί να ποικίλλει μεταξύ εργαζόμενων με τις ίδιες δε-
ξιότητες που απασχολούνται στους ίδιους κλάδους. Ο οικονομολόγος Jagdish 
Bhagwati του Πανεπιστήμιου Columbia χρησιμοποιεί για την κατάσταση αυ-
τή τον χαρακτηρισμό «καλειδοσκοπική παγκοσμιοποίηση». Ανεξαρτήτως του 
ποια είναι η δουλειά σας και σε ποιον τομέα εργάζεστε, δεν μπορείτε να είστε 
βέβαιοι ότι η δική σας θέση εργασίας δεν θα είναι η επόμενη που θα πληγεί ή 
που θα ευνοηθεί από την παγκοσμιοποίηση.

Οι διαφορετικές επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης πάνω στα άτομα έχει 
σημαντικές επιπτώσεις και σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Αν και πολλές 
χώρες έχουν υιοθετήσει μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση κλάδων που 
φθίνουν και επαγγελματικών ομάδων οι οποίες πλήττονται, ο «ατομικός» χα-
ρακτήρας της τρέχουσας παγκοσμιοποίησης έχει ως συνέπεια οι πολιτικές αυ-
τές να μην είναι αρκετά «στοχευμένες» ώστε να διακρίνουν τους σημερινούς 
«νικητές» από τους σημερινούς «ηττημένους».

Ο αντίκτυπος της Νέας Παγκοσμιοποίησης είναι πιο αιφνίδιος και ανεξέλεγκτος

Το «ρολόι» της Παλαιάς Παγκοσμιοποίησης μετρούσε τον χρόνο σε έτη, διότι 
απαιτούνταν χρόνια για να γίνουν αισθητά τα αποτελέσματα από τη μείω-
ση των δασμών και τις βελτιώσεις στις μεταφορές. Ο αντίκτυπος της Νέας 
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Παγκοσμιοποίησης, αντίθετα, είναι πιο αιφνίδιος, διότι κινητήριος μοχλός της 
είναι ο διπλασιασμός της ικανότητας μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων, 
αλλά και της υπολογιστικής ισχύος, κάθε ένα με δύο χρόνια. Όπως έχουμε δει 
να συμβαίνει επανειλημμένα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι εκθετικές βελ-
τιώσεις στην ΤΠΕ μπορούν να μετατρέψουν το απίθανο σε κοινό τόπο μέσα 
σε λίγους μήνες.

Επιπλέον, ο τεχνικός χαρακτήρας της ΤΠΕ συνεπάγεται ότι τα εθνικά 
κράτη ασκούν μικρότερο έλεγχο πάνω στη Νέα Παγκοσμιοποίηση. Οι νόμοι 
της φυσικής καθιστούν ευκολότερο τον έλεγχο της μεταφοράς των αγαθών 
απ’ ό,τι της μεταφοράς των ιδεών. Και η πολιτική ενισχύει τους φυσικούς 
νόμους. Σε τελική ανάλυση, οι ιδέες προέρχονται από τις χώρες του G7, των 
οποίων οι πολίτες έχουν ασπαστεί την εξωστρέφεια.* Η παρεμπόδιση του μα-
ζικού «αρμπιτράζ γνώσης», που αποτελεί πλέον τον κινητήριο μοχλό της πα-
γκοσμιοποίησης, είναι σχεδόν αδύνατη.

Η Νέα Παγκοσμιοποίηση αποεθνικοποίησε το συγκριτικό πλεονέκτημα

Οι εταιρείες του G7 μοχλεύουν την τεχνογνωσία τους συνδυάζοντάς την με 
εργασία σε χώρες με χαμηλούς μισθούς. Καθώς οι εταιρείες συνδυάζουν και 
«μοντάρουν» τις πηγές ανταγωνιστικότητας επιμέρους χωρών, τα έθνη δεν 
αποτελούν πλέον τη μοναδική αυτονόητη μονάδα ανάλυσης. Σε ολοένα με-
γαλύτερο βαθμό, τα σύνορα της ανταγωνιστικότητας ελέγχονται από εται-
ρείες που διευθύνουν διεθνή δίκτυα παραγωγής.

Για να το θέσω διαφορετικά, ο πρώτος διαχωρισμός επέτρεψε στα έθνη να 
αξιοποιούν καλύτερα το συγκριτικό τους πλεονέκτημα. Ο δεύτερος διαχωρι-
σμός επιτρέπει κατεξοχήν στις εταιρείες να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά 
τους μέσω του συνδυασμού των εθνικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Η Νέα Παγκοσμιοποίηση διέρρηξε εν μέρει το συμβόλαιο ανάμεσα στους εργαζόμενους  
και στις εταιρείες των χωρών του G7

Όταν η τεχνολογία ήταν εθνική, η απόκλιση των μισθών μεταξύ χωρών 
προσαρμοζόταν στις διεθνείς τεχνολογικές διαφορές. Όταν π.χ. προόδευε η 
γερμανική τεχνολογία, στη Γερμανία αυξάνονταν οι μισθοί. Ο δεύτερος δια-
χωρισμός ακυρώνει εν μέρει αυτήν τη διαδικασία εξισορρόπησης μεταξύ μι-
σθών και τεχνολογίας. Η Νέα Παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται ότι οι γερμανοί 

* Οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της ομάδας των χωρών του G7 μετά το 2016 (έτος 
κυκλοφορίας της αγγλόφωνης έκδοσης του βιβλίου) δείχνουν ότι η στάση των πολιτών 
ίσως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. (Σ.τ.Ε.)
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εργαζόμενοι δεν είναι πια οι μοναδικοί που ωφελούνται από τις τεχνολογικές 
εξελίξεις στη Γερμανία. Οι γερμανικές εταιρείες μπορούν πλέον να αξιοποιούν 
τη βελτιωμένη γερμανική τεχνολογία συνδυάζοντας την, λόγου χάρη, με το 
πολωνικό εργατικό δυναμικό. Τα ίδια περίπου ισχύουν για τις εταιρείες και 
τους εργαζόμενους σε όλες τις χώρες του G7. 

Η Νέα Παγκοσμιοποίηση μετέβαλε τον ρόλο των αποστάσεων

Ο τυπικός τρόπος σκέψης θεωρεί ότι η παγκοσμιοποίηση σχετίζεται κυρίως 
με τη διασυνοριακή μεταφορά αγαθών. Ως εκ τούτου, ο διπλασιασμός των 
αποστάσεων ανάμεσα στις αγορές εκλαμβάνεται, σε γενικές γραμμές, ως δι-
πλασιασμός του κόστους εμπορίου. Η εφαρμογή αυτής της συλλογιστικής 
σήμερα είναι ένας λανθασμένος τρόπος σκέψης για την παγκοσμιοποίηση του 
21ου πρώτου αιώνα εξαιτίας ενός πολύ απλού λόγου.

Οι γεωγραφικές αποστάσεις επηρεάζουν το κόστος της μεταφοράς των 
αγαθών, της διακίνησης των ιδεών και της μετακίνησης των ανθρώπων με 
ποικίλους τρόπους. Χάρη στο διαδίκτυο, το κόστος της διακίνησης των ιδεών 
είναι σχεδόν μηδενικό και διαφοροποιείται ελάχιστα σε σχέση με την απόστα-
ση. Σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των ανθρώπων, όμως, υπάρχει μια μεγάλη 
διαφορά ανάμεσα στους προορισμούς στους οποίους μπορεί κανείς να φτάσει 
αυθημερόν και τους πιο απομακρυσμένους.

Το γεγονός αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί ελάχιστες αναπτυσ-
σόμενες χώρες κατάφεραν να εκβιομηχανιστούν με ταχύ ρυθμό, παρότι υιο-
θέτησαν όλες τις φιλοεπιχειρηματικές πολιτικές. Για να το θέσω ωμά: αυτό 
συνέβη γιατί βρίσκονται πολύ μακριά από το Ντιτρόιτ, τη Στουτγάρδη και τη 
Ναγκόγια, σε σύγκριση με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Νέα Παγκοσμιοποίηση πρέπει να αλλάξει το πώς οι εθνικές κυβερνήσεις  
σχεδιάζουν τις πολιτικές τους

Πάρα πολλές οικονομικές πολιτικές βασίζονται στην ιδέα ότι η ανταγωνιστι-
κότητα είναι ένα εθνικό γνώρισμα. Στις πλούσιες χώρες, οι πολιτικές για την 
παιδεία και την κατάρτιση (που προετοιμάζουν τους εργαζόμενους για τις 
θέσεις εργασίας του μέλλοντος), αλλά και οι φοροαπαλλαγές για την έρευνα 
και ανάπτυξη (ώστε να αναπτυχθούν τα προϊόντα και οι παραγωγικές διαδι-
κασίες του μέλλοντος), αποσκοπούν στην ενίσχυση των πηγών της εθνικής 
ανταγωνιστικότητας. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι πολιτικές για τα επίπε-
δα των δασμών (ώστε να προστατεύεται η εγχώρια παραγωγή), καθώς και οι 
αναπτυξιακές στρατηγικές (ώστε να βελτιώνεται η σχετική θέση της χώρας 
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στην αλυσίδα αξίας), βασίζονται στην ιδέα ότι οι πόροι της εγχώριας ανταγω-
νιστικότητας είναι εθνικοί.

Όλες αυτές οι παραδοχές στις οποίες στηρίζεται η οικονομική πολιτική 
πρέπει υπό το πρίσμα της Νέας Παγκοσμιοποίησης να αναθεωρηθούν. Επί πα-
ραδείγματι, η αποεθνικοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος μετέβαλε 
το εύρος επιλογών που έχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Αντί να δημιουργούν 
μια συνολική εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να είναι ανταγωνιστικές σε 
διεθνή κλίμακα (όπως συνέβαινε στον 19ο και τον 20ό αιώνα), οι αναπτυσ-
σόμενες χώρες συμμετέχουν πλέον σε διεθνή δίκτυα παραγωγής, ώστε να γί-
νουν ανταγωνιστικές, και μετά εκβιομηχανίζονται αποκτώντας περισσότερες 
καλές θέσεις εργασίας στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας. 

Η άλλη όψη του νομίσματος της αποεθνικοποίησης του συγκριτικού πλεο-
νεκτήματος είναι ότι μετασχηματίστηκαν οι επιλογές για την ανταγωνιστι-
κότητα που είχαν και οι πλούσιες χώρες. Οι εταιρείες που είναι ανταγωνιστι-
κές σε παγκόσμια κλίμακα συνδυάζουν διαφορετικά εθνικά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα για να παράγουν αγαθά στις θέσεις όπου η παραγωγή είναι 
πιο αποδοτική. Όσες εταιρείες και χώρες απορρίπτουν αυτήν τη νέα σχολή 
σκέψης που αναμειγνύει και συναρμόζει συγκριτικά πλεονεκτήματα δυσκο-
λεύονται να ανταγωνιστούν όσες την έχουν ασπαστεί.

Κοντολογίς, ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας της παγκοσμιοποίησης εξά-
λειψε τόσο τις παλαιού τύπου αναπτυξιακές πολιτικές των αναπτυσσόμενων 
χωρών όσο και τις αφελείς εθνικιστικές βιομηχανικές πολιτικές στις ανεπτυγ-
μένες χώρες.

Οδικός χάρτης για τον αναγνώστη

Το υπόλοιπο βιβλίο αποτελείται από πέντε μέρη. Στο Πρώτο Μέρος, που περι-
λαμβάνει τα Κεφάλαια 1 έως 3, παρουσιάζεται συνοπτικά η μακρά ιστορία της 
παγκοσμιοποίησης· ως οργανωτικό πλαίσιο χρησιμοποιούνται οι έννοιες της 
συνένωσης και του διαχωρισμού.

Το Δεύτερο Μέρος τιτλοφορείται «Διευρύνοντας το αφήγημα της παγκο-
σμιοποίησης» και περιλαμβάνει 2 κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει διε-
ξοδικά τη θεωρία για τους τρεις αλυσιδωτούς περιορισμούς. Το Κεφάλαιο 5 
εμβαθύνει στο τι είναι πράγματι καινούργιο στη Νέα Παγκοσμιοποίηση.

Το Τρίτο Μέρος, με τον τίτλο «Κατανοώντας τις αλλαγές στην παγκοσμιο-
ποίηση», περιλαμβάνει επίσης 2 κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται 
τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν την παγκοσμιοποίηση και, με βάση 
αυτή την ανάλυση, το Κεφάλαιο 7 επιδιώκει να εξηγήσει για ποιους λόγους 
ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης μεταβλήθηκε τόσο δραστικά μεταξύ 
πρώτου και δεύτερου διαχωρισμού.
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Το Τέταρτο Μέρος επικεντρώνεται στις συνέπειες που έχει η Νέα Παγκο-
σμιοποίηση όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο 
8 αναλύει τον αντίκτυπο που είχαν οι αλλαγές στις πολιτικές των χωρών του 
G7 για την παγκοσμιοποίηση, ενώ στο Κεφάλαιο 9 παρατίθεται η αντίστοιχη 
ανάλυση για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στο Πέμπτο Μέρος, που τιτλοφορείται «Με το βλέμμα στο μέλλον», πα-
ρουσιάζονται ορισμένες υποθέσεις για το τι επιφυλάσσει το μέλλον όσον αφο-
ρά την παγκοσμιοποίηση, και το αντίστροφο.





[17]

ΜΕΡΟΣ Α΄

Η μακρά ιστορία της παγκοσμιοποίησης, 
με λίγα λόγια

Το Πρώτο Μέρος εξετάζει 200.000 χρόνια παγκοσμιοποίησης. Όμως γιατί εί-
ναι αναγκαία μια τέτοια αναδρομή στο απώτερο παρελθόν; Η αιτία διατυ-
πώνεται εύστοχα στο παρακάτω παράθεμα από ένα βιβλίο του 1957:

Επειδή όλοι επηρεαζόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εποχή στην οποία ζού-
με και έχουμε την τάση να γενικεύουμε σε υπέρμετρο βαθμό με βάση μεταβατικές 
συγκυρίες, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε σαφώς την [παγκοσμιοποίηση], 
αν προσπαθήσουμε να την αναλύσουμε με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες και 
αν προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε τους σημαντικότερους παράγοντες που 
επενεργούν σήμερα.

Αυτή είναι η εισαγωγική πρόταση στο βιβλίο Economic Development, που 
έγραψαν ο πατέρας μου Robert Baldwin και ο Gerald Meier. Αν και, αντί για 
τη λέξη «παγκοσμιοποίηση», υπήρχαν οι λέξεις «οικονομική ανάπτυξη», ο 
συλλογισμός παραμένει εξίσου αληθής.1

Οι σημερινές συζητήσεις για την παγκοσμιοποίηση όντως επηρεάζονται 
«σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εποχή στην οποία ζούμε». Ο αντίκτυπος της 
παγκοσμιοποίησης στην παγκόσμια οικονομία ήταν σχετικά σταθερός τα τε-
λευταία 170 χρόνια — δεδομένο που οδήγησε πολλούς σχολιαστές να θεωρή-
σουν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι αμετάβλητη. Ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ 
Μπιλ Κλίντον, λόγου χάρη, είχε χαρακτηρίσει την παγκοσμιοποίηση ως το 
«οικονομικό ισοδύναμο μιας δύναμης της φύσης, όπως ο άνεμος ή το νερό». 
Αυτό είναι λάθος.

Η παγκοσμιοποίηση άλλαξε ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες, όπως υπο-
στήριξα στην Εισαγωγή. Στο Πρώτο Μέρος κάνω μια αναδρομή στο απώτερο 
παρελθόν για να δείξω ότι το μέγεθος των πρόσφατων αλλαγών στην πα-
γκοσμιοποίηση δεν συνιστά κάποια πρωτοφανή εμπειρία στην ιστορία τής 
ανθρωπότητας.



| Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ18

Το οργανωτικό πλαίσιο

Για να χωρέσουν 200.000 χρόνια ιστορίας σε λίγες μόνον σελίδες, θα πρέπει 
η αφήγηση να παραλείψει —αν μη τι άλλο— κάποιες λιγότερο σημαντικές 
λεπτομέρειες. Είναι σκόπιμο, λοιπόν, να διασαφηνιστεί εξαρχής τι εννοούμε 
«σημαντικό». Εν προκειμένω, το οργανωτικό πλαίσιο που χρησιμοποιώ είναι 
ο κλασικός ορισμός του εμπορίου. 

Εμπόριο λαμβάνει χώρα όταν η παραγωγή και η κατανάλωση αποσυνδέο-
νται γεωγραφικά. Εκείνο που έχει σημασία είναι να εξετάσουμε πώς αλλάζει η 
σχέση παραγωγής/κατανάλωσης. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το οργανωτικό 
πλαίσιο —σε συνδυασμό με την άποψη για τους τρεις αλυσιδωτούς περιορι-
σμούς που αναφέραμε ήδη στην Εισαγωγή— διακρίνουμε τέσσερις φάσεις της 
παγκοσμιοποίησης.

Για όσους αναγνώστες δεν ανησυχούν ότι θα τους επηρεάσουν οι μετα-
βατικές συγκυρίες και, άρα, θέλουν να παραλείψουν την ιστορική αναδρομή 
στα Κεφάλαια 1, 2 και 3, ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των τεσσάρων 
φάσεων.

Διάκριση της παγκοσμιοποίησης σε τέσσερις φάσεις

Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, παγκοσμιοποίηση σήμαινε 
κάτι εντελώς διαφορετικό απ’ ό,τι σήμερα.

Πρώτη Φάση: η επέκταση του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη (200.000 π.Χ. έως 10.000 π.Χ.)

Στη διάρκεια των 190 από τις τελευταίες 200 χιλιετίες, «παραγωγή» σήμαινε 
κατά κύριο λόγο τροφή συνδεδεμένη με συγκεκριμένες περιοχές και εποχές 
του έτους. Παραγωγή και κατανάλωση ήταν γεωγραφικά συνενωμένες, αφού 
με τα προϊστορικά μέσα μεταφοράς ήταν πιο εύκολη η μετακίνηση των αν-
θρώπων προς την τροφή παρά το αντίστροφο. Το εμπόριο ήταν περιορισμένο. 
Στην Πρώτη Φάση, παγκοσμιοποίηση σήμαινε ότι ο αυξανόμενος ανθρώπι-
νος πληθυσμός ταξίδευε για να αξιοποιεί ολοένα πιο απομακρυσμένες θέσεις 
παραγωγής.

Δεύτερη Φάση: τοπική συγκέντρωση της παγκόσμιας οικονομίας (10.000 π.Χ. έως 1820 μ.Χ.)

Στη Δεύτερη Φάση, παραγωγή και κατανάλωση παρέμεναν συνενωμένες, 
όπως και πριν. Υπήρχε, όμως, μια καθοριστικής σημασίας διαφορά. Χάρη 
στην Αγροτική Επανάσταση*, τα παραγόμενα τρόφιμα μεταφέρονταν στους 

*  Η Αγροτική Επανάσταση ονομάζεται επίσης Νεολιθική Επανάσταση. (Σ.τ.Μ.)
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καταναλωτές, και όχι το αντίστροφο. Με άλλα λόγια, η παγκόσμια οικονομία 
είχε «εντοπισμένο» χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι παραγωγή και κατανάλω-
ση λάμβαναν χώρα σε συγκεκριμένες περιοχές. Το εμπόριο ήταν ακόμη δύ-
σκολο και, ως εκ τούτου, όχι τόσο συνηθισμένο.

Στη φάση αυτή αναδύθηκαν επίσης πόλεις και αρχαίοι πολιτισμοί, εκεί 
όπου σήμερα βρίσκονται το Ιράκ, το Ιράν, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Κίνα, η 
Ινδία/Πακιστάν και η Ελλάδα/Ιταλία. Παρότι υπήρχαν εμπορικές ανταλλα-
γές ανάμεσα σ’ αυτές τις συστάδες παραγωγής/κατανάλωσης, δεν είχε ακόμη 
δρομολογηθεί η παγκοσμιοποίηση, με τη σημερινή έννοια του όρου. Οι εγ-
χώριες τιμές καθορίζονταν κυρίως από τις τοπικές —και όχι από τις διεθνείς— 
συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. 

Τρίτη Φάση: η παγκοσμιοποίηση των τοπικών οικονομιών (1820 έως περ. 1990)

Η επανάσταση του ατμού επέτρεψε στους ανθρώπους να συγκεντρώνουν και 
να ελέγχουν ποσότητες ενέργειας που έως τότε ήταν αδιανόητες. Μέσα σε 
έναν αιώνα, η περίτεχνη διασύνδεση της επανάστασης του ατμού με τη Βιομη-
χανική Επανάσταση μετασχημάτισε εκ βάθρων τη σχέση της ανθρωπότητας 
με το περιβάλλον εν γένει — και, πιο συγκεκριμένα, με την απόσταση. 

Η βελτίωση των μέσων μεταφοράς έκανε οικονομικά εφικτή την κατα-
νάλωση αγαθών που παράγονταν μακριά. Ως εκ τούτου, τα πρότυπα παραγω-
γής άλλαξαν και ο όγκος του διεθνούς εμπορίου αυξήθηκε θεαματικά, καθώς 
τα έθνη άρχισαν να «παράγουν ό,τι φτιάχνουν καλύτερα και να εμπορεύονται 
τα υπόλοιπα».

Η παραγωγή συγκεντρώθηκε μεν σε μικροσυστάδες στα εργοστάσια των 
ανεπτυγμένων χωρών, αλλά τα προϊόντα της κατευθύνονταν σε όλο τον 
κόσμο. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε στον Βορρά και πυροδότησε έναν κύ-
κλο εκβιομηχάνισης, συγκέντρωσης και καινοτομίας, που είχε ως αποτέλεσμα 
να δημιουργηθεί ένα τεράστιο χάσμα γνώσης μεταξύ Βορρά και Νότου. Με 
τη σειρά της, τούτη η ανισορροπία στη γνώση οδήγησε σε μια πρωτοφανή 
απόκλιση των εισοδημάτων, γνωστή ως η Μεγάλη Απόκλιση.

Τέταρτη Φάση: διεθνοποίηση της παραγωγής (1990 έως σήμερα)

Η επανάσταση στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) υπήρξε για τον δεύτερο διαχωρισμό ό,τι η επανάσταση του ατμού για 
τον πρώτο. Αμβλύνοντας τους περιορισμούς στους οποίους οφείλονταν οι 
τεράστιες ανισορροπίες στον παγκόσμιο καταμερισμό της γνώσης, η επα-
νάσταση στην ΤΠΕ επέφερε έναν ιστορικό μετασχηματισμό που μπορεί να 
ονομαστεί η Μεγάλη Σύγκλιση. Ο Βορράς αποβιομηχανίστηκε, ενώ ορισμένες 
χώρες του Νότου εκβιομηχανίστηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν μια συγκλονιστι-
κή μεταβολή του μεριδίου των εισοδημάτων επιμέρους χωρών στο παγκόσμιο 
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ΑΕΠ, η οποία αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση της αντιστροφής 
της Μεγάλης Απόκλισης.

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε λεπτομερέστερα τις τέσσερις φάσεις της 
 παγκοσμιοποίησης. Το Κεφάλαιο 1 καλύπτει τις δύο πρώτες φάσεις, ενώ τα 
Κεφάλαια 2 και 3 καλύπτουν αντίστοιχα την τρίτη και την τέταρτη φάση. 



[21]

1
Η εξάπλωση του ανθρώπινου είδους  
στον πλανήτη και η πρώτη συνένωση

Ο σύγχρονος άνθρωπος εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από 200.000 χρόνια. 
Η γεωγραφική εξάπλωση του ανθρώπινου είδους ακολουθούσε τις αυξο-
μειώσεις στον ανθρώπινο πληθυσμό οι οποίες συνεπάγονταν και αυξομειώσεις 
στις ανάγκες για πρόσθετη τροφή. Για περίπου 75.000 χρόνια, τούτη η αλλη-
λένδετη κατανάλωση και παραγωγή περιορίζονταν στην Αφρική. 

Το κεφάλαιο αυτό εξιστορεί αρχικά την Πρώτη Φάση της παγκοσμιοποίη-
σης — δηλαδή, το πώς οι άνθρωποι, που ήταν ακόμη κυνηγοί και τροφοσυλ-
λέκτες, εξαπλώθηκαν στον πλανήτη. Στη συνέχεια εξηγεί πώς ο χαρακτήρας 
της παγκοσμιοποίησης άλλαξε ριζικά όταν ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου 
πληθυσμού «προσκολλήθηκε» σε ορισμένες περιοχές μετά την ανακάλυψη 
της γεωργίας.

Πρώτη φάση: η εξάπλωση του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη

Παρότι δεν γνωρίζουμε με λεπτομέρειες το ακριβές χρονοδιάγραμμα της με-
τακίνησης των ανθρώπων εκτός Αφρικής, είμαστε βέβαιοι ότι δεν ήταν μια 
γραμμική διαδικασία. Με δεδομένη τη στενή σχέση ανάμεσα στο κλίμα, στην 
τροφή και στον πληθυσμό —αλλά και τη μεγάλη κλιματική αλλαγή που έλα-
βε χώρα στην ίδια περίοδο (Εικόνα 4)—, οι αυξομειώσεις στη διασπορά των 
ανθρώπων ανά την υφήλιο είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό.

Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα, μια ομάδα έφυγε από την Αφρική 
κατά την τελευταία πραγματικά θερμή περίοδο, πριν από 125.000 χρόνια πε-
ρίπου. Οι άνθρωποι αυτοί διέσχισαν την Αίγυπτο με κατεύθυνση προς την 
Εύφορη Ημισέληνο.* Ωστόσο, σημερινές αναλύσεις DNA δείχνουν ότι δεν κα-
τάφεραν να επιβιώσουν.

* Πρόκειται για την περιοχή της Μέσης Ανατολής που περιλαμβάνει το Ιράκ, το Ισραήλ, την 
Παλαιστίνη, τη Συρία, τον Λίβανο, την Ιορδανία, την Κύπρο, τη βόρεια Αίγυπτο, τις νότιες 
παρυφές της Τουρκίας και τις δυτικές παρυφές του Ιράν. (Σ.τ.Μ.)
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Μια επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον Vincent Macaulay χρησιμο-
ποίησε μιτοχονδριακό DNA για να αποδείξει ότι όλοι οι μη Αφρικανοί σχετί-
ζονται με μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έφυγαν από την Αφρική διασχίζο-
ντας την Ερυθρά Θάλασσα πριν από 55.000 έως 85.000 χρόνια, σε άλλη μια 
περίοδο ανόδου της θερμοκρασίας. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι εξαπλώθηκαν 
στον υπόλοιπο πλανήτη με γρήγορους ρυθμούς (σε όρους της προϊστορικής 
κλίμακας του χρόνου).1

Αναλύσεις DNA και αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι πριν από 40.000 
χρόνια υπήρχε μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στην Αφρική, την Ασία και την 
Αυστραλία (Εικόνα 5). Η βόρεια Ευρώπη εποικίστηκε αργότερα, πριν από 
35.000 χρόνια. Οι άνθρωποι έφτασαν στη Αμερική πριν από 15.000 χρόνια και 
στην Παταγονία πριν από 12.000 χρόνια. Τούτη η φάση της παγκοσμιοποίησης 
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ΕΙΚΟΝΑ 4. Η κλιματική αλλαγή από την εμφάνιση του πρώτου Homo sapiens* (απόκλιση από 
τις σημερινές θερμοκρασίες σε βαθμούς Κελσίου)

Το ανθρώπινο είδος εξελίχθηκε στην Αφρική πριν από 200.000 χρόνια, όταν επικρατούσαν κλιματικές συν-
θήκες παρόμοιες με τις σημερινές. Η θερμοκρασία του πλανήτη μειωνόταν επί 70.000 χρόνια, προτού η θερ-
μοκρασία αρχίσει πάλι να αυξάνεται πριν από 128.000 χρόνια. Στα επόμενα 100.000 χρόνια, η θερμοκρασία 
ακολούθησε μια καθοδική τάση με πολλές αυξομειώσεις, η οποία άρχισε να αντιστρέφεται το 20.000 π.Χ.  
— στην αρχή η θερμοκρασία αυξήθηκε και περί το 10.000 π.Χ. σταθεροποιήθηκε.

Η Πρώτη Φάση της παγκοσμιοποίησης (εξάπλωση του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη) δρομολογήθηκε 
όταν οι σύγχρονοι άνθρωποι έφυγαν από την Αφρική πριν από 83.000 χρόνια, ύστερα από μια χιλιετή αύξηση 
της μέσης θερμοκρασίας της Γης. Η Δεύτερη Φάση δρομολογήθηκε όταν το κλίμα άρχισε να γίνεται πιο θερμό 
και, τελικά, σταθεροποιήθηκε πριν από 12.000 χρόνια. Καθώς το κλίμα ήταν πια θερμό και σχετικά σταθερό, οι 
άνθρωποι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την παραγωγή τροφής. Η τοπική παραγωγή τροφής μπορούσε να 
αυξηθεί ώστε να αντιστοιχεί στη μεγέθυνση του τοπικού πληθυσμού. Η αλλαγή αυτή, που ονομάζεται Αγροτική 
Επανάσταση, επέτρεψε την ανάδυση του πολιτισμού.

Η σημερινή «υπερθέρμανση του πλανήτη» φαίνεται από το άλμα στο δεξιό άκρο του σχεδιαγράμματος.

ΠΗΓΗ: J. Jouzel κ.ά., «Orbital and Millennial Antarctic Climate Variability over the Past 800,000 Years», Science 317 (5839), 2007, σ. 793-
797· βασίζεται στον αρκτικό πυρήνα πάγου Dome C.

* Άνθρωπος ο σοφός, το μόνο επιζών είδος του γένους Homo των Hominoidae (Ανθρωπιδών), από το οποίο κατάγονται οι σημερινοί 
άνθρωποι. (Σ.τ.Μ.)
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—αρχικά εντός Αφρικής και, στη συνέχεια, εκτός Αφρικής— διήρκεσε 185.000 
χρόνια.

Παρότι οι ημερομηνίες είναι πολύ προσεγγιστικές, αναδεικνύουν ένα δε-
δομένο που κυριαρχούσε στην ανθρώπινη ιστορία μέχρι αρκετά πρόσφατα. 
Η ανατολική, η νότια και η δυτική Ασία είναι ιδιαίτερα φιλόξενες για την αν-
θρώπινη ζωή, ενώ συνδέονται σχετικά καλά μεταξύ τους τόσο διά ξηράς όσο 
και διά θαλάσσης.

Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν τη 
διενέργεια κατά την περίοδο αυτή εμπορικών ανταλλαγών σε μεγάλες απο-
στάσεις. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το εμπόριο οψι-
διανού (ή οψιανού, υαλώδους ηφαιστειακού πετρώματος με μαύρο χρώμα) 
από τη νοτιοανατολική Μικρά Ασία, τον οποίο αντάλλασσαν μεταξύ τους 
ομάδες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών σε όλη την Εύφορη Ημισέληνο κατά την 
προϊστορική εποχή. Καθώς δεν είχαν ακόμη εξημερωθεί υποζύγια, το εμπόριο 
οψιδιανού σε μεγάλες αποστάσεις ουσιαστικά σήμαινε ότι άνθρωποι μετέφε-
ραν βράχους. Προφανώς, το γεγονός αυτό περιόριζε σημαντικά τον όγκο των 
εμπορικών συναλλαγών.

ΕΙΚΟΝΑ 5. Η εξάπλωση του ανθρώπινου είδους σε όλο τον κόσμο

Κατ’ εκτίμηση εμφάνιση του ανθρώπινου είδους (σε χιλιάδες χρόνια πριν). Το ανθρώπινο είδος διασκορπίστη-
κε στη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αυστραλία σε χρονικό διάστημα μερικών δεκάδων χιλιάδων ετών. Η 
Ευρώπη, που ήταν λιγότερο φιλόξενη για την ανθρώπινη ζωή, εποικίστηκε δεκάδες χιλιάδες χρόνια αργότερα 
— πριν από 30.000 χρόνια. Πολύ αργότερα, ο σύγχρονος άνθρωπος έφτασε στην Αμερική, διασχίζοντας μια 
γέφυρα πάγων που συνέδεε την Ασία με τη Βόρεια Αμερική. Μέχρι το 10.000 π.Χ., το ανθρώπινο είδος είχε 
επεκταθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη.

ΠΗΓΗ: Οι ημερομηνίες για τις πρώτες μόνιμες εγκαταστάσεις ανθρώπων βασίζονται σε αναλύσεις σημερινού DNA (mitomap.org, τελευταία 
προσπέλαση Μάιος του 2020).

phase of globalization— within Africa and then out of Africa— 

 e dates are very rough, but they serve to illustrate a fact that 
dominated history  until quite recent centuries. East, South, and West 
Asia are particularly amenable to  human life, and they are relatively 
well connected by land and sea.

 ere is incontestable archaeological evidence of long- distance 
trade during this period. One example is obsidian (black volcanic 
glass) from southeast Turkey that was exchanged among hunting 
and foraging groups around the Fertile Crescent in prehistoric times. 
Pack animals had not been domesticated, so long- distance trade in 
obsidian literally meant  people carry ing rocks. Obviously, this se-
verely limited trade volumes.

 e  human race dispersed across the  Middle East, Asia, and Australia over a span of 
tens of thousands of years. Eu rope, which was much less hospitable to  human life, 

Much  later, modern  humans reached the Amer i cas by crossing over an ice bridge 

humanized.

Κατ’ εκτίμηση εμφάνιση 
του ανθρώπινου είδους 
(σε χιλιάδες χρόνια πριν)
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Δεύτερη φάση: γεωργία και η πρώτη συνένωση 

Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το κλίμα άρχισε να θερμαίνε-
ται πριν από 20.000 χρόνια και σταθεροποιήθηκε πριν από 12.000 χρόνια  
(Εικό να 4). Καθώς στην Προϊστορική Εποχή η πυκνότητα του πληθυσμού 
περιοριζόταν από την ύπαρξη τροφής και η διαθεσιμότητα τροφής προσδιο-
ριζόταν από το κλίμα, τούτη η ευνοϊκή κλιματική αλλαγή δρομολόγησε έναν 
μετασχηματισμό της ανθρώπινης κοινωνίας. Αυτός, με τη σειρά του, μετασχη-
μάτισε την παγκοσμιοποίηση.

Η πυκνότητα του πληθυσμού αυξήθηκε στις περιοχές όπου η καλλιεργη-
τική περίοδος ήταν παρατεταμένη και οι υδάτινοι πόροι σταθεροί. Με τη συ-
γκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων και μεγάλων ποσοτήτων τροφής σε 
σχετικά μικρή απόσταση, οι άνθρωποι έμαθαν σταδιακά πώς να αντιστρέφουν 
την κατεύθυνση της κινητικότητας. Τώρα μεταφερόταν η παραγόμενη τροφή 
στους ανθρώπους, αντί να μετακινούνται οι άνθρωποι προς αυτήν. Τούτη η 
εξέλιξη έχει ονομαστεί Αγροτική Επανάσταση. Στο βιβλίο του Guns, Germs, 
and Steel, ο Jared Diamond διατυπώνει μερικές συναρπαστικές υποθέσεις για 
το πώς ενδέχεται να συνέβη κάτι τέτοιο.2

Επειδή, λοιπόν, η σχέση ανάμεσα στην πυκνότητα του πληθυσμού και το 
κλίμα είναι στενή, δεν μας εκπλήσσει το ότι οι πρώτες ευρασιατικές συστάδες 
παραγωγής/κατανάλωσης βρίσκονταν σε περιορισμένο εύρος γεωγραφικού 

ΕΝΘΕΤΟ 1 –  ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ

Για το μεγαλύτερο διάστημα των 200.000 ετών που ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται στον 
πλανήτη, παραγωγή σήμαινε απόκτηση επαρκούς τροφής για τη συντήρησή του. Επειδή η πα-
ραγωγή τροφής δεν ήταν οργανωμένη, για να επιβιώνουν οι άνθρωποι έπρεπε να βρίσκουν μια 
περιοχή με άφθονη τροφή και, αφού την εξαντλούσαν, να βρίσκουν μιαν άλλη.

Για να το πω διαφορετικά, παραγωγή και κατανάλωση ήταν χωρικά συνενωμένες, άρα και 
οι εμπορικές ανταλλαγές λιγοστές. Ωστόσο, επειδή ήταν πιο λογικό να μετακινούνται οι άν-
θρωποι προς την τροφή, και όχι να μεταφέρεται η τροφή στους ανθρώπους, η αλληλένδετη 
παραγωγή και κατανάλωση μετατοπίζονταν συνεχώς κατά τρόπο που εμπόδιζε την ανάπτυξη 
του πολιτισμού. 

Τελικό αποτέλεσμα

Παγκοσμιοποίηση κατά την Προϊστορική Εποχή σήμαινε εξάπλωση του ανθρώπινου είδους 
στον πλανήτη. Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού οδήγησε τους ανθρώπους στο να εποικί-
σουν κάθε ακατοίκητο σημείο της Γης εδώ και περίπου 15.000 χρόνια. Η Αγροτική Επανάσταση 
ολοκλήρωσε την Πρώτη Φάση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη Δεύτερη Φάση.
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πλάτους — σε γενικές γραμμές, μεταξύ 20οΒ και 35οΒ (Εικόνα 6). Ιδιαίτερη 
προτίμηση υπήρχε για τις ποτάμιες κοιλάδες, γιατί οι ετήσιες πλημμύρες έλυ-
ναν το πρόβλημα της εξάντλησης του εδάφους — πρόβλημα που υποχρέωνε 
το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας να υιοθετεί έναν νομαδικό τρόπο 
ζωής, που εμπόδιζε τη συγκέντρωση πόρων και την ανάδυση μεγάλων πολιτι-
σμών. (Επειδή η γη που καλλιεργείται για κάποια χρόνια χάνει τη γονιμότητά 
της, οι γεωργοί ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται σε νέα εδάφη.)

Η Δεύτερη Φάση κράτησε τουλάχιστον 12.000 χρόνια. Κατά τη διάρκειά 
της αναδύθηκαν οι πόλεις, οι πολιτισμοί, η βιομηχανία και οι πλανητικής κλί-
μακας μετακινήσεις.

Τα τρία στάδια της δεύτερης φάσης

Μερικές χιλιάδες χρόνια ιστορίας είναι κάτι που συστηματοποιείται δύσκο-
λα. Σε τελική ανάλυση, η ιστορία δεν είναι παρά μια αλληλουχία γεγονότων. 
Όμως θα μπορούσε να μας βοηθήσει ο ρωμαϊκός κανόνας των τριών (omne 
trium perfectum — ό,τι έρχεται σε τριάδες είναι τέλειο). Σύμφωνα μ’ αυτόν, η 
τμηματοποίηση ενός σύνθετου ζητήματος σε τρία μέρη έχει τρία προτερήμα-
τα: διευκολύνει την εξήγηση του ζητήματος· επιτρέπει την κατανόησή του· και 
μας κάνει να το θυμόμαστε. Μπορούμε, λοιπόν, να διαιρέσουμε τη Δεύτερη 
Φάση σε τρία στάδια: την Άνοδο της Ασίας, την Ευρασιατική Ολοκλήρωση 
και την Άνοδο της Ευρώπης. Διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα δύο πρώτα 

Μεσοποταμία 

Κοιλάδα του Νείλου

Κοιλάδα του Κίτρινου Ποταμού

Κοιλάδα του Ινδού

30οΒ

ΕΙΚΟΝΑ 6. Οι πρώτες συστάδες κατανάλωσης/παραγωγής

Οι πρώτοι πολιτισμοί αναδύθηκαν σε γεωγραφικά πλάτη που ευνοούν τη γεωργία και σε κοιλάδες τις οποίες 
διασχίζουν ποταμοί, διότι οι εποχικές πλημμύρες διατηρούν το έδαφος γόνιμο. Οι πολιτισμοί της Μέσης Αμερι-
κής αναδύθηκαν σε παρόμοια γεωγραφικά πλάτη και αρχικά ήταν επίσης συγκεντρωμένοι γύρω από κοιλάδες 
ποταμών, όμως δημιουργήθηκαν μια-δυο χιλιετίες μετά τους αντίστοιχους της Μέσης Ανατολής.

ΠΗΓΗ: Ο χάρτης στο φόντο προέρχεται από το Wikicommons.
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στάδια είναι η ανάδυση του Δρόμου του Μεταξιού. Ο Μαύρος Θάνατος* δια-
χωρίζει τα δύο τελευταία στάδια.

Πηγή έμπνευσης για την παραπάνω ταξινόμηση της Δεύτερης Φάσης είναι 
το βιβλίο Why the West Rules — For Now του ιστορικού Ian Morris.3 Παρα-
κάτω εξετάζουμε τη Μέση Ανατολή (και την Αίγυπτο) ως μέρος της Ασίας 
παρά ως μέρος της Δύσης, όπως έκανε ο Ian Morris. Κατά συνέπεια, ακολου-
θώντας αυτή την ταξινόμηση, η Ασία αναδύθηκε πρώτη, με την Ευρώπη να 
την ακολουθεί μόνον στα τέλη της Δεύτερης Φάσης.

Πρώτο στάδιο: η άνοδος της Ασίας, 10.000 π.Χ. έως 200 π.Χ.

Αν και η Αγροτική Επανάσταση σήμαινε ότι παραγωγή και η κατανάλωση 
παρέμεναν συνενωμένες, υπήρχε μια καθοριστική διαφορά. Οι συνενώσεις 
παραγωγής/κατανάλωσης βρίσκονταν πλέον σε σταθερές θέσεις. Αυτή η οι-
κονομική «εντοπιότητα» είχε τρεις κοσμοϊστορικές συνέπειες.

Η γεωργία, τα διατροφικά πλεονάσματα και η ανάδυση των πολιτισμών

Αν, λόγου χάρη, εννέα εργαζόμενοι μπορούν να παράγουν αρκετή ποσότητα 
τροφής για να τραφούν δέκα άτομα, το δέκατο άτομο μπορεί να αφοσιωθεί σε 
«υπηρεσίες που συνδέονται με τον πολιτισμό» (ανέγερση μνημείων, δημιουρ-
γία θρησκειών, συγγραφή, συλλογή φόρων κ.λπ.), αλλά και σε στρατιωτικές 
υπηρεσίες (προστασία πλεονάσματος τροφής ή αρπαγή του πλεονάσματος 
τροφής άλλων). Για πρακτικούς λόγους, υπήρχε η τάση οι υπηρεσίες αυτές να 
συγκεντρώνονται σε πόλεις. Πράγματι, η σύνδεση των πόλεων με τον πολιτι-
σμό είναι πανάρχαιη και αναπόφευκτη (άλλωστε, η λέξη πολιτισμός προέρχε-
ται από την αρχαιοελληνική λέξη πόλις). 

Οι πόλεις σταδιακά μεγάλωσαν και έγιναν πιο περίπλοκες μέσα σε ένα 
διάστημα αιώνων, χάρη στην αλληλοτροφοδοτούμενη αυξητική επίδραση της 
καινοτομίας, της συγκέντρωσης και της πληθυσμιακής αύξησης. Δηλαδή, η 
συνύπαρξη πολλών ανθρώπων πολλαπλασίασε τα ευεργετικά αποτελέσματα 
των καινοτομιών, διότι πιο πολλά άτομα μπορούσαν να επωφεληθούν από 
την ίδια καινοτομία. Ταυτοχρόνως, η δημιουργία πιο πυκνοκατοικημένων συ-
στάδων ατόμων μείωσε το κόστος των καινοτομιών, καθώς είναι ευκολότερο 
να ξεπηδήσουν εφευρέσεις όταν πολλοί άνθρωποι ανταλλάσσουν ιδέες για 
ένα πρόβλημα. Επειδή πολλές καινοτομίες είχαν να κάνουν με την παραγωγή 
τροφής (όπως η άρδευση ή η εξημέρωση των δημητριακών, των φρούτων και 

* Πανδημία βουβωνικής πανώλης από το 1348 έως το 1353, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο 
75 έως 100 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη και την Ασία. (Σ.τ.Μ.)
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των ζώων), οι καινοτομίες οδήγησαν στην αύξηση της πυκνότητας του πλη-
θυσμού. Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που κράτησε αιώνες, οι πόλεις γέννη-
σαν πολιτισμούς.

Η Εύφορη Ημισέληνος και η Μεσοποταμία είναι τα μέρη όπου για πρώτη 
φορά έκαναν την εμφάνισή τους πόλεις και πολιτισμοί. Ακολούθησαν η κοι-
λάδα του Νείλου, του ποταμού Ινδού, του Κίτρινου Ποταμού και η Μέση 
Αμερική.

Γεωργία και γρήγορη αύξηση του πληθυσμού

Καθώς η τροφή αφθονούσε και η παραγωγή ήταν σταθερή, ο πληθυσμός αυ-
ξήθηκε κατακόρυφα μεταξύ 10.000 και 8.000 π.Χ. (Εικόνα 7). Ένα δεύτερο 
πληθυσμιακό άλμα έλαβε χώρα στην αρχή της Εποχής του Χαλκού, το 3500 
π.Χ.

Παρότι ο χαλκός [στη μορφή του μπρούντζου] είναι εξαιρετικό μεταλλικό 
κράμα, ένα από τα συστατικά του, ο κασσίτερος, σπανίζει στις ποτάμιες κοι-
λάδες όπου πρωτοεμφανίστηκε ο πολιτισμός. Η εξάπλωση της κατεργασίας 
του σιδήρου εξάλειψε τους περιορισμούς που δημιουργούσε η σπανιότητα 
αυτή. Επιπλέον, ο σίδηρος είναι το μέταλλο με τη μεγαλύτερη αφθονία στη 
Γη — είναι ένα «λαϊκό μέταλλο». Επειδή ο χαλκός είχε πολύ υψηλό κόστος, 
τον χρησιμοποιούσαν κυρίως για να κατασκευάζουν όπλα και στολίδια για τις 
ελίτ. Η αφθονία του σιδήρου σήμαινε ότι ήταν αρκετά φθηνός ώστε να χρησι-
μοποιείται για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων και εργαλείων καθημερι-
νής χρήσης. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια να αυξηθεί η παραγωγικότητα 
της γεωργίας και, ταυτόχρονα, να καταστεί εφικτή η καλλιέργεια λιγότερο 
εύφορων εκτάσεων. Οι δύο αυτές τάσεις έδωσαν νέα ώθηση στην αύξηση του 
πληθυσμού.

Λίγο μετά την έναρξη της Εποχής του Σιδήρου, φάνηκε με τον πιο κατηγο-
ρηματικό τρόπο ότι η ανθρώπινη πρόοδος δεν είναι αυτόματη ή γραμμική. Στο 
βιβλίο του 1777 BC: The Year Civilization Collapsed [ελλ. έκδ. 1177 π.Χ. Όταν 
κατέρρευσε ο πολιτισμός, μτφρ. Χ. Μαγουλάς, Αθήνα: Ψυχογιός, 2019], ο ιστο-
ρικός Eric Cline περιγράφει πώς διάφορες πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου 
καταστράφηκαν βίαια μέσα σε λίγες δεκαετίες — με αποτέλεσμα ολόκληρη η 
περιοχή να βυθιστεί στους σκοτεινούς χρόνους, που κράτησαν αιώνες. Στην 
Ελλάδα, λόγου χάρη, η γραφή εξαφανίστηκε επί εκατοντάδες χρόνια. Όταν 
τον 8ο αιώνα π.Χ. επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα η γραφή, βασιζόταν σε 
ένα εντελώς νέο αλφάβητο, τα γράμματα του οποίου προέρχονταν από τη 
Μέση Ανατολή. Η σύνδεση με τα ελληνικά συστήματα γραφής της Εποχής 
του Χαλκού είχε διαρραγεί σε τέτοιον βαθμό, ώστε κάποια είδη μινωικής και 
μυκηναϊκής γραφής να μην έχουν αποκρυπτογραφηθεί ακόμη και σήμερα. Για 
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ΕΙΚΟΝΑ 7. Εκτιμήσεις για τους αρχαίους πληθυσμούς, 10.000 π.Χ. έως 1 μ.Χ.

Στην αρχαιότητα σημειώθηκαν τρεις φάσεις μεγέθυνσης του ανθρώπινου πληθυσμού. Η πρώτη συμπίπτει με 
την ανάπτυξη της γεωργίας (το άλμα από το 10.000 π.Χ. έως το 8500 π.Χ.), η δεύτερη με την κατεργασία του 
χαλκού (το άλμα από το 5000 π.Χ. έως το 2000 π.Χ.) και η τρίτη με την κατεργασία του σιδήρου (το άλμα έπειτα 
από το 1000 π.Χ.).

Ο χαλκός βοήθησε τους ανθρώπους να διαμορφώσουν το περιβάλλον τους, αλλά απαιτούσε κασσίτερο, 
ο οποίος σπάνιζε. Ο σίδηρος είναι πολύ πιο εύκολα διαθέσιμος, όμως η μετατροπή του σε εργαλεία και όπλα 
απαιτεί πιο εξελιγμένες μεταλλουργικές δεξιότητες. Κατά πάσα πιθανότητα, τούτες οι δεξιότητες αναπτύχθη-
καν για πρώτη φορά στη σημερινή Τουρκία.

Αξίζει να επισημανθεί η μεγάλη διαφορά στην κλίμακα του κατακόρυφου άξονα (πληθυσμός σε εκατομ-
μύρια) στα δύο σχεδιαγράμματα.

ΠΗΓΗ: Στοιχεία διαθέσιμα στο κοινό - εκτιμήσεις του Γραφείου Απογραφών των ΗΠΑ (U.S. Census, <www.census.org>).
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Πολιτισμοί της 
Μέσης Αμερικής

Πολιτισμός 
Τσαβίν

Πρώτοι ευρωπαϊκοί 
πολιτισμοί

Περσική 
Αυτοκρατορία

Αρχαία 
Ινδία

Δυναστεία 
Τσόου

ΕΙΚΟΝΑ 8. Συστάδες παραγωγής/κατανάλωσης, 500 π.Χ.

Στην παγκόσμια οικονομία που αναδύθηκε κατά τη Δεύτερη Φάση κυριαρχούσαν συστάδες συνένω-
σης της παραγωγής με την κατανάλωση οι οποίες βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή, την Αίγυπτο, την 
Ινδία/Πακιστάν και την Κίνα. Παρότι η πολιτική οργάνωση άλλαζε συχνά, η οικονομική οργάνωση 
παρέμεινε σταθερή τουλάχιστον από το 2.000 π.Χ. Από το 500 π.Χ., ωστόσο, τρία απ’ αυτά τα οικο-
νομικά κέντρα (Αίγυπτος, Μέση Ανατολή και Ινδία/Πακιστάν) επεκτάθηκαν τόσο ώστε να έλθουν σε 
άμεση επικοινωνία.

Οικονομικά κέντρα αναδύθηκαν επίσης στη Λατινική Αμερική, αλλά παρέμειναν απομονωμένα 
μέχρι τον 15ο αιώνα.
ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ian Morris, Why the West Rules — For Now (Farrar, Straus and Giroux, 2010) και Ronald Findlay & Kevin O’Rourke, 
Power and Plenty, (Princeton University Press, 2007).

εντελώς διαφορετικούς λόγους, οι πρώτοι πολιτισμοί της κοιλάδας του πο-
ταμού Ινδού κατέρρευσαν τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και επί δέκα αιώνες δεν 
υπήρχαν στην Ινδική υποήπειρο συστήματα γραφής. 

Οι καταρρεύσεις πολιτισμών, ωστόσο, δεν επιβράδυναν την αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού (Εικόνα 7). Όπως αποδείχθηκε, η χρήση του σιδή-
ρου επέτρεπε τη διατροφή ενός αυξανόμενου πληθυσμού με ή χωρίς οργανω-
μένους πολιτισμούς. 

Έως το 500 π.Χ., ο πολιτισμός επεκτάθηκε από τις ασιατικές κοιτίδες του 
προς τα δυτικά: στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Βόρεια Αφρική (Εικόνα 8).  
Η Ινδική υποήπειρος αναδύθηκε ξανά ως ανεξάρτητος πολιτισμός, με το επί-
κεντρο της οικονομικής δραστηριότητας να έχει μετατοπιστεί προς την κοι-
λάδα του ποταμού Γάγγη. Ο κινεζικός πολιτισμός είχε επεκταθεί νότια, καλύ-
πτοντας πια τη λεκάνη του ποταμού Γιανγκτσέ, δυτικά, προς την οροσειρά 
Χεγκντουάν, και βόρεια προς τη χερσόνησο της Κορέας. 

Παρότι στην πολιτική γεωγραφία της Ασίας υπήρξαν αναρίθμητες μεταβο-
λές και ανατροπές, η οικονομική γεωγραφία της παρέμεινε αξιοσημείωτα στα-
θερή. Τα τέσσερα ασιατικά κέντρα του πολιτισμού παρέμειναν χωρίς κανένα 
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διάλειμμα κέντρα οικονομικής δραστηριότητας για τα επόμενα χίλια χρόνια. 
Το εμπόριο ήταν η τρίτη κοσμοϊστορική συνέπεια της πρώτης «συνένωσης» 
της κατανάλωσης με την παραγωγή σε σταθερές θέσεις.

Το εμπόριο ανάμεσα σε σταθερές συστάδες παραγωγής/κατανάλωσης

Το εμπόριο όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα —δηλαδή, η μεταφορά αγα-
θών που παράγονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή και πωλούνται σε κάποια 
άλλη περιοχή— αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου. Οι και-
νοτομίες που άλλαξαν τους κανόνες του παιχνιδιού ήταν η εξημέρωση της 
καμήλας (το 1000 π.Χ.), οι τεχνικές βελτιώσεις στην κατασκευή ιστιοφόρων 
πλοίων και η πρόοδος στην παράκτια ναυσιπλοΐα. Αρχαιολογικά ευρήματα 
και λογοτεχνικές πηγές μάς διαφωτίζουν για τα αγαθά που ανταλλάσσονταν. 
Λόγου χάρη, ένα πλοίο που ναυάγησε τον 14ο αιώνα π.Χ. και ανακαλύφθηκε 
στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας μετέφερε ράβδους χαλκού και κασσι-
τέρου (συστατικά του μπρούντζου), γυάλινες χάντρες, έβενο, ελεφαντόδο-
ντο, κελύφη χελώνων, αβγά στρουθοκαμήλων, κεραμικά δοχεία με ρετσίνι, 
λίγα όπλα και εργαλεία, καθώς και αιγυπτιακά κοσμήματα. Με άλλα λόγια, το 
εμπόριο περιοριζόταν σε αγαθά που δεν ήταν διαθέσιμα τοπικά, όπως πρώτες 
ύλες και είδη πολυτελείας. 

Από γεωγραφικής πλευράς, το επίκεντρο ήταν η Μεσοποταμία. Βρισκόταν 
κοντά στην κοιλάδα του ποταμού Ινδού, διά θαλάσσης, και κοντά στην κοι-
λάδα του Νείλου, από την ξηρά. Η Κίνα, από την άλλη, δεν συμμετείχε στο 
εμπόριο της δυτικής Ασίας κατά την Εποχή του Σιδήρου, καθώς τεράστιες 
οροσειρές, έρημοι, πελάγη και ζούγκλες τη χώριζαν από τις υπόλοιπες συ-
στάδες. Οι πρώτες αμερικανικές συστάδες ήταν απομονωμένες και θα παρέμε-
ναν έτσι για τα επόμενα 2.500 χρόνια.

Οι χάρτες, όπως αυτός της Εικόνας 8, αποκρύπτουν την έκταση της κυ-
ριαρχίας της Ασίας σε όλη τη διάρκεια της Τρίτης Φάσης. Για την Εποχή του 
Σιδήρου, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά 
τους πληθυσμούς ή τα εισοδήματα ανά περιφέρεια. Τα αρχαιολογικά ευρή-
ματα όμως συνιστούν πηγές δεδομένων για τον αριθμό και το μέγεθος των 
πόλεων (Εικόνα 9).

Σε όλους τους πολιτισμούς, οι μεγάλες πόλεις συνήθως αφήνουν καταγε-
γραμμένα αρχεία, εξασφαλίζοντας σε κάποιον βαθμό τη διάσωση ορισμένων 
πληροφοριών. Επιπλέον, οι πόλεις αφήνουν φυσικά ευρήματα τα οποία φέρνει 
στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Ο πολιτικός επιστήμονας George Modelski, 
για παράδειγμα, έχει κάνει εκτιμήσεις για τον αριθμό των κατοίκων, με βάση 
το κατ’ εκτίμηση εμβαδόν των πόλεων και εφαρμόζοντας εναλλακτικούς συ-
ντελεστές για την πυκνότητα του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα της έρευνάς 
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του, που παρατίθενται στην Εικόνα 9, φανερώνουν την κυριαρχία της Ασίας. 
Η Κίνα και η Μέση Ανατολή ήταν οι δύο περιοχές με τις περισσότερες πόλεις 
στην αρχαιότητα. Ακόμη και το 500 π.Χ. ο αριθμός των μεγάλων πόλεων στην 
Ινδία και την Κίνα ήταν διπλάσιος απ’ ό,τι στην Ευρώπη.

Δεύτερο στάδιο: η ευρασιατική ολοκλήρωση, 200 π.Χ. έως 1350 μ.Χ.

Παρότι τα τρία δυτικότερα κέντρα του πολιτισμού είχαν τακτικές επαφές με-
ταξύ τους από πολύ νωρίς, η Κίνα ήταν πολύ λιγότερο ενσωματωμένη μέχρι 
να ανοίξει ο Δρόμος του Μεταξιού, το 200 π.Χ. Η χερσαία οδός περνούσε 
βόρεια του Υψιπέδου του Θιβέτ και συνέδεε τη Δυναστεία Χαν με τη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία. Τη χερσαία οδό συμπλήρωνε μια θαλάσσια, η οποία συνέδεε 
την Κίνα και τη νοτιοανατολική Ασία με την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και τη 
νότια Ευρώπη (Εικόνα 10).

Η ολοκλήρωση των ευρασιατικών πολιτισμών αποτέλεσε το επόμενο 
στάδιο στη μακραίωνη πορεία της παγκοσμιοποίησης. Στους επόμενους 17 
αιώνες, ο Δρόμος του Μεταξιού συνέδεε τις ίδιες βασικές συστάδες παρα-
γωγής/κατανάλωσης, παρότι τα δυτικά σύνορα του οργανωμένου πολιτισμού 
υποχώρησαν στη σημερινή Τουρκία και Αίγυπτο μετά την πτώση της Δυτικής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 450 μ.Χ.

Αν και η οικονομική γεωγραφία υπήρξε αξιοσημείωτα σταθερή καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πολιτική οργάνωση των συστάδων παρα-
γωγής/κατανάλωσης μεταβαλλόταν αδιάκοπα εξαιτίας της καλειδοσκοπικής 

ΕΙΚΟΝΑ 9. Η κυριαρχία της Ασίας: πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους

Είναι πιο εύκολο να εκτιμηθεί ο πληθυσμός των πόλεων παρά ο συνολικός πληθυσμός μιας χώρας ή το συνολικό 
προϊόν της χώρας αυτής. Οι μεγάλες πόλεις της Ασίας και της Μέσης Ανατολής είχαν αισθητά μεγαλύτερο μερί-
διο στον παγκόσμιο αστικό πληθυσμό, κάτι που αποτελεί άμεση ένδειξη περί κυριαρχίας των δύο περιοχών καθ’ 
όλη την Τρίτη Φάση. Σημειώστε ότι, εδώ, η Αίγυπτος συμπεριλαμβάνεται στη Μέση Ανατολή.

ΠΗΓΗ: Κωδικοποίηση από τον συγγραφέα των καταλόγων πόλεων που περιλαμβάνει το βιβλίο του George Modelski, World Cities: —3000 
to 2000 (FAROS, 2003).
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εναλλαγής βασιλείων, δυναστειών και αυτοκρατοριών. Η Χρυσή Εποχή τού 
Ισλάμ και η άνοδος της Μογγολικής Αυτοκρατορίας ήταν οι δύο πιο αξιοση-
μείωτες περιπτώσεις πολιτικής ανασυγκρότησης.

Μετά το 1200 μ.Χ., η Μογγολική Αυτοκρατορία —η οποία παραμένει 
μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη χερσαία αυτοκρατορία που εμφανίστηκε στην 
ανθρώπινη ιστορία— ενοποίησε υπό μια εξουσία το σύνολο του χερσαίου 
Δρόμου του Μεταξιού για σχεδόν 160 χρόνια. Η περίοδος αυτή είναι γνωστή 
ως Pax Mongolica. Η εξάπλωση του Ισλάμ από τον 7ο έως τον 13ο αιώνα 
έδωσε ώθηση στο εμπόριο, καθώς ενοποίησε το μεγαλύτερο μέρος του νότιου, 
θαλάσσιου τμήματος του Δρόμου του Μεταξιού. Αυτό είχε ως συνέπεια το 
κόστος του εμπορίου να μειωθεί σε μια περιοχή που εκτεινόταν από τη νοτιο-
ανατολική Ασία έως τη νότια Ισπανία.

Υπάρχουν άφθονες ενδείξεις για τον σημαντικό αντίκτυπο που είχε το 
εμπόριο μέσω του Δρόμου του Μεταξιού σε συγκεκριμένες πόλεις και στις 
ελίτ των πιο πολλών εθνών. Ωστόσο, λόγω της υποτυπώδους τεχνολογίας των 
μέσων μεταφοράς, ήταν τεχνικά αδύνατο να έχουν τούτες οι εμπορικές συ-
ναλλαγές μείζονα αντίκτυπο στο επίπεδο κατανάλωσης του μέσου ανθρώπου.

Ορισμένοι χονδρικοί υπολογισμοί μάς επιτρέπουν να αποκτήσουμε μια ιδέα 
για την πραγματική έκταση του εμπορίου μέσω του Δρόμου του Μεταξιού. Ας 
υπολογίσουμε το μήκος ενός καραβανιού καμηλών, που ήταν αναγκαίο για τη 
μεταφορά κινεζικών προϊόντων δεδομένου βάρους για καθέναν από τους 45 
εκατομμύρια ανθρώπους που ζούσαν στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη το 

ΕΙΚΟΝΑ 10. Το εμπόριο συνέδεε και τις τέσσερις συστάδες: ο Δρόμος του Μεταξιού,  
χερ σαίος και θαλάσσιος, περί το 1 μ.Χ.

Ο Δρόμος του Μεταξιού επέτρεψε την πρώτη διατηρήσιμη σύνδεση μεταξύ των οικονομικών συστάδων που 
βρίσκονταν στο ανατολικό και το δυτικό άκρο της Ασίας. Το εμπόδιο διεξαγόταν μέσω της ξηράς και της θάλασ-
σας. Ο Δρόμος του Μεταξιού άνοιξε το 200 π.Χ., έφτασε στο απόγειό του γύρω στο 1300 μ.Χ. και έκλεισε με την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μ.Χ.

ΠΗΓΗ: Ο χάρτης προέρχεται από το Wikicommons· ο συγγραφέας προσέθεσε τις διαδρομές χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές. Επισήμαν-
ση: όπου ήταν εφικτό, στον χάρτη χρησιμοποιούνται οι σημερινές ονομασίες των πόλεων.
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1000 μ.Χ. Μία καμήλα μπορεί να μεταφέρει περίπου 400 κιλά και το μήκος της 
είναι 3 μέτρα, άρα θα χρειαζόταν ένα καραβάνι από καμήλες, μήκους ενός χι-
λιομέτρου, να καταφθάνει καθημερινά για έναν ολόκληρο χρόνο προκειμένου 
κάθε κάτοικος της Δύσης να εφοδιάζεται με ένα κιλό αγαθών ετησίως. Ένα 
κιλό κατά κεφαλήν σε εβδομαδιαία βάση θα απαιτούσε ένα καραβάνι μήκους 
52 χιλιομέτρων. Δεδομένου ότι οι καμήλες διασχίζουν καθημερινά 25 χιλιόμε-
τρα κατά μέσον όρο, ο Δρόμος του Μεταξιού θα έμοιαζε μάλλον με αυτοκι-
νητόδρομο διπλής κατεύθυνσης, και όχι με το χωμάτινο μονοπάτι, όπως στην 
πραγματικότητα ήταν. 

Αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά αγαθά έρχονταν διά θαλάσσης, οι 
παραπάνω υπολογισμοί δείχνουν ότι το εμπόριο μέσω του Δρόμου του Μετα-
ξιού δεν θα μπορούσε να είχε μεταβάλει σημαντικά τις υλικές συνθήκες διαβί-
ωσης των μαζών. Ακόμη κι όταν ο Δρόμος του Μεταξιού ενοποιήθηκε υπό τη 
Μογγολική Αυτοκρατορία στον Βορρά και υπό το Ισλάμ στον Νότο, εξακο-
λουθούσε να είναι ασύλληπτος ο όγκος του εμπορίου που θα ήταν αναγκαίος 
για να μεταβληθεί η κατανάλωση του μέσου ανθρώπου. Όταν ο ρωμαίος αυ-
τοκράτορας Ηλιογάβαλος (κυβέρνησε περί το 220 μ.Χ.) άρχισε να επιδεικνύει 
τα ολομέταξα ρούχα του, το μετάξι ήταν εκατό φορές ακριβότερο στη Ρώμη 
απ’ ό,τι στην Κίνα. Ανά ουγγιά στοίχιζε όσο μια ουγγιά χρυσού, σύμφωνα με 
όσα αναφέρει ο William Bernstein για τον Δρόμο του Μεταξιού στο συναρπα-
στικό βιβλίο του A Splendid Exchange.4 

Ένα από το πιο γνωστά παραδείγματα μαζικών ναυτιλιακών μεταφορών 
στον αρχαίο κόσμο ήταν ο «στόλος σιτηρών» της Ρώμης, ο οποίος τροφοδο-
τούσε τις ρωμαϊκές μάζες με δημητριακά από τη Σαρδηνία, τη Σικελία και την 
Αίγυπτο. Μια παραστατική περιγραφή αυτού του στόλου υπάρχει στην Αγία 
Γραφή. Στις Πράξεις των Αποστόλων, Πράξεις 27, αναφέρεται ότι το 67 μ.Χ. 
ο Απόστολος Παύλος ταξίδεψε από την Αίγυπτο στη Ρώμη με ένα πλοίο του 
«στόλου των σιτηρών». Η περιγραφή μιας πολυήμερης καταιγίδας, η οποία 
είχε ως τελικό αποτέλεσμα το πλοίο να ναυαγήσει και να χαθεί όλο το φορτίο 
του, δείχνει τους κινδύνους και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το εμπόριο.  
Ο Παύλος επέζησε. 

Παρά τη σημασία του για τους ιστορικούς, το εμπόριο την περίοδο εκείνη 
επηρέαζε ελάχιστα την πραγματικότητα που βίωναν οι περισσότεροι άνθρω-
ποι. Ο μέσος άνθρωπος —ο οποίος ζούσε στο όριο του υποσιτισμού— ήταν 
υποχρεωμένος να καταναλώνει προϊόντα που παράγονταν τοπικά, λόγω των 
δυσκολιών που αντιμετώπιζε το εμπόριο. Αν και δεν υπάρχουν στατιστικά 
στοιχεία για το εμπόριο Ανατολής-Δύσης, τα αγαθά που μεταφέρονταν προο-
ρίζονταν κυρίως για τις ελίτ, ενώ επρόκειτο για πρώτες ύλες που σπάνιζαν σε 
τοπικό επίπεδο. Ένα αραβικό πλοίο που ναυάγησε τον 9ο αιώνα στις ακτές της 
Ινδονησίας μάς επιτρέπει να σχηματίσουμε μια εικόνα για το εμπόριο εκείνης 
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της περιόδου. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κινεζικά κεραμικά, δοχεία από χυ-
τοσίδηρο, σκεύη από κράματα χαλκού, ακονόπετρες, μοσχολέμονα, επάργυρα 
αντικείμενα, κουτιά επικαλυμμένα με ασήμι, ένα μεγάλο ασημένιο δοχείο, κι-
νεζικούς ορειχάλκινους καθρέφτες και μπαχαρικά.

Μέχρι τον 16ο αιώνα, οι εισαγωγές αγαθών εξακολουθούσαν να είναι δύ-
σκολες, αργές και σχετικά σπάνιες. Όπως αναφέρει ο Angus Maddison στο 
αριστουργηματικό βιβλίο του Contours of the World Economy 1-2030 AD, από 
το 1500 μέχρι το 1800 το μισό εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας το διεξή-
γαγε η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Η εταιρεία είχε έναν μόνιμο 
στόλο εκατό πλοίων, καθένα από τα οποία μπορούσε να κάνει τέσσερα ταξί-
δια μετ’ επιστροφής κατά τη διάρκεια της δεκαετούς ζωής του. Το φορτίο που 
μεταφερόταν στην Ευρώπη σε κάθε ταξίδι ήταν λιγότερο από χίλιους τόνους. 
Καθ’ όλο τον 17ο αιώνα, μόλις 3.000 ευρωπαϊκά πλοία κατέπλευσαν στην 
Ασία, ενώ καθ’ όλο τον 18ο κατέπλευσαν λίγο πάνω από τα διπλάσια.5 

Τρίτο στάδιο: η ανάδυση της Ευρώπης, 1350 έως 1820

Η ώθηση που έδωσε στο εμπόριο η Pax Mongolica είχε την ακούσια συνέπεια 
να παγκοσμιοποιηθεί η βουβωνική πανώλη. Παρότι η νόσος έσπειρε τον όλε-
θρο πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, τα διαδοχικά 
κύματα της πανδημίας είχαν σοβαρές συνέπειες μετά το 1350. Ο Μαύρος 
Θάνατος, που μεταφέρθηκε από την Ανατολή στη Δύση μέσω του Δρόμου 
του Μεταξιού, έφτασε στην Ευρώπη το 1347.

Μέσα σε τρία χρόνια, η νόσος αφάνισε το 25% έως 50% του συνολικού 
πληθυσμού της Ευρώπης. Στο βιβλίο του In the Wake of the Plague, ο Norman 
Cantor επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις ήταν εξίσου ολέθριες στον ισλαμικό 
κόσμο. Αντίθετα, φαίνεται ότι ο αντίκτυπος ήταν λιγότερο σημαντικός στην 
Κίνα και την Ινδία.6

Μαύρος Θάνατος: η επανεκκίνηση του αρχαίου κόσμου

Ο Μαύρος Θάνατος μπορεί να θεωρηθεί ένα κατακλυσμιαίο γεγονός, καθώς 
δρομολόγησε μια σειρά από κοσμοϊστορικές αλλαγές. Οι μαζικές απώλειες σε 
πληθυσμό μετασχημάτισαν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες δίνοντας ώθηση στην 
πρόοδο, όμως είχαν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα στον ισλαμικό κόσμο.

Οι οικονομικοί ιστορικοί έχουν διατυπώσει ποικίλες θεωρίες γι’ αυτό τον 
διαφοροποιημένο αντίκτυπο. Στο βιβλίο τους Power and Plenty, οι Ronald 
Findlay και Kevin O’Rourke εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους το σοκ 
της πανδημίας βοήθησε τη Δύση, αλλά προκάλεσε τεράστια προβλήματα στη 
Μέση Ανατολή. Μία από τις ερμηνείες βασίζεται στο γεγονός ότι η Δυτική 
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Ευρώπη βρισκόταν σε μια κατάσταση στάσιμης ισορροπίας στην οποία δέσπο-
ζε η αριστοκρατία της υπαίθρου, ενώ ο ισλαμικός πολιτισμός ήκμαζε χάρη στα 
αστικά κέντρα του. Καθώς η νόσος έπληξε πιο έντονα τις πόλεις, το σοκ με-
τατόπισε την Ευρώπη από μια κακή ισορροπία σε μια καλή, ενώ είχε τον αντί-
θετο αντίκτυπο στον ισλαμικό κόσμο.7 Στο άρθρο του «Accounting for the 
Great Divergence», ο ιστορικός της οικονομίας Stephen Broadberry αποδίδει 
τις αποκλίνουσες επιπτώσεις σε διαφορές στο είδος των γεωργικών καλλιερ-
γειών, στην ηλικία γάμου των γυναικών, την ευελιξία της προσφοράς εργασίας 
και στον χαρακτήρα των κρατικών θεσμών.8

Ανεξάρτητα από τον οικονομικό μηχανισμό στον οποίο οφείλεται, ο αντί-
κτυπος είναι πρόδηλος στην Εικόνα 11 που δείχνει τα εισοδήματα στη Βρε-
τανία. Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σημείωσε άλμα, 
ενώ η οικονομική μεγέθυνση φαίνεται ότι επιταχύνθηκε μετά το 1350, παρότι 
η επιτάχυνση αυτή δεν έγινε εμφανής πριν από τα τέλη του 17ου αιώνα.

Ένα δεύτερο κατακλυσμιαίο γεγονός έλαβε χώρα τον 15ο αιώνα, όταν 
έκλεισε ο Δρόμος του Μεταξιού, εξαιτίας του κατακερματισμού του ισλαμικού 
κόσμου, της πολιτικής απομονωτισμού που εφάρμοσε στην Κίνα η δυναστεία 
Μινγκ και της άλωσης της Κωνσταντινούπολης (κάτι που επέτρεψε στους 
Οθωμανούς να διακόψουν το εμπόριο με τη Δύση).

ΕΙΚΟΝΑ 11. Ο αντίκτυπος του Μαύρου Θανάτου στα εισοδήματα, στη Βρετανία

Ύστερα από χιλιάδες χρόνια στασιμότητας στα όρια της επιβίωσης, ο Μαύρος Θάνατος έδωσε μια απροσδόκη-
τη ώθηση στο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Αγγλία. Η οικονομική μεγέθυνση ήταν ασταθής και υπήρχαν συχνά 
πισωγυρίσματα, όμως το βιοτικό επίπεδο στην Αγγλία βελτιωνόταν με αργούς ρυθμούς — αυξήθηκε κατά 
26% μέσα σε τρεις αιώνες, μεταξύ 1370 και 1670. Κατά τη διάρκεια των 150 ετών μετά 1670, ο ετήσιος ρυθμός 
της οικονομικής μεγέθυνσης διπλασιάστηκε, φτάνοντας το 0,2%, με αποτέλεσμα το 1820 τα εισοδήματα να 
είναι κατά 30% μεγαλύτερα απ’ ό,τι το 1670. Αν και σήμερα ο συγκεκριμένος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης 
δεν θεωρείται αξιοσημείωτος, υπήρξε η αφετηρία για τη συνεχή οικονομική μεγέθυνση που τον 19ο αιώνα θα 
μεταμόρφωνε την ανθρώπινη μοίρα.

ΠΗΓΗ: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ από το δοκίμιο εργασίας του Stephen Broadberry, «Accounting for the Great Divergence», Economic History 
Working Papers 184-2013, London School of Economics, Νοέμβριος 2013.

δο
λά

ρια
 19

90
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

12
70

12
95

13
20

13
45

13
70

13
95

14
20

14
45

14
70

14
95

15
20

15
45

15
70

15
95

16
20

16
45

16
70

16
95

17
20

17
45

17
70

17
95

18
20

18
45

18
70



| Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ36

Ο κινεζικός πολιτισμός ήκμαζε όλους αυτούς τους αιώνες, με συνέπεια οι 
τέχνες, η επιστήμη και η μεταποίηση να φτάσουν στο απόγειό τους κατά τις 
δυναστείες Γιουάν και Μινγκ. Στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, κινεζικά πλοία 
έπλεαν στις ανοιχτές θάλασσες. Όπως αναφέρει ο ιστορικός Edward Dreyer 
στο βιβλίο του Zheng He: China and the Oceans in the Early Ming Dynasty, ο 
κινέζος ναύαρχος Ζενγκ έπλευσε από την Κίνα προς τη νοτιοανατολική Ασία, 
την Ινδία, την Περσία και την Αφρική. Ο στόλος του αποτελούνταν από πλοία 
τα οποία υπερτερούσαν των ευρωπαϊκών τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως 
προς την τεχνολογία τους.9

Το κλείσιμο του Δρόμου του Μεταξιού απομόνωσε την Ευρώπη και τη 
Μέση Ανατολή απ’ αυτές τις εξελίξεις στην Κίνα.

Οικονομική κυριαρχία της Μέσης Ανατολής και της Ασίας

Όταν τον 15ο αιώνα διακόπηκε το εμπόριο μέσω του Δρόμου του Μεταξιού, η 
Ασία δέσποζε στην παγκόσμια οικονομία. Ο Angus Maddison έχει υπολογίσει 
τα ΑΕΠ και τους πληθυσμούς μέχρι το 1 μ.Χ. Στην Εικόνα 12 απεικονίζονται 
οι εκτιμήσεις του για το 1500.

Το κυριότερο σημείο είναι ότι, κατά την περίοδο αυτή, βασική εστία του 
ανθρώπινου πολιτισμού ήταν η Ασία, γεγονός που συχνά παραβλέπεται σε 
πολλές αναλύσεις για την παγκοσμιοποίηση επικεντρωμένες στην περιοχή 
του Βόρειου Ατλαντικού. Από οικονομική και γεωγραφική άποψη, η Ευρώπη 
ήταν μια «μικρή χερσόνησος της Ασίας», όπως έγραψε το 1995 ο ιστορικός 
Felipe Fernádez-Armesto στο βιβλίο του Millennium: A History of the Last 
Thousand Years.10

Πρωτοπαγκοσμιοποίηση, 1450 έως 1776

Η δημιουργία του Δρόμου του Μεταξιού αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας 
στάδιο στη μακραίωνη ιστορία της παγκοσμιοποίησης. Το κλείσιμό του το 
1450 υπήρξε εξίσου σημαντικό, καθώς δρομολόγησε την περίοδο που ο ιστο-
ρικός Anthony Hopkins χαρακτήρισε πρωτοπαγκοσμιοποίηση, ένα προκα-
ταρκτικό στάδιο της δραματικής μετατόπισης που συνέβη στην Τρίτη Φάση.

Η πρωτοπαγκοσμιοποίηση βασίστηκε σε τρεις πυλώνες: στην Αναγέννηση 
και στον Διαφωτισμό, στην Εποχή των Ανακαλύψεων και στην Κολομβιανή 
Ανταλλαγή.*

* Ο όρος Κολομβιανή Ανταλλαγή (Columbian Exchange) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 
από τον ιστορικό Alfred W. Crosby στο ομότιτλο βιβλίο του για να υποδηλωθούν οι βιολο-
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Αναγέννηση και Διαφωτισμός

Τον 14ο αιώνα, η Ευρώπη άρχισε να μετασχηματίζεται από δυτική περιφέρεια 
του ασιατικού πολιτισμού σε ηγεμονική οικονομική και στρατιωτική δύναμη 
του πλανήτη. Οι John Hobson, Ferdinand Braudel και Ian Morris έχουν υπο-
στηρίξει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η αναζωογόνηση της Ευρώπης βασίστηκε 
σε ιδέες, θεσμούς και τεχνολογίες που δανείστηκε από τους πολιτισμούς της 
Μέσης και της Άπω Ανατολής — και που στην πλειονότητά τους είχαν διασω-
θεί, ενοποιηθεί και επεκταθεί από μουσουλμάνους λόγιους στη διάρκεια της 
Χρυσής Εποχής του Ισλάμ. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρώπη ωθήθηκε τόσο από 
τις εμπορικές πρακτικές, τα μαθηματικά και τη χαρτογράφηση που είχαν ανα-
πτυχθεί στον ισλαμικό κόσμο, όσο και από κινεζικές καινοτομίες στις οποίες 
συγκαταλέγονταν μέθοδοι παραγωγής σιδήρου και χάλυβα, η τυπογραφία, 
νέες γεωργικές μέθοδοι, τεχνολογίες ναυσιπλοΐας, η πυρίτιδα και πολλά άλλα.

Ο Γαλιλαίος, ο Λούθηρος, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο Μακιαβέλι, ο Κο-
πέρνικος και πολλοί άλλοι δρομολόγησαν την Αναγέννηση (από τον 14ο έως 
τον 17ο αιώνα). Ο Διαφωτισμός (τον 17ο και τον 18ο αιώνα) έδωσε ακόμη με-
γαλύτερη ώθηση στην ανάδυση της Ευρώπης χάρη στις ιδέες του Καρτέσιου, 
του Λοκ, του Βολταίρου, του Χομπς, του Χιουμ, του Καντ, του Νεύτωνα, του 

γικές και πολιτισμικές επιρροές Παλαιού και Νέου Κόσμου — δηλαδή, μεταξύ Ευρώπης και 
Αμερικής. (Σ.τ.Μ.)

ΕΙΚΟΝΑ 12. Μερίδια στην παγκόσμια παραγωγή και στον παγκόσμιο πληθυσμό: η κυριαρ-
χία της Ασίας το 1500 μ.Χ.

Το 1500 δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στα κατά κεφαλήν εισοδήματα των επιμέρους χωρών, καθώς τα 
μερίδια του πληθυσμού και του ΑΕΠ είχαν παρόμοιο μέγεθος. Ως αποτέλεσμα, το 1500, η Ασία —ιδίως η Κίνα 
και η Ινδία— δέσποζαν στην παγκόσμια οικονομία. Το συνολικό προϊόν και ο συνολικός πληθυσμός της Δυτι-
κής Ευρώπης ανέρχονταν στο 18% και το 13% των αντίστοιχων παγκόσμιων μεγεθών.

Το μερίδιο της Δυτικής Ασίας στην παραγωγή ήταν πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι το μερίδιό της στον πληθυ-
σμό, διότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν ιδιαίτερα υψηλό κατά τη διάρκεια της περιόδου που είναι γνωστή ως 
«Χρυσή Εποχή του Ισλάμ».

ΠΗΓΗ: Βάση δεδομένων Maddison (εκδοχή 2013).
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Σμιθ, του Ρουσσώ και άλλων. Επιπλέον, στην Ευρώπη έλαβαν χώρα κομβικές 
εξελίξεις στην τραπεζική, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη λειτουρ-
γία των αγορών. 

Κατά την περίοδο αυτή τέθηκαν τα θεμέλια της οικονομικής σκέψης για το 
εμπόριο και για ό,τι αργότερα θα ονομαζόταν παγκοσμιοποίηση. Ο Πλούτος 
των Εθνών του Άνταμ Σμιθ, που δημοσιεύτηκε το 1776, υπήρξε ένα καθορι-
στικής σημασίας βιβλίο, το οποίο βασίστηκε στη σκέψη των γάλλων συγγρα-
φέων της φυσιοκρατικής σχολής.*

Η ευρωπαϊκή Εποχή των Ανακαλύψεων: η παγκοσμιοποίηση γίνεται, πράγματι, παγκόσμια

Στις αρχές του 15ου αιώνα, η Ασία παρέμενε το οικονομικό και παραγωγικό 
επίκεντρο του πλανήτη. Το κλείσιμο του Δρόμου του Μεταξιού αύξησε κατα-
κόρυφα τα δυνητικά οικονομικά οφέλη για την Ευρώπη από τη διάνοιξη ενός 
νέου δρόμου προς τα πλούτη της Ανατολής, ενός δρόμου που θα παρέκαμ-
πτε την αποκλεισμένη Μέση Ανατολή. Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για κάτι 
τέτοιο ξεκίνησε όταν το πορτογαλικό στέμμα χρηματοδότησε μια σειρά από 
ταξίδια που απέβλεπαν στο να ανακαλύψουν έναν δρόμο προς την Ασία ο 
οποίος θα περιέπλεε την Αφρική. Τα ταξίδια αυτά έκαναν την παγκοσμιοποίη-
ση «παγκόσμια».

Το 1419, οι Πορτογάλοι εξερεύνησαν τις ακτές της Δυτικής Αφρικής. Πο-
λύ σύντομα ανακάλυψαν ότι οι άνεμοι που κυριαρχούσαν στην περιοχή (το 
ρεύμα του Νότιου Ατλαντικού) θα διευκόλυναν το ταξίδι προς τον Νότο εάν 
έπλεαν προς τα δυτικά. Οι κινήσεις των ανέμων και των ρευμάτων τούς οδή-
γησαν τόσο μακριά ώστε διέκριναν τις ακτές της Νότιας Αμερικής, παρότι 
αρχικά δεν έδωσαν συνέχεια σε τούτη την ανακάλυψη.

Το πρώτο κομβικής σημασίας συμβάν για την παγκοσμιοποίηση έλαβε 
χώρα τος 1488, όταν πορτογαλικά πλοία περιέπλευσαν το Ακρωτήριο της 
Καλής Ελπίδας. Ύστερα από τέσσερα χρόνια ο Κολόμβος αποβιβάστηκε 
στην Κεντρική Αμερική, στο πλαίσιο της μάταιης αναζήτησης ενός δυτικού 
δρόμου προς την Ασία. Δέκα χρόνια αργότερα, πορτογάλοι θαλασσοπόροι 
περιέπλευσαν την Αφρική, έφτασαν στην Ινδία και επέστρεψαν για να αφηγη-
θούν το επίτευγμά τους. Έπειτα από μόλις δύο χρόνια, το πορτογαλικό στέμμα 
διεκδίκησε την κυριότητα της Βραζιλίας.

Μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα, η Πορτογαλία είχε εγκαταστήσει διαμε-
τακομιστικούς σταθμούς που συνέδεαν τη Λισαβόνα με το Ναγκασάκι, δια-
μέσου των ακτών της δυτικής και της νότιας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, 

* Σύμφωνα με την οικονομική σχολή της φυσιοκρατίας, ο πλούτος των εθνών απορρέει απο-
κλειστικά από την αξία της «καλλιέργειας της γης» ή της «αξιοποίησης της γης». (Σ.τ.Μ.)
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της Ινδίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η Ισπανία διέθετε αποικίες σε όλη 
την Κεντρική Αμερική και στις δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής — κυρίως, 
στο Περού και στη Βολιβία.

Ήδη από τις αρχές του 16ου αιώνα οι Ευρωπαίοι κυριαρχούσαν στο 
εμπόριο Ευρώπης-Ασίας, διαγκωνιζόμενοι για την πρωτοκαθεδρία. Οι Ολ-
λανδοί εκτόπισαν τους Πορτογάλους και, με τη σειρά τους, εκτοπίστηκαν από 
τους Βρετανούς.

Πέρα από τη μεταβολή των εμπορικών δρόμων που ένωναν την Ευρώπη με 
την Ασία, η Εποχή των Ανακαλύψεων συνδέεται με τον αποικισμό της Βόρειας 
και της Νότιας Αμερικής από τους Ευρωπαίους, εξέλιξη που θα αντέστρεφε 
την οικονομική κυριαρχία των ευρασιατικών πολιτισμών, η οποία διήρκεσε 
10.000 χρόνια. 

Η Κολομβιανή Ανταλλαγή: είδη διατροφής έναντι επιδημιών

Η μετατόπιση του οικονομικού κέντρου του πλανήτη προς τον Βόρειο Ατλα-
ντικό οφείλεται εν μέρει στη λεγόμενη Κολομβιανή Ανταλλαγή. Τα είδη δια-
τροφής που εισάγονταν από την Αμερική —ιδίως η πατάτα και το καλαμπόκι— 
διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο, καθώς επέτρεψαν να φτάσει σε μια κρίσιμη 
μάζα η πληθυσμιακή πυκνότητα στην Ευρώπη. Ως «αντάλλαγμα», οι Ευρωπαί-
οι μετέδωσαν στον Νέο Κόσμο ασθένειες που μείωσαν δραστικά τον πληθυ-
σμό και σχεδόν εξάλειψαν τους αρχαίους πολιτισμούς της Κεντρικής Αμερικής 
και των Άνδεων. Οι δύο αυτές συνέπειες απεικονίζονται στην Εικόνα 13.

Η έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης

Η γκρίζα περίοδος ανάμεσα στην πρωτοπαγκοσμιοποίηση και την Τρίτη Φάση 
οριοθετείται από την έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης στη Βρετανία. Ο 
όρος «επανάσταση» αναφέρεται στην έκβαση, και όχι στον χρόνο ή τον τόπο. 
Ήταν μια αλληλουχία σταδιακών τεχνικών, οργανωτικών, κοινωνικών και θε-
σμικών αλλαγών που κράτησαν έναν αιώνα και μετασχημάτισαν εκ βάθρων 
την ανθρώπινη μοίρα.

Ο ιστορικός της οικονομίας Nick Crafts θα υποστήριζε ότι είναι παραπλα-
νητικό να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο έτος ως αφετηρία της Βιομηχανικής 
Επανάστασης, με δεδομένο τον σταδιακό χαρακτήρα της. Ωστόσο, το 1776 
είναι ένα χρήσιμο χρονικό ορόσημο, καθώς ήταν το έτος που σηματοδότησε 
μια διαρθρωτική τομή στη βιομηχανική μεγέθυνση της Βρετανίας. Επιπλέον, 
ήταν το έτος που εκδόθηκε Ο Πλούτος των Εθνών του Άνταμ Σμιθ.

Η Βιομηχανική Επανάσταση συνδεόταν ευθέως με τη βελτίωση των μέσων 
μεταφοράς. Στις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα, τα χερσαία οδικά και 
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ΕΙΚΟΝΑ 13. Πληθυσμοί στην Ευρώπη και την Αμερική, 1 μ.Χ. έως 1820 μ.Χ.

Η Κολομβιανή Ανταλλαγή αύξησε τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς μέσω της εισαγωγής νέων βασικών ειδών 
διατροφής. Ταυτόχρονα, αποδεκάτισε τους πληθυσμούς του Νέου Κόσμου μέσω της εισαγωγής ασθενειών του 
Παλαιού Κόσμου, όπως η ευλογιά, η ιλαρά και ο τύφος. Διαμορφώθηκε, λοιπόν, μια κατάσταση στην οποία ο 
Παλαιός Κόσμος είχε πολλούς ανθρώπους, αλλά όχι επαρκή γη, ανισορροπία που αντιστρεφόταν πλήρως στον 
Νέο Κόσμο. Πρέπει να επισημανθεί ότι η κλίμακα στο σχεδιάγραμμα για τον Παλαιό Κόσμο είναι δεκαπλάσια 
από εκείνη στο σχεδιάγραμμα για τον Νέο Κόσμο.

ΠΗΓΗ: Βάση δεδομένων Maddison (εκδοχή 2013).
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υδάτινα δίκτυα μεταφορών πύκνωσαν. Οι θαλάσσιες μεταφορές βελτιώθηκαν 
χάρη σε νέους τύπους και σε νέες διατάξεις ιστίων, σε νέες τεχνικές ναυπήγη-
ση, και σε σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στη ναυσιπλοΐα. Μέχρι τα τέλη 
του 18ου αιώνα οι Ευρωπαίοι είχαν χαρτογραφήσει τον κόσμο και διέπλεαν με 
ευκολία τους ωκεανούς. Η αποικιοκρατία επεκτάθηκε —ιδίως από τους Βρε-
τανούς, τους Γάλλους και τους Ολλανδούς—, ενώ τα κινήματα ανεξαρτησίας 
στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική δεν ανέκοψαν το εμπόριο και την οικονομι-
κή ανάπτυξη των χωρών του Βόρειου Ατλαντικού.

Η συγκεκριμένη διαδικασία ενισχύθηκε από τη γρήγορη ανάπτυξη της 
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης (με επίκεντρο το Λονδίνο). Ως εκ 
τούτου, η βρετανική οικονομία αναπροσανατολίστηκε από τη γεωργία προς 
τη μεταποίηση, ενώ ο πληθυσμός μετακινήθηκε από την ύπαιθρο προς τις 
πόλεις.

Τούτες οι μεγάλες αλλαγές αρχικά περιορίστηκαν στη Βρετανία, καθώς 
η Γαλλική Επανάσταση του 1789 και οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι καθυστέρη-
σαν την εξάπλωση της Βιομηχανικής Επανάστασης στην ηπειρωτική Ευ-
ρώπη. Όπως αναφέρει ο David Landes στο περίφημο βιβλίο του The Unbound 
Prometheus, που εκδόθηκε το 1969, οι τεχνολογικές εξελίξεις συνάντησαν 
σημαντικά εμπόδια σε μια ήπειρο που μαστιζόταν «από την καταστροφή κε-
φαλαίου και την απώλεια ανθρώπινου δυναμικού· από την πολιτική αστάθεια 
και το ευρέως διαδεδομένο κοινωνικό άγχος· από τον αποδεκατισμό των πιο 
εύπορων επιχειρηματικών ομάδων· από κάθε είδους διαταραχές στο εμπόριο· 
από βίαιους πληθωρισμούς και αλλαγές νομισμάτων».11 Πιο συγκεκριμένα, το 
εμπόριο περιορίστηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων Πο-
λέμων εξαιτίας των αμοιβαίων εμπορικών αποκλεισμών που είχαν επιβάλει η 
Γαλλία και η Βρετανία. 

Οικονομική στασιμότητα της Ασίας και οικονομική άνοδος των χωρών του Βόρειου Ατλαντικού

Το τέλος του μονοπωλίου στο εμπόριο Ανατολής-Δύσης, το οποίο κατείχε επί 
μιάμιση χιλιετία η Μέση Ανατολή, είχε κοσμοϊστορικές συνέπειες στην πα-
γκόσμια κατανομή της οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής ισχύος. Όπως 
δείχνει η Εικόνα 14 (πρώτο σχεδιάγραμμα), οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν την 
πρωτοκαθεδρία κατά την πρώτη χιλιετία μ.Χ. Πράγματι, το κατά κεφαλήν ει-
σόδημα ήταν πάνω από το όριο του υποσιτισμού μόνον στους αρχαίους πο-
λιτισμούς: Αίγυπτο, Ινδία, Ιράν, Ιράκ, Κίνα, Μικρά Ασία, κυρίως Ελλάδα και 
Ιταλία, καθώς και σε μερικές ρωμαϊκές αποικίες, όπως στην Πορτογαλία, την 
Ισπανία και τη Γαλλία. Τα εισοδήματα στις περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού 
και στην Ιαπωνία παρέμεναν κοντά στο ελάχιστο όριο επιβίωσης.
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Μέχρι τα τέλη της πρώτης χιλιετίας, η Ρώμη και οι αποικίες της είχαν δε-
χθεί ισχυρά πλήγματα, ενώ είχαν εκτοξευτεί οι ισλαμικοί πολιτισμοί και η Βυ-
ζαντινή Αυτοκρατορία.

Μετά το 1500, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν (Εικόνα 14, δεύτερο 
σχεδιάγραμμα). Εκτός από την Ιταλία που πρωτοστάτησε στην Αναγέννηση, 
όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί βυθίστηκαν σε μια περίοδο στασιμότητας, ενώ αυ-
ξάνονταν τα εισοδήματα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ιδιαίτερα σημαντι-
κή ήταν η πρόοδος των μεγάλων ευρωπαϊκών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων — 
του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.  
Η αύξηση των ευρωπαϊκών εισοδημάτων αντανακλούσε τεράστιους οικονο-
μικούς και πολιτικούς μετασχηματισμούς, καθώς η εστίαση στην ύπαιθρο και 
τη γεωργία κατά τη διάρκεια του φεουδαλισμού έδωσε σταδιακά τη θέση της 
σε μια οικονομία περισσότερο αστική και βασισμένη στην αγορά — αλλαγή 
που είναι γνωστή ως εμπορική επανάσταση.

ΕΙΚΟΝΑ 14. Κατά κεφαλήν εισόδημα, 1 μ.Χ. έως 1820 μ.Χ. (δολάρια 1990)

Στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, τα εισοδήματα κυμαίνονταν κοντά στο όριο του υποσιτισμού —τη λε-
γόμενη μαλθουσιανή παγίδα—, το οποίο ο Angus Maddison έχει εκτιμήσει σε 400 δολάρια ετησίως, σε ση-
μερινές τιμές. Πριν από το 1000 μ.Χ., μόνον οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν κατά κεφαλήν εισοδήματα πάνω απ’ 
αυτό το όριο, και μάλιστα όχι κατά πολύ. Στη φάση της πρωτοπαγκοσμιοποίησης, τα εισοδήματα στη Δυτική 
Ευρώπη και στα παρακλάδια της στον Νέο Κόσμο αυξήθηκαν, ενώ τα εισοδήματα στους αρχαίους πολιτισμούς 
έμειναν στάσιμα.

ΠΗΓΗ: Βάση δεδομένων Maddison (εκδοχή 2009)
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Πληθυσμός έναντι κατά κεφαλήν εισοδήματος

Αν και κατά τη Δεύτερη Φάση το χάσμα των κατά κεφαλήν εισοδημάτων 
ανάμεσα στις χώρες του Βόρειου Ατλαντικού και τις ασιατικές χώρες διευ-
ρύνθηκε, η παγκόσμια οικονομική κυριαρχία της Ασίας συνεχίστηκε. Όπως 
δείχνει η Εικόνα 15, ο τεράστιος πληθυσμός της ηπείρου αυτής επισκίαζε το 
εισοδηματικό πλεονέκτημα των χωρών του Ατλαντικού.

Ο κόσμος ετοιμάζεται να αλλάξει

Η Δεύτερη Φάση παγίωσε την κατανομή του πληθυσμού στον κόσμο. Το  
1 μ.Χ., τα 2/3 της ανθρωπότητας ζούσαν στην Ανατολική και τη Νότια Ασία. 
Σήμερα, η αναλογία αυτή παραμένει, σε γενικές γραμμές, η ίδια για τον πολύ 
απλό λόγο ότι η Ασία είναι ιδιαίτερα φιλόξενη για την ανθρώπινη ζωή. Όμως 
κυοφορούνταν μεγάλες αλλαγές. Η μετατόπιση στην κατανομή της κατά κε-
φαλήν παραγωγής, που είχε αρχίσει να συντελείται σταδιακά στο τέλος της 
Δεύτερης Φάσης, θα είχε ως τελικό αποτέλεσμα μια θεμελιώδη αντιστροφή 
στην παγκόσμια οικονομία. Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξιστορήσουμε την Τρί-
τη Φάση.

ΕΙΚΟΝΑ 15. Η οικονομική κυριαρχία της Ασίας το 1820 (μερίδια του παγκόσμιου εισοδή-
ματος)

Το 1820, τα εισοδήματα των χωρών του Βόρειου Ατλαντικού ήταν πια πολύ υψηλότερα από εκείνα των χωρών 
της Ασίας. Όμως οι ασιατικές χώρες υπερείχαν πληθυσμιακά και η Ασία παρέμενε το οικονομικό κέντρο βάρους 
του πλανήτη. Χάρη στην εισαγωγή νέων ειδών διατροφής, η Κίνα γνώρισε μια δημογραφική άνθηση κατά τη 
διάρκεια της δυναστείας Τσινγκ. Ως εκ τούτου, το μερίδιό της στον παγκόσμιο πληθυσμό αυξήθηκε από 25% 
περίπου το 1500 σε σχεδόν 40% το 1820, όταν η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση επιταχύνθηκε.

ΠΗΓΗ: Βάση δεδομένων Maddison (εκδοχή 2009)
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ΕΝΘΕΤΟ 2 –  ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ

Από τις απαρχές του, το είδος μας δοκιμαζόταν από κλιματικές αλλαγές που κάνουν τη σημε-
ρινή υπερθέρμανση του πλανήτη να μοιάζει με θερινή μπόρα (βλ. Εικόνα 4). Η Δεύτερη Φάση 
ξεκίνησε όταν το κλίμα της Γης σταθεροποιήθηκε σε ένα πιο «πολιτισμένο» επίπεδο πριν από 
12.000 χρόνια.

Παρότι η παραγωγή και η κατανάλωση συνέχισαν να είναι συνενωμένες, χάρη στην Αγροτική 
Επανάσταση η παραγωγή μετακινήθηκε προς την κατανάλωση, αντί η κατανάλωση να μετα-
κινείται προς την παραγωγή. Στη Δεύτερη Φάση, παγκοσμιοποίηση σήμαινε ότι η παγκόσμια 
οικονομία είχε «τοπικό» χαρακτήρα.

Τελικό αποτέλεσμα

Αν ο σύγχρονος κόσμος ήταν ένα σπίτι, η Δεύτερη Φάση θα ήταν η τοποθέτηση των θεμελίων. 
Όλα τα γνωρίσματα του πολιτισμού διαμορφώθηκαν στη φάση αυτή — από τη γραφή και τη 
θρησκευτική λατρεία μέχρι την κρατική οργάνωση και τη στρατιωτική ισχύ. Τα θεμέλια τέθηκαν 
σε τρία στάδια. 

Η κλιματική αλλαγή οδήγησε στην άνοδο της Ασίας (10.000 έως 200 π.Χ.)
Όταν το κλίμα έγινε πιο θερμό και σταθεροποιήθηκε, η παραγωγή συνενώθηκε τοπικά με την 
κατανάλωση σε τέσσερις ποτάμιες κοιλάδες οι οποίες βρίσκονται στη ζώνη που ευνοεί τις 
 γεωργικές καλλιέργειες (30οΒ) και που χάρη στις ετήσιες πλημμύρες επέτρεπαν την αντιμετώπι-
ση του μεγαλύτερου προβλήματος της γεωργίας κατά την αρχαιότητα — της εξάντλησης του 
εδάφους. Η συνύπαρξη στην ίδια θέση πολλών ανθρώπων και πολλών τροφίμων επί χιλιάδες 
χρόνια οδήγησε τελικά στην ανάδυση των αρχαίων πολιτισμών της Αιγύπτου, της Μεσοποτα-
μίας, της Ινδίας/Πακιστάν και της Κίνας. Παρά την ύπαρξη εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στις 
τρεις δυτικότερες συστάδες, το εμπόριο περιοριζόταν σε πρώτες ύλες που δεν υπήρχαν τοπικά 
και σε αγαθά για τις ελίτ.

Η δημιουργία του Δρόμου του Μεταξιού οδήγησε στην Ευρασιατική Ολοκλήρωση  
(200 π.Χ. έως 1350 μ.Χ).
Παρότι ανάμεσα στις τέσσερις συστάδες αναπτύχθηκαν μόνιμες εμπορικές σχέσεις, ο όγκος τού 
εμπορίου περιοριζόταν σημαντικά από το υψηλό κόστος μεταφοράς. 

Οι τραυματικές ρήξεις που προκάλεσε ο Μαύρος Θάνατος υπήρξαν η αφετηρία για την ανάδυση  
της Ευρώπης (1350 έως 1820).
Η Δυτική Ευρώπη, που έως τότε ήταν μια πρωτόγονη απομονωμένη περιοχή (με εξαίρεση τον 
ελληνορωμαϊκό πολιτισμό για μερικούς χρυσούς αιώνες), μετασχηματίστηκε σε μια οικονομική 
οντότητα που σύντομα θα κυριαρχούσε οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτισμικά σε όλο τον 
πλανήτη. Οι καθοριστικές παράμετροι γι’ αυτή την αντιστροφή των εξελίξεων ήταν η Αναγέννη-
ση και ο Διαφωτισμός, η Εποχή των Ανακαλύψεων και η Κολομβιανή Ανταλλαγή. Η Βιομηχανική 
Επανάσταση, που στα τέλη της Δεύτερης Φάσης ήταν μια μικρή εστία «φωτιάς» στην Αγγλία, 
μετατράπηκε κατά την Τρίτη Φάση σε μια παγκόσμια πύρινη λαίλαπα.
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2
Ο ατμός και ο πρώτος διαχωρισμός  
της παγκοσμιοποίησης

Ένα από τα μεγαλύτερα δράματα στην ανθρώπινη ιστορία εκτυλίχθηκε στη 
διάρκεια της Τρίτης Φάσης, καθώς έλαβε χώρα μια απίστευτη ανατροπή. Από 
την αυγή του πολιτισμού, οι συστάδες κατανάλωσης/παραγωγής στην Ασία 
και τη Μέση Ανατολή δέσποζαν στις παγκόσμιες υποθέσεις, με όλη τη σημα-
σία της λέξης. Η γραφή, οι πόλεις, οι οργανωμένες θρησκείες, η διακυβέρνηση, 
οι νόμοι, οι μόνιμοι στρατοί, η ηθική, η λογοτεχνία, η ποίη ση και σχεδόν κάθε 
άλλη πτυχή των ανθρώπινων κοινωνιών επινοήθηκαν σε συστάδες παραγω-
γής/κατανάλωσης που βρίσκονταν ανατολικά, νότια και δυτικά τού υψιπέδου 
του Θιβέτ. Επιπλέον, οι αρχαίοι πολιτισμοί κυριαρχούσαν στην παγκόσμια οι-
κονομική δραστηριότητα. Όλες οι άλλες περιοχές του πλανήτη αθροιστικά 
παρήγαν λιγότερο από το 1/3 της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής. Στο 
τέλος της Τρίτης Φάσης, τούτη η κατάσταση είχε αντιστραφεί.

Η δραματική εξέλιξη που άλλαξε τον κόσμο μπορεί να παραλληλιστεί με 
τρίπρακτο θεατρικό έργο.

Πρώτη Πράξη: από το 1820 έως το 1913
Στην Πρώτη Πράξη παρουσιάζονται στο κοινό ο «πρωταγωνιστής»  
(η μείωση του κόστους εμπορίου) και οι υπόλοιποι βασικοί χαρακτήρες  
(το εμπόριο, η εκβιομηχάνιση, η αστικοποίηση και η οικονομική μεγέθυν-
ση). Η Πρώτη Πράξη διαρκεί σχεδόν έναν αιώνα.

Δεύτερη Πράξη: από το 1914 έως το 1945
Η σύγκρουση εκτυλίσσεται στη Δεύτερη Πράξη, όπως ορίζουν οι κλασικοί 
κανόνες της δραματουργίας. Ο πρωταγωνιστής καλείται να αντιμετωπίσει 
ανυπέρβλητα εμπόδια, οπότε οι θεατές αναρωτιούνται αν η παγκοσμιο-
ποίηση είναι καταδικασμένη ν’ αποτύχει. Στη Δεύτερη Πράξη, που διαρκεί 
μόνον τριάντα χρόνια, ο πρωταγωνιστής δοκιμάζεται από δύο παγκόσμιους 
πολέμους και από τη Μεγάλη Ύφεση. Το κοινό παραμένει άφωνο, καθώς 
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ο προστατευτισμός ορθώνει απειλητικά το ανάστημά του και ο πόλεμος 
επιβάλλει μια εκ νέου συνένωση της παραγωγής με την κατανάλωση.

Τρίτη Πράξη: από το 1946 έως το 1990
Η «λύση» του δράματος συντελείται στην Τρίτη Πράξη, καθώς ο πρωταγω-
νιστής (η μείωση του κόστους εμπορίου) ανακτά την αποφασιστικότητά 
του και θριαμβεύει παρά τις αντιξοότητες. Επί σαράντα χρόνια, το κόστος 
των εμπορικών συναλλαγών μειωνόταν χάρη στην απελευθέρωση του 
εμπορίου και τις καινοτομίες στις μεταφορές. Ο διαχωρισμός της παραγω-
γής από την κατανάλωση προχώρησε όσο ποτέ άλλοτε στην ανθρώπινη 
ιστορία.

Τούτη η διάρθρωση σε τρεις πράξεις δεν χρησιμοποιείται μόνον ως σχήμα 
λόγου, αλλά προκύπτει αβίαστα από τα δεδομένα, όπως δείχνει η Εικόνα 16. 

Η τεχνολογική τομή που δρομολόγησε την αντιστροφή αυτή ήταν η 
επανάσταση του ατμού. Η ατμομηχανή επέτρεψε στους ανθρώπους να κα-
λύπτουν με ευκολία διηπειρωτικές αποστάσεις και να αναδιοργανώσουν τον 
κόσμο με τρόπους που ξεπερνούσαν τη φαντασία όταν έπρεπε να βασίζονται 
στη δύναμη του αλόγου, του άνεμου και του νερού. Ωστόσο, πριν συνεχίσουμε 
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ΕΙΚΟΝΑ 16. Μερίδια των Επτά Αρχαίων πολιτισμών (Α7) και των χωρών του G7 στο 
 παγκόσμιο ΑΕΠ, 1820-1990

Οι αλλαγές στα μερίδια του παγκόσμιου ΑΕΠ απεικονίζουν τη δραματική ανατροπή που συνέβη στην Τρίτη 
Φάση. Η διάρθρωση σε «Τρεις Πράξεις» είναι προφανής, αν συγκρίνουμε δύο ομάδες εθνών: τους Επτά Αρχαί-
ους Πολιτισμούς (Κίνα, Ινδία/Πακιστάν, Ιράκ, Ιράν, Μικρά Ασία, Ιταλία/Ελλάδα και Αίγυπτο), που εν συντομία 
θα τους ονομάσουμε Α7, με τη λεγόμενη Ομάδα των Επτά (G7) — Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Ιαπωνία, 
Γαλλία, Βρετανία και Καναδά (το 1500 η Ιταλία μετατοπίστηκε από την ομάδα των χωρών Α7 στην ομάδα των 
χωρών του G7, κι έτσι στην εικόνα συμπεριλαμβάνεται στις χώρες του G7 και όχι των Α7).

Στην Πρώτη Πράξη, μεγάλο μέρος του παγκόσμιου ΑΕΠ μετατοπίστηκε αρκετά ξαφνικά από τους Α7 στο 
G7. Τα μερίδια των χωρών του G7 παρέμειναν στάσιμα στη Δεύτερη Πράξη, ενώ αυξήθηκαν κατακόρυφα στην 
Τρίτη Πράξη. Επισημαίνεται ότι το άθροισμα των μεριδίων των Α7 και των χωρών του G7 στο παγκόσμιο ΑΕΠ, 
σε γενικές γραμμές, παρέμεινε και στις τρεις Πράξεις στο 80%. 

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Βάση δεδομένων Maddison (εκδοχή 2009)
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την εξιστόρησή μας, είναι σημαντικό να εξετάσουμε πιο διεξοδικά το σοκ που 
καθόρισε τη μετάβαση από τη Δεύτερη στην Τρίτη Φάση. 

Μια καθοριστική τομή: η επανάσταση του ατμού

Η μείωση του κόστους όλων των μορφών εμπορίου υπήρξε τόσο μεγάλη και 
δραστική κατά την Τρίτη Φάση, ώστε οι μειώσεις που σημειώθηκαν μετά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και που συνήθως θεωρούνται επαναστατικές, ωχριούν 
μπροστά τους. Το πρώτο σχεδιάγραμμα της Εικόνας 17 δείχνει ότι το κόστος 
εμπορίου εμφάνιζε μεγάλες διακυμάνσεις μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, 
οπότε ξεκίνησε μια εκατονταετής καθοδική τάση. Αυτή η αρχική μείωση αντι-
στράφηκε μεταξύ Α΄ και Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά συνεχίστηκε μετά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο αντίκτυπος για τον όγκο του εμπορίου γίνεται εμ-
φανής στο δεύτερο σχεδιάγραμμα της Εικόνας 17.

Ο σημαντικότερος παράγοντας μείωσης του κόστους εμπορίου τον 
18ο αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν η εντυπωσιακή υποχώρηση 
του μεταφορικού κόστους. Ωστόσο, η μείωσή του δεν υπήρξε ο μοναδικός 
τέτοιος παράγοντας. Ιστορικοί της οικονομίας όπως οι Alan Taylor, Antoni 
Estevadeordal και Brian Frantz έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διάδο-
ση του Κανόνα του Χρυσού διευκόλυνε επίσης πολύ το διεθνές εμπόριο.

Η ατμομηχανή ήταν ο αρχικός σπινθήρας. Η πρώτη ατμομηχανή εμπορι-
κής χρήσης άρχισε να χρησιμοποιείται το 1712. Τούτη η μηχανή, την οποία 
επινόησε ο Τόμας Νιουκόμεν, ήταν ογκώδης, κατανάλωνε τεράστιες ποσότη-
τες καύσιμης ύλης και δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατή. Ωστόσο, ήταν σε θέση να 
επιτελεί ένα έργο —να αντλεί νερό από τα ανθρακωρυχεία— για το οποίο 
έως τότε χρειάζονταν 500 άλογα. Στα 150 χρόνια που ακολούθησαν, διάφορες 
σχεδιαστικές βελτιώσεις έκαναν τις ατμομηχανές οικονομικά αποδοτικές για 
μεγάλο αριθμό βιομηχανικών χρήσεων. 

Η «συμπυκνωμένη» ισχύς προώθησε την εκβιομηχάνιση, η οποία αύξη-
σε τα εισοδήματα και τροφοδότησε τη ζήτηση για μεταφορές. Η αύξηση της 
ζήτησης για περισσότερες εναλλακτικές επιλογές στο πεδίο των μεταφορών 
οδήγησε σε επαναστατικές καινοτομίες — αρχικά στα ιστιοφόρα πλοία, στις 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές και τις οδικές μεταφορές. Μέχρι τις αρχές του 
19ου αιώνα, ατμομηχανές εμπορικής χρήσης είχαν τοποθετηθεί σε πλοία και 
τροχήλατα οχήματα.

Οι σιδηρόδρομοι μείωσαν δραστικά το κόστος της μαζικής χερσαίας με-
ταφοράς αγαθών, εξέλιξη που άνοιξε τις ενδοχώρες των ηπείρων στην πα-
γκόσμια οικονομία. Η μεγάλη πρόοδος σημειώθηκε τη δεκαετία του 1840. 
Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι σιδηρόδρομοι αναμόρφωσαν τελείως τις χερσαίες 
μεταφορές. Παρότι η Βρετανία ξεκίνησε πρώτη, πολύ σύντομα οι Ηνωμένες 
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Πραγματικό κόστος εμπορίου (1860 = 100)
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ΕΙΚΟΝΑ 17. Κόστος και όγκος του παγκόσμιου εμπορίου, 1745-1990

Όπως συνέβη με τα μερίδια στο παγκόσμιο ΑΕΠ που απεικονίζονται στην Εικόνα 16, η διάρθρωση της Τρίτης 
Φάσης σε τρεις πράξεις δείχνει με απλό και παραστατικό τρόπο την εξέλιξη τόσο του κόστους εμπορίου (απει-
κονίζεται στο πρώτο σχεδιάγραμμα) όσο και του όγκου του εμπορίου (απεικονίζεται στο δεύτερο σχεδιάγραμ-
μα). Μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το εμπόριο επεκτεινόταν με ταχείς ρυθμούς, χάρη στην ώθηση που του 
έδωσε η εντυπωσιακή μείωση των εμπορικών φραγμών, απόρροια της επανάστασης του ατμού και της Pax 
Britannica.

Επειδή η αύξηση των εισοδημάτων είναι ένας ισχυρός παράγοντας προώθησης του εμπορίου, η απογείω-
ση της οικονομικής μεγέθυνσης που συνόδευσε τη Βιομηχανική Επανάσταση στην Ευρώπη, την Ιαπωνία και σε 
ευρωπαϊκού τύπου χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τροφοδότησε επίσης την άνθηση του εμπορίου. Ύστε-
ρα από μια παύση ανάμεσα στους δύο παγκόσμιους πολέμους, ο όγκος του εμπορίου συνέχισε να αυξάνεται.
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Πολιτείες και η Γερμανία την ξεπέρασαν ως προς τα χιλιόμετρα σιδηροδρομι-
κής γραμμής ανά κάτοικο. Η χρήση των σιδηροδρόμων άρχισε να επεκτείνε-
ται στην Ιαπωνία μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα, παρότι η χώρα —όπως και 
η Βρετανία— μπορούσε να βασίζεται πολύ περισσότερο στη θάλασσα για τις 
εγχώριες μεταφορές.

Αντίστοιχα, τα ατμόπλοια έφεραν πραγματική επανάσταση στα ποντο-
πόρα ταξίδια, παρότι η μετάβαση δεν υπήρξε τόσο απότομη (Πίνακας 1). 
Το 1819 διέπλευσε για πρώτη φορά τον Ατλαντικό Ωκεανό ένα ατμόπλοιο. 
Ήταν ένα ξύλινο πλοίο που συνδύαζε την ατμοκίνηση με την αιολική ενέρ-
γεια. Προβλήματα που είχαν σχέση με τον εφοδιασμό σε καύσιμα απέτρεπαν 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Χωρητικότητα των βρετανικών ατμόπλοιων σε τόνους, 1825-1860

Σιδερένια ατμόπλοια Ξύλινα ατμόπλοια Σύνολο

1825 0 4.013 4.013
1830 0 3.908 3.908
1835 3.275 22.192 25.467
1840 20.872 30.337 51.209
1845 33.699 8.268 41.967
1850 70.441 52.248 122.689
1855 478.685 34.414 513.099

1860 389.066 12.174 401.240

Τα ατμόπλοια έφεραν επαναστατικές αλλαγές στα θαλάσσια ταξίδια, όμως η επανάσταση κράτησε αρκετές 
δεκαετίες. Για να αποτυπώσει τις εξελίξεις, ο πίνακας βασίζεται σε βρετανικά δεδομένα και δείχνει ότι η με-
τάβαση στην ατμοκίνηση ξεκίνησε με αργό ρυθμό στις αρχές του 19ου αιώνα. Τα μεγάλα άλματα σημειώθηκαν 
στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1830 και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1840. Το μεγαλύτερο άλμα, 
όμως, έλαβε χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 1850, όταν ο αριθμός των ατμόπλοιων σχεδόν πενταπλασιάστη-
κε μέσα σε πέντε μόλις χρόνια.

Από τα μέσα του 19ου αιώνα, τα ατμόπλοια κυριαρχούσαν στις θάλασσες μέχρι να αντικατασταθούν από 
ντιζελοκίνητα πλοία τη δεκαετία του 1930. Λόγου χάρη, ενώ τα περισσότερα πολεμικά πλοία στον Α΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο ήταν ατμοκίνητα, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τα περισσότερα ήταν πλέον ντιζελοκίνητα.

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Jonathan Hughes & Stanley Reiter, «The First 1,945 British Steamships», Journal of the American Statistical Association 
53 (282), 1958, σ. 360-381, πίνακας 367.

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα δεδομένα για τον όγκο του εμπορίου (εξαγωγές) προέρχονται από το David S. Jacks, Christopher M. Meissner 
& Dennis Novy, «Trade Booms, Trade Busts, and Trade Costs», Journal of International Economics 8 (2), 2011, σ. 185-201, με προσθήκη 
δεδομένων για τα έτη πριν από το 1870, κατόπιν ιδιωτικής επικοινωνίας με τους συγγραφείς. Τα δεδομένα για το κόστος εμπορίου πριν 
το 1870 προέρχονται από το Knick Harley, «Ocean Freight Rates and Productivity, 1740—1913: The Primacy of Mechanical Invention 
Reaffirmed», Journal of Economic History 48 (4), 1988, σ. 851-876. Τα υπόλοιπα δεδομένα προέρχονται από το Saif I. Shah Mohammed & 
Jeffrey G. Williamson, «Freight Rates and Productivity Gains in British Tramp Shipping 1869—1850», Explorations in Economical History 
41 (2), 2004, σ. 172-203.
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για δεκαετίες την αποκλειστική χρήση ατμομηχανών. Όπως σήμερα η έλλειψη 
σταθμών επαναφόρτισης θέτει εμπόδια στη διάδοση των ηλεκτροκίνητων αυ-
τοκινήτων, έτσι και η σπανιότητα των πηγών γαιάνθρακα περιόριζε τη διάδο-
ση των ατμόπλοιων μέχρι να δημιουργηθούν σταθμοί ανθράκευσης σε όλο 
τον κόσμο στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Ο αντίκτυπος των ατμόπλοιων υπήρξε τεράστιος. Στα τέλη της δεκαετί-
ας του 1830, ένα ιστιοφόρο πλοίο κορυφαίας κλάσης χρειαζόταν περίπου 48 
ημέρες για να πλεύσει από το Λίβερπουλ στη Νέα Υόρκη. Οι ούριοι άνεμοι 
συντόμευαν το ταξίδι της επιστροφής, περιορίζοντάς το σε περίπου 36 ημέρες. 
Μέχρι τη δεκαετία του 1840, τα ατμόπλοια είχαν μειώσει το τυπικό ταξίδι στις 
14 ημέρες — και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Στη δεκαετία του 1870 σημειώθηκαν περαιτέρω βήματα προόδου, καθώς 
η κατασκευή του κύτους των πλοίων από χάλυβα τα έκανε ελαφρύτερα, αν-
θεκτικότερα και πιο αποδοτικά ως προς την κατανάλωση καυσίμων. Έως το 
1870, ο συνδυασμός πλοίων, μηχανών, καυσίμων και τεχνολογιών προώθησης 
μετέτρεψε τον ατμό σε βασιλιά των θαλασσών και σε κυρίαρχο των διηπειρω-
τικών αποστάσεων. Μέχρι το τέλος της Τρίτης Φάσης, τις ατμομηχανές είχαν 
παραμερίσει οι ντιζελομηχανές.

Όπως ο ατμός μετασχημάτισε το εμπόριο αγαθών, έτσι και ο τηλέγραφος 
μεταμόρφωσε τις επικοινωνίες. Τα πρώτα υπερατλαντικά τηλεγραφήματα 
στάλθηκαν το 1866 και, μέσα σε λίγες δεκαετίες, όλες οι μεγάλες χώρες συν-
δέθηκαν με τηλεγραφικά καλώδια. Παρότι ο όγκος των πληροφοριών ήταν 
ασήμαντος με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο τηλέγραφος προκάλεσε αληθι-
νή επανάσταση στις επικοινωνίες. Έως τότε η διηπειρωτική αποστολή μηνυ-
μάτων χρειαζόταν εβδομάδες, αν όχι μήνες. Ο τηλέγραφος μείωσε τον απαι-
τούμενο χρόνο σε λεπτά της ώρας.

Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω, ας επανέλθουμε στην αφήγησή μας.

Πότε άρχισε ο πρώτος διαχωρισμός της παγκοσμιοποίησης;

Στο εξαιρετικά σημαντικό άρθρο τους «When Did Globalization Begin?», οι 
Kevin O’Rourke και Jeff Williamson υποστηρίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος για 
να οριστεί η οικονομική παγκοσμιοποίηση είναι η γεωγραφική ολοκλήρωση 
των αγορών — ιδίως όπως αυτή μετριέται βάσει της διεθνούς σύγκλισης των 
τιμών. Στηριζόμενοι στα στατιστικά ευρήματά τους, τοποθετούν την αφετη-
ρία της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης στο έτος 1820. Υποστηρίζουν ότι τότε 
ήταν που οι εγχώριες τιμές —τουλάχιστον στη Μεγάλη Βρετανία— άρχισαν 
να καθορίζονται από την αλληλεπίδραση της διεθνούς προσφοράς και ζήτη-
σης μάλλον παρά από την εγχώρια προσφορά και ζήτηση.1 
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Η διεθνής σύγκλιση των τιμών διαφοροποίησε τη σύνθεση της παραγω-
γής των επιμέρους χωρών, διότι η εγχώρια κατανάλωση σταμάτησε να είναι 
δέσμια της εγχώριας παραγωγής. Αντίθετα, οι χώρες άρχισαν να εξειδικεύο-
νται σε ό,τι έκαναν καλύτερα και να εισάγουν τα υπόλοιπα. Το γεγονός αυτό 
σηματοδότησε την έναρξη του πρώτου διαχωρισμού της παγκοσμιοποίησης, 
ο οποίος εκτυλίχθηκε σε τρεις πράξεις.

Πρώτη πράξη: ο διαχωρισμός πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Το έτος 1820 δεν συμπίπτει με την ημερομηνία κάποιου τεχνολογικού σοκ. 
Αντιστοιχεί, σε γενικές γραμμές, με το τέλος των Ναπολεόντειων Πολέμων 
(1815) και τη μετέπειτα ειρήνη που συμφωνήθηκε στο Συνέδριο της Βιέννης. 
Η συγκεκριμένη διευθέτηση εγκαινίασε έναν αιώνα ειρήνης, στη διάρκεια του 
οποίου η Βρετανία, καθώς ήταν η αδιαμφισβήτητη ναυτική δύναμη του πλα-
νήτη, διαμόρφωσε την Pax Britannica και το εμπόριο άνθησε σε παγκόσμια 
κλίμακα.

Η αλματώδης αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών

Εκτός από το κόστος μεταφοράς στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε, οι φόροι στις 
εισαγωγές (δασμοί) αποτελούσαν ιδιαίτερο εμπόδιο αποτροπής του εμπορίου. 
Πράγματι, όσο αμβλύνονταν οι περιορισμοί εξαιτίας των μεταφορών τόσο με-
γαλύτερη σημασία αποκτούσε η εμπορική πολιτική. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο η πολιτική που διέπει το εμπόριο συνιστά μείζονα παράμετρο στην 
Τρίτη Φάση της παγκοσμιοποίησης. 

Ο Paul Bairoch, ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς ιστορικούς 
της παλιάς σχολής, διακρίνει τρεις περιόδους σε ό,τι αφορά την επιβολή δα-
σμών.2 Την πρώτη περίοδο, η Βρετανία άρχισε από το 1815 να μειώνει με αρ-
γό ρυθμό τους δασμούς, για να πραγματοποιήσει το άλμα προς το ελεύθερο 
εμπόριο το 1846 με τον νόμο-ορόσημο που είναι γνωστός ως Ανάκληση του 
Νόμου για το Καλαμπόκι. Τα κράτη της ηπειρωτικής Ευρώπης προσπάθησαν 
να μιμηθούν τη βιομηχανική επιτυχία της Βρετανίας μέσω της υιοθέτησης του 
ελεύθερου εμπορίου. Επί τρεις δεκαετίες (από το 1846 έως το 1879) οι φιλε-
λεύθερες πολιτικές για το εμπόριο θριάμβευαν. Αυτή, κατά τον Bairoch, ήταν 
η δεύτερη περίοδος. Ο προστατευτισμός, με τη σημερινή έννοια του όρου, 
εμφανίστηκε στην τρίτη περίοδο (μεταξύ 1879 και 1914). Επικεφαλής της εκ-
στρατείας υπέρ του προστατευτισμού ήταν ο Μπίσμαρκ.

Αφού ολοκλήρωσε την ενοποίηση της Γερμανίας και περιόρισε τους εσω-
τερικούς εμπορικούς φραγμούς, ο Μπίσμαρκ επέβαλε υψηλούς εισαγωγικούς 
δασμούς δηλώνοντας: «Ο κατακλυσμός της Γερμανίας από την υπερπαραγωγή 
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άλλων χωρών (…) συμπιέζει τις τιμές και περιορίζει την ανάπτυξη της βιο-
μηχανίας μας».3 Μεταξύ 1879 και 1914, οι δασμοί στην ηπειρωτική Ευρώπη 
διπλασιάστηκαν ή τριπλασιάστηκαν. Σύμφωνα με τη σημερινή ορολογία, οι 
δασμοί προστάτευαν τη νηπιακή βιομηχανία, διότι αποσκοπούσαν στο να 
προφυλάξουν τη μεταποίηση της ηπειρωτικής Ευρώπης από την ανταγωνιστι-
κότητα της βρετανικής βιομηχανίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Δασμοί σε μεταποιημένα προϊόντα, 1820, 1875 και 1913 (%)

Περί το 1820 1875 1913

Αυστρία-Ουγγαρία απαγόρευση 15-20 13-20
Βέλγιο μ/δ 9-10 9
Δανία 30 15-20 14
Γαλλία απαγόρευση 12-15 20-21
Γερμανία μ/δ 4-6 13
Ιταλία μ/δ 8-10 18-20
Πορτογαλία 15 20-25 μ/δ
Ρωσία απαγόρευση 15-20 84
Ισπανία απαγόρευση 15-20 34-41
Σουηδία (Νορβηγία) απαγόρευση 3-5 20-25
Ελβετία 10 4-6 8-9
Ολλανδία 7 3-5 4
Ηνωμένο Βασίλειο 50 0 0
Ηνωμένες Πολιτείες 45 40-50 44

Όταν το 1846 η Βρετανία δημιούργησε ένα προηγούμενο για το ελεύθερο εμπόριο χάρη στην πολιτική απε-
λευθέρωσης που υιοθέτησε, ο προστατευτισμός άρχισε να γνωρίζει αυξομειώσεις. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις 
ακολούθησαν το παράδειγμα της Βρετανίας μετά το 1860, όμως η περίοδος του ενδοευρωπαϊκού ελεύθερου 
εμπορίου υπήρξε βραχύβια. Στις περισσότερες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης η απελευθέρωση του εμπο-
ρίου αντιστράφηκε μετά το 1880. Οι εξαιρέσεις, όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία, ήταν χώρες που είχαν μακρο-
χρόνια παράδοση στο υπερατλαντικό εμπόριο. 

Οι μη ευρωπαϊκές χώρες (δεν αναφέρονται στον πίνακα) που αποφάσιζαν οι ίδιες την εμπορική πολιτική 
τους διατήρησαν υψηλούς δασμούς για να προφυλάξουν τη βιομηχανία τους από τον βρετανικό ανταγωνισμό. 
Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φλέρταραν με την ιδέα της δασμολογικής απελευθέρωσης στη δεκαετία του 
1850, σύντομα επέστρεψαν στον προστατευτισμό μαζί με την ηπειρωτική Ευρώπη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: «Απαγόρευση» σημαίνει ότι, σε γενικές γραμμές, απαγορεύονταν οι εισαγωγές μεταποιη-
μένων προϊόντων· το «μ/δ» σημαίνει την απουσία διαθέσιμων πληροφοριών· επισημαίνεται ότι το 1820 το 
Βέλγιο ήταν τμήμα της Ολλανδίας· τα δεδομένα του 1820 για τη Γερμανία είναι εκείνα της Πρωσίας (η Γερμανία 
έγινε εθνικό κράτος το 1871).

ΠΗΓΗ: Richard Baldwin & Philippe Martin, «Two Waves of Globalization: Superficial Similarities, Fundamental Differences», NBER 
Working Paper 6904, National Bureau of Economic Research, Ιανουάριος 1999, Πίνακας 8.
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Στον υπόλοιπο κόσμο, όσες χώρες αποφάσιζαν οι ίδιες τις εμπορικές τους 
πολιτικές (δηλαδή, δεν ήταν αποικίες) διατήρησαν υψηλούς δασμούς καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Λόγου χάρη, οι δασμοί στις ΗΠΑ ήταν από 
οκταπλάσιοι έως δεκαπλάσιοι εκείνων που ίσχυαν στις χώρες του πυρήνα τής 
Ευρώπης. Όσες αποικίες δεν αυτοδιοικούνταν ακολουθούσαν υποχρεωτικά 
φιλελεύθερες πολιτικές, τουλάχιστον για τις εισαγωγές από τη «μητέρα» πα-
τρίδα. Ο Πίνακας 2 δίνει μερικά ποσοτικά δεδομένα γι’ αυτές τις τάσεις.

Η εκβιομηχάνιση του Βορρά και η αποβιομηχάνιση του Νότου

Η ήττα του Ναπολέοντα άνοιξε τον δρόμο για την εκβιομηχάνιση της ηπει-
ρωτικής Ευρώπης. Το Βέλγιο ήταν η πρώτη χώρα που ακολούθησε την πορεία 
της Μεγάλης Βρετανίας και αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς μεταξύ 1820 και 
1870. Η Γαλλία, η Ελβετία, η Πρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τη 
σκυτάλη στις δεκαετίες του 1830 και του 1840. Τελικά, μέχρι τα τέλη του 19ου 
αιώνα η εκβιομηχάνιση επεκτάθηκε στον Καναδά, στη Ρωσία, την Αυστρο-
ουγγρική Αυτοκρατορία, την Ιταλία, τη Σουηδία και στο μεγαλύτερο μέρος 
της υπόλοιπης Ευρώπης. 

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα αναδύθηκαν νέοι βιομηχανικοί κλάδοι 
και μέθοδοι παραγωγής χάρη στις εξελίξεις στη χημεία, στον ηλεκτρισμό και 
στις μηχανές εσωτερικής καύσης. Η λεγόμενη Δεύτερη Βιομηχανική Επα-
νάσταση συμπίπτει με τη χρονική περίοδο κατά την οποία η βιομηχανική 
ισχύς των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπέρασε εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Η εκβιομηχάνιση του Βορρά είχε ως συνέπεια τη συγκέντρωση των εργοστα-
σίων σε βιομηχανικές ζώνες. Τούτη η εγγύτητα ενθάρρυνε την καινοτομία, η 
οποία, με τη σειρά της, διαμόρφωσε μια δυναμική μείωσης του κόστους και 
περαιτέρω τοπικής συγκέντρωσης στις οικονομίες που πρωτοπόρησαν (στις 
χώρες του Βόρειου Ατλαντικού και την Ιαπωνία). Η άλλη όψη του νομίσματος 
ήταν ένα καθοδικό σπιράλ στις μεταποιητικές συστάδες κατανάλωσης/παρα-
γωγής που δέσποζαν από την αρχαιότητα. Η εκβιομηχάνιση του Βορρά και η 
αποβιομηχάνιση του Νότου αποτελούν από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές 
της Τρίτης Φάσης. 

Όπως έχει γράψει ο Simon Kuznets στο βιβλίο Economic Growth and 
Structure, «πριν από τον 19ο αιώνα, και ενδεχομένως όχι πολύ πριν απ’ αυτόν, 
ορισμένες από τις σημερινές υπανάπτυκτες χώρες, ιδίως η Κίνα και κάποιες 
περιοχές της Ινδίας, θεωρούνταν από τους Ευρωπαίους περισσότερο ανε-
πτυγμένες από την Ευρώπη».4 Κατά τον 18ο αιώνα, η ινδική βαμβακοβιομη-
χανία ήταν ο παγκόσμιος ηγέτης ως προς την ποιότητα, την ποσότητα και τις 
εξαγωγές. Επιπλέον, η ποιότητα του μεταξιού και της πορσελάνης που πα-
ρήγαν η Ινδία και η Κίνα τον 18ο αιώνα ήταν η κορυφαία στον κόσμο. Πριν 
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από τον 18ο αιώνα, αυτά τα μεταποιημένα προϊόντα εξάγονταν στην Ευρώπη 
με αντάλλαγμα ασήμι, καθώς η ευρωπαϊκή μεταποίηση δεν μπορούσε να τα 
ανταγωνιστεί.

Ωστόσο, μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα το 70% των υφασμάτων που κα-
τανάλωνε η Ινδία εισάγονταν, ενώ η χώρα αυτή είχε υποβαθμιστεί στην αλυ-
σίδα αξίας και είχε μετατραπεί σε εξαγωγέα ακατέργαστου βαμβακιού. Μια 
παρόμοια, αλλά λιγότερο δραστική, καθοδική πορεία ακολούθησαν τα ινδικά 
ναυπηγεία και η ινδική σιδηρουργία.

Η Εικόνα 18 δείχνει την εξέλιξη της κατά κεφαλήν εκβιομηχάνισης και απο-
βιομηχάνισης. Πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι χώρες και οι περιοχές ξεκίνη-
σαν από παραπλήσια επίπεδα. Αν θέσουμε το επίπεδο της κατά κεφαλήν εκβιο-
μηχάνισης στη Βρετανία το 1900 ίσο με 100, τότε το 1750 τα επίπεδα της κατά 
κεφαλήν εκβιομηχάνισης στις ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνονταν από 6 έως 10. Τα 
επίπεδα στην Κίνα και την Ινδία ανέρχονταν σε 7 ή 8, ενώ στις ΗΠΑ σε 4.

Το 1860, η βιομηχανική υπεροχή της Βρετανίας έναντι των άλλων χωρών 
ήταν τόσο μεγάλη, ώστε είναι εύκολο να καταλάβουμε πώς αυτό το μικρό νη-
σί κατάφερε να επιβάλει την Pax Britannica σε όλο τον πλανήτη. Ήταν τρεις 
φορές περισσότερο εκβιομηχανισμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη 
Γαλλία, τους πλησιέστερους ανταγωνιστές της, τέσσερις φορές περισσότερο 
από τη Γερμανία και εννέα φορές από την Ιαπωνία. Το 1860, η υπεροχή τής 
Βρετανίας έναντι της Κίνας ως προς την κατά κεφαλήν εκβιομηχάνιση ήταν 
απλά δυσθεώρητη.

Όπως συμβαίνει πάντα, τα κατά κεφαλήν στοιχεία δεν αποτυπώνουν την 
παγκόσμια κατανομή. Το γεγονός ότι τα επίπεδα της κατά κεφαλήν εκβιομη-
χάνισης σε όλες τις οικονομίες ήταν παρόμοια, σε συνδυασμό με την πληθυ-
σμιακή ηγεμονία της Ασίας, σήμαιναν ότι τον 18ο αιώνα η ασιατική βιομηχα-
νία κυριαρχούσε στην παγκόσμια παραγωγή. Χρησιμοποιώντας στοιχεία για 
τον παγκόσμιο πληθυσμό προκειμένου να μετατρέψουμε τα κατά κεφαλήν 

➣

ΕΙΚΟΝΑ 18. Επίπεδα κατά κεφαλήν εκβιομηχάνισης, 1750-1913

Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που εκβιομηχανίστηκε, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία μέχρι το 1900, οπότε 
την ξεπέρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η εκβιομηχάνιση των άλλων ευρωπαϊκών χωρών του G7 απογειώθηκε 
στα μέσα και τα τέλη του 19ου αιώνα. Η μεγέθυνση της ιαπωνικής βιομηχανίας επιταχύνθηκε γύρω στο 1860.

Όπως φαίνεται στην εικόνα, η εκβιομηχάνιση των χωρών του G7 συνοδεύτηκε από την αποβιομηχάνι-
ση της Κίνας και της Ινδικής υποηπείρου. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο κατακόρυφος άξονας στο πρώτο σχε-
διάγραμμα φτάνει μέχρι το 150, ενώ στο δεύτερο σχεδιάγραμμα φτάνει μόνο μέχρι το 25.

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Paul Bairoch, «International Industrialization Levels from 1750 to 1980», Journal of European Economic History 2, 
1982, σ. 268-333, πίνακας 9.



55A ΄–2. Ο ΑτΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩτΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ τΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ | 

Γαλλία

Γερμανία

Ιταλία

Ηνωμ. Βασίλειο

ΗΠΑ

Ιαπωνία

Κίνα

Ινδία-
Πακιστάν

Καναδάς

Ηνωμένο Βασίλειο το 1900 = 100

Ηνωμένο Βασίλειο το 1900 = 100

150

100

50

0

25

20

15

10

5

0
1750              1800              1830              1860               1880              1900              1913

1750              1800              1830              1860               1880              1900              1913



| Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ56

δεδομένα σε δεδομένα για την οικονομία συνολικά, φαίνεται ότι το 1750 στην 
Κίνα και την Ινδία/Πακιστάν αναλογούσε το 73% της μεταποιητικής παρα-
γωγής του πλανήτη. Οι δύο περιοχές συνέχισαν να παράγουν τουλάχιστον 
το 50% της παγκόσμιας παραγωγής μέχρι το 1830. Το 1913, όμως, το μερίδιό 
τους είχε μειωθεί στο 7,5%.

Η «τεράστια» απόκλιση

Η απογείωση της οικονομικής μεγέθυνσης των χωρών του G7 κατά τη διάρ-
κεια του 19ου αιώνα δημιούργησε ό,τι ο Lant Pritchett έχει ονομάσει «τεράστια 
εισοδηματική απόκλιση» και ο Ken Pomeranz «μεγάλη απόκλιση» στο ομότι-
τλο βιβλίο του (The Great Divergence).5 Αν και η Βιομηχανική Επανάσταση 
δεν άφησε ανεπηρέαστους τους αρχαίους πολιτισμούς, ο ρυθμός της οικο-
νομικής τους μεγέθυνσης ήταν υποδιπλάσιος εκείνου των χωρών του Βορρά 
(Εικόνα 19).

➣

ΕΙΚΟΝΑ 19. Η οικονομική μεγέθυνση τον 19ο αιώνα, G7 έναντι Α7 (ετήσια οικονομική 
 μεγέθυνση, %)

Η αύξηση των εισοδημάτων των χωρών του G7 ξεκίνησε νωρίτερα και με ταχύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι στους 
Επτά Αρχαίους Πολιτισμούς (Α7), που κυριαρχούσαν στην παγκόσμια οικονομία επί χιλιετίες. Για τις ευρω-
παϊκές χώρες και την Ιαπωνία, η κινητήρια δύναμη για την αύξηση των εισοδημάτων ήταν η εκβιομηχάνιση, 
όπως φαίνεται από την Εικόνα 18. Η πορεία που ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς ήταν 
εν μέρει διαφορετική. Η σχετικά υψηλή παραγωγικότητα της γεωργίας στον Νέο Κόσμο (μεγάλες εκτάσεις 
εύφορης γης ανά αγρότη) σήμαινε ότι το μέσο εισόδημα στη Βόρεια Αμερική αυξανόταν με τη διεύρυνση της 
συνολικής καλλιεργήσιμης γης χάρη στους μετανάστες.

Μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όλες οι χώρες του G7 —που μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι «ανα-
δυόμενες αγορές» του 19ου αιώνα— είχαν ετήσιους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης μεταξύ 1% και 2%, οι 
οποίοι εκείνη την εποχή θεωρούνταν υψηλοί.

Σε πολλούς από τους Α7 ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης επίσης αυξήθηκε απότομα γύρω στο 1820.  
Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης των μεσογειακών μελών των Α7 απογειώθηκε, με τις επιδόσεις της Ελλάδας 
να είναι ιδιαίτερα καλές. Το 1914, η Ελλάδα είχε σαφώς ενταχθεί στην ομάδα των χωρών με υψηλό ρυθμό 
οικονομικής μεγέθυνσης και απομακρυνόταν από τους υπόλοιπους Α7 (η Ιταλία μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν συ-
μπεριλαμβανόταν στους Α7 ήδη από τον 14ο αιώνα). Αντίθετα, οι επιδόσεις των ασιατικών Α7 ήταν πενιχρές. 
Η κινεζική οικονομία συρρικνωνόταν, ενώ η ινδική παρέμενε στάσιμη.

Επισημαίνεται ότι στα δύο σχεδιαγράμματα χρησιμοποιείται η ίδια κλίμακα ώστε να είναι εφικτή η άμεση 
σύγκριση. Παρότι οι διαφορές στους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης φαίνονται μικρές σε σύγκριση με τις 
σημερινές, εντούτοις το γεγονός ότι οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης όλων των χωρών του G7 ήταν άνω του 
1% ενώ οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης των Α7 ήταν κάτω του 1% είχε τεράστιες συνέπειες. Ακόμη και μι-
κρής τάξεως διαφορές στους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης κεφαλαιοποιούνται σε τεράστια εισοδηματικά 
χάσματα μέσα σε λίγες μόνον δεκαετίες.

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Βάση δεδομένων Maddison (εκδοχή 2009)
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