
Παγκοσμιοποίηση 

Ιστορία,Πολιτική,Οικονομία  



Ορισμός  
o     Παγκοσμιοποίηση ή διεθνοποίηση            
(globalization): είναι το φαινόμενο κατά το 
οποίο αυτονομούνται όλοι εκείνοι οι τομείς, οι 
οποίοι στο πρόσφατο παρελθόν (μερικές 
δεκαετίες πριν) επιδίωκαν να οριοθετούνται 
μέσα σε διακριτά εθνικά σύνορα υπό την 
διεύθυνση ενός κράτους. 
 



Ιστορία  
o 1η Φάση: Από το 1870 έως τις αρχές του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου 

o 2η Φάση: Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ως 
το 1980 

o 3η Φάση: 1980 έως σήμερα 

 

Στοιχεία για ύπαρξη παγκοσμιοποίησης από τον 
15ο αιώνα 

 



Παράγοντες ανάπτυξης 

o Μετανάστευση 

o Διεθνές εμπόριο 

o Γρήγορη μεταφορά κεφαλαίων 

o Χρηματοπιστωτικές αγορές 
 



Πτυχές  

o Βιομηχανική: ενίσχυση και επέκταση 
πολυεθνικών εταιριών 

o Χρηματοπιστωτική: παγκόσμιες 
χρηματοπιστωτικές αγορές και εύκολη 
πρόσβαση σε αυτές από ιδιωτικούς και 
κρατικούς μηχανισμούς 

o Πολιτική: επέκταση των πολιτικών 
συμφερόντων των ισχυρών κρατών σε 
χώρες μη γεωγραφικά γειτονικές 

o Πληροφοριακή: μετάδοση πληροφοριών 
παγκοσμίως ανεξαρτήτως γεωγραφικών 
συνόρων 

 



Αίτια 
o Επικράτηση νεοφιλελευθερισμού 

(οικονομία-πολιτική). 
o Τεχνολογική πρόοδος στις μεταφορές και 

στις επικοινωνίες 
o Κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού=> 

τέλος ο Ψυχρό Πόλεμο και κρίση της 
αριστερά στη δύση 

o Άνταμ Σμιθ και ο Ντέιβιντ Ρικάρντο: 
ελεύθερο εμπόριο ευεργετικό λόγω του 
ανταγωνισμού και κατακερματισμού της 
παραγωγής με βάση το πλεονέκτημα 
 



Τάσεις  
Πολιτισμικές 

o Ενίσχυση πολυπολιτισμικότητας, αν και ως αρνητικές 
καταλήξεις της καταγράφονται η υβριδοποίηση ή αφομοίωση 
(π.χ. δυτικοποίηση, σινοποίηση) 

o Ταξίδια και τουρισμός σε χώρες του εξωτερικού 

o Αύξηση μετανάστευσης (και παράνομης) 

o Εξαγωγή τοπικών καταναλωτικών προϊόντων και 
αφομοίωσή τους από τη χώρα εισαγωγής 

o Παγκόσμιες μόδες και μαζική κουλτούρα (π.χ. μουσική) 

o Διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις (π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες) 

o Διαμόρφωση παγκόσμιων αξιών 

o Ίντερνετ, διεθνείς τηλεφωνία και ειδήσεις φτάνουν από κάθε 
γωνιά του πλανήτη σε όλους 

 

 



Τεχνικές/Νομικές  
  

o  Παγκόσμια διασυνοριακή ροή 
δεδομένων μέσω τεχνολογικών 
επιτευγμάτων 

o  Αύξηση αριθμού προτύπων που 
εφαρμόζονται διεθνώς (π.χ. 
πνευματική ιδιοκτησία) 

o  Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης  

 



Εργασία της Βογιατζή Άννα και  
της Γκιώνη Τζοάννα. 


