
.παρ+η των �λλων δια��ρετικ-ν �ντ�τ'των. Αυτ' ε�ναι ,ασικ' πρ�ϋπ�θεση
της γενικ�τερης καταν�ησης π�υ επιδι-κεται, καθ-ς αυτ$ς �ι τ�πικ$ς/εθνικ$ς
�ντ�τητες πρ�σ�$ρ�υν κατα�.γι� και ταυτ�τητα στα �τ�µα π�υ ε�ναι απα-
ρα�τητα γι’ αυτ� και θ$τ�υν τα θεµ$λια για την �δια την πιθαν�τητα της συναι-
σθηµατικ'ς πρ�σ$γγισης τ�υ κ�σµ�υ στην �λ�τητ� τ�υ. Τ� διακ.,ευµα δεν ε�-
ναι αν η �πτικ' γων�α θα ε�ναι εθνικ', τ�πικ', παγκ�σµια ' �λλη, αλλ� αν η
θ$αση τ�υ κ�σµ�υ θα γ�νεται µε ��νταµενταλιστικ�/αντιδραστικ�/µη ανεκτικ�
τρ�π� ' �*ι. Και �πως $*�υµε υπ�στηρ�+ει, κανε�ς απ� αυτ�.ς τ�υς τρ�π�υς
δεν $*ει τ� απ�κλειστικ� ‘πρ�ν�µι�’ της µιας ' της �λλης �πτικ'ς γων�ας. 2σ�ν
α��ρ� ειδικ�τερα στην παγκ�σµι�π��ηση, ε�ναι σηµαντικ' η παρατ'ρηση των
Marty και Appleby στη µελ$τη τ�υς για τ�ν ��νταµενταλισµ�, �τι «� παρ�+ε-
ν�ς ν$�ς κ�σµ�ς π�υ +εδιπλ-νεται στ� τ$λ�ς τ�υ αι-να δηµι�υργε� ν$ες πιθα-
ν�τητες για ��νταµενταλισµ�.ς»18.

∏ ¶∞°∫O™ªπO¶Oπ∏™∏ ø™ ¶O§π∆π∫∏ π¢∂O§O°π∞

Π ριν συν�ψ�σ�υµε τα συµπερ�σµατα αυτ'ς της µελ$της �σ�ν α��ρ� στην
εθνικ' ταυτ�τητα, θα 'ταν *ρ'σιµη και µια σ.ν�ψη της ιδε�λ�γικ�π��η-

σης της παγκ�σµι�π��ησης και των τρ�πων π�υ αυτ' συντελε�ται. Αυτ' η σ.-
ν�ψη θα συµ,�λει στην καλ.τερη καταν�ηση της παγκ�σµι�π��ησης συν�λικ�,
αλλ� και των ευρ.τερων 4ητηµ�των π�υ σ*ετ�4�νται µε τη *ρ'ση των ιδε�λ�-
γι-ν απ� τα κρ�τη στη σ.γ*ρ�νη επ�*'. Ε+αιτ�ας της ιδε�λ�γικ�π��ησης π�υ
$*ει συν�δε.σει την ε+�πλωση τ�υ �ιλελε.θερ�υ καπιταλισµ�. σε παγκ�σµι�
επ�πεδ� *ρησιµ�π�ιε�ται και � �ρ�ς παγκ�σµι�π��ηση, π�υ δ�νει µια �υδ$τερη
και απ�στασι�π�ιηµ$νη *ρ�ι� στις π�λιτικ$ς και �ικ�ν�µικ$ς επιλ�γ$ς και δια-
δικασ�ες π�υ συντελ�.νται. Γι’ αυτ� και στην παρ�.σα µελ$τη �ρ�σαµε την πα-
γκ�σµι�π��ηση ως µια σειρ� διαδικασι-ν π�υ +εκ�νησε απ� τα µ$σα της δεκα-
ετ�ας τ�υ ’80: στην πραγµατικ�τητα, �.τε η ελε.θερη αγ�ρ� �.τε η επαν�στα-
ση των ν$ων τε*ν�λ�γι-ν (π�υ $*ει +εκιν'σει απ� τ� 1960) ε�ναι τ�σ� πρ�σ�α-
τες, αλλ� η ιδε�λ�γικ�π��ηση της παγκ�σµι�π��ησης τ�υς $*ει πρ�σδ-σει ν$�
*αρακτ'ρα και δυναµικ' και σε αυτ'ν θ$λ�υµε να επικεντρ-σ�υµε.

:νας σηµαντικ�ς αριθµ�ς αλλαγ-ν και γεγ�ν�των $*�υν συντελεστε�, ενι-
σ*υθε� ' δικαι�λ�γηθε� κ�τω απ� την �µπρ$λα της παγκ�σµι�π��ησης. Αυτ�
$*�υν υπ�ρ+ει π�λ. σηµαντικ� στ� επ�πεδ� της π�λιτικ'ς και της διαν�ησης
και �ι επιπτ-σεις τ�υς ε�ναι ιδια�τερα $κδηλες στην �ικ�ν�µ�α και την κ�ινω-
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xii, παρατ�θεται στ� Scott 2001: 96.



ν�α. Τ� σηµαντικ� στ�ι*ε�� στην παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι �τι, εν- η �ιλελε.θερη
ιδε�λ�γ�α ' τα πρ�,λ'µατα π�υ ανακ.πτ�υν απ� την ελε.θερη αγ�ρ� δεν ε�-
ναι τωριν�, για πρ-τη ��ρ� ανα�$ρ�νται �*ι ως π�λιτικ' επιλ�γ' αλλ� ως
αναγκαι�τητα ' σ*εδ�ν ως �υσικ' ε+$λι+η. Στ� π�λιτικ� επ�πεδ� (δηλαδ' της
π�λιτικ'ς διακυ,$ρνησης αλλ� και της δηµ�σιας συ4'τησης για την π�λιτικ')
υπ�ρ*�υν δ.� σηµαντικ$ς ε+ελ�+εις. Η µ�α α��ρ� στην αµη*αν�α και σ.γ*υση
τ�σ� των π�λιτικ-ν �σ� και των διαν��υµ$νων µετ� την πτ-ση της Σ�,ιετικ'ς
:νωσης, π�υ πρ�κ�λεσαν περισσ�τερ� τα ‘επιν�κια’ εκ µ$ρ�υς των υπ�στηρι-
κτ-ν τ�υ �ιλελευθερισµ�. παρ� η π�στη �τι η Σ�,ιετικ' :νωση απ�τελ�.σε
την ‘πρ�σωπ�π��ηση’ τ�υ σ�σιαλισµ�. ' τ�υ κ�µµ�υνισµ�.. Η δε.τερη ε�ναι
�τι, εν µ$σω αυτ'ς της σ.γ*υσης, π�λλ$ς *-ρες �ρ*ισαν να ε�αρµ�4�υν τις νε�-
�ιλελε.θερες π�λιτικ$ς µε $ντ�ν�, ασυντ�νιστ� ' ακρα�� τρ�π�, αν�γ�ντας τ�
κριτ'ρι� της ανταγωνιστικ�τητας σε ,ασικ� κριτ'ρι� των περισσ�τ$ρων π�λι-
τικ-ν, κ�ινωνικ-ν και �ικ�ν�µικ-ν πρωτ�,�υλι-ν. Αυτ$ς �ι δ.� ε+ελ�+εις συ-
ντ$λεσαν στη διατ.πωση της ρητ�ρικ'ς π�υ ε+ηγ�.σε ' δικαι�λ�γ�.σε αυτ$ς
τις π�λιτικ$ς ως αναπ��ευκτες στ� πλα�σι� της επικαλ�.µενης $λλειψης εναλ-
λακτικ'ς –ιδε�λ�γικ'ς ' πρακτικ'ς– και στ� πλα�σι� της πρ�σαρµ�γ'ς στην
παγκ�σµι�π��ηση. :τσι, η πρ�σαρµ�γ� στην παγκ�σµι�π��ηση $γινε µ$σω της
υι�θ�τησης της �ικ�ν�µικ'ς παγκ�σµι�π��ησης.

�αρακτηριστικ� παρ�δειγµα της υι�θ$τησης των π�λιτικ-ν της �ικ�ν�µι-
κ'ς παγκ�σµι�π��ησης απ�τελ�.ν �ι *-ρες της Ευρωπαϊκ'ς :νωσης στη δε-
καετ�α τ�υ ’90, περ��δ� κατ� την �π��α στη συντριπτικ' πλει�ν�τητα των µε-
λ-ν-κρατ-ν της κυ,ερν�.σαν κεντρ�αριστερ� και σ�σιαλδηµ�κρατικ� κ�µµα-
τα, τα �π��α απεµπ�λησαν π�λλ$ς κ�ινωνικ$ς και εργατικ$ς κατακτ'σεις �π�-
τε τ$θηκε τ� δ�ληµµα ανταγωνιστικ�τητα-κ�ινωνικ� κρ�τ�ς. Εδ- $γκειται και
µια ακ�µη απειλ' της παγκ�σµι�π��ησης, µια π�λιτικ' απειλ': στ� ,αθµ� π�υ
�ι κ�ιν�,�υλευτικ�� εκ�ραστ$ς της λεγ�µενης αριστερ�ς, δηλαδ' τ�υ εναλλα-
κτικ�. µ�ντ$λ�υ στη �ιλελε.θερη ιδε�λ�γ�α και δια*ε�ριση, υι�θετ�.ν τις π�λι-
τικ$ς της ελε.θερης αγ�ρ�ς, εν- ταυτ�*ρ�να συνε*�4�υν να α+ι-ν�υν σε ρη-
τ�ρικ� επ�πεδ� τη σ�σιαλιστικ' τ�υς ταυτ�τητα, δηµι�υργε�ται $να $ντ�ν� π�-
λιτικ� κεν�, δηλαδ', κεν� στην κ�ιν�,�υλευτικ' εκπρ�σ-πηση της ‘αριστε-
ρ�ς’, ε��σ�ν τα λεγ�µενα σ�σιαλιστικ� κ�µµατα διατηρ�.ν και α+ι-ν�υν τ�ν
τ�τλ� και �ικει�π�ι�.νται τ�ν αντ�στ�ι*� π�λιτικ� *-ρ�. Αυτ� πρ�καλε� απ�-
γ�'τευση απ� τη συνακ�λ�υθη –πραγµατικ' πλ$�ν– $λλειψη εναλλακτικ'ς
στην π�λιτικ' πρ�τ�µηση των ψη����ρων. Αναµεν�µενη δι$+�δ�ς απ� αυτ�
τ� κ�ιν�,�υλευτικ� αδι$+�δ� ε�ναι ε�τε η πρ�τ�µηση σε ε+ωκ�ιν�,�υλευτικ�
κ�µµατα, π�λλ� απ� τα �π��α κιν�.νται στα �κρα τ�υ π�λιτικ�. συστ'µατ�ς,
ε�τε η στρ��' σε συντηρητικ$ς π�λιτικ$ς επιλ�γ$ς. Πρ�γµατι, στην Ευρωπαϊκ'
:νωση απ� τις αρ*$ς τ�υ 20�. αι-να παρατηρε�ται µια στρ��' πρ�ς τα λεγ�-
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µενα συντηρητικ� κ�µµατα, π�υ παραδ�σιακ� εκ�ρ�4�υν τ�ν �ικ�ν�µικ� �ι-
λελευθερισµ�, αλλ� και πρ�ς ακρ�δε+ι$ς και αντιδραστικ$ς π�λιτικ$ς επιλ�γ$ς
π�υ εκ�ρ�4�υν τ�ν αρνητισµ� και τη διαµαρτυρ�α για τις ε�αρµ�4�µενες π�-
λιτικ$ς αλλ� και την αντ�δραση στ� ενδε*�µεν� µιας ‘αν�ι*τ'ς κ�ινων�ας’.

Στ� επ�πεδ� της διαν�ησης µπ�ρ�.µε να κ�ν�υµε δ.� ,ασικ$ς παρατηρ'-
σεις. Η µ�α α��ρ� στην $λλειψη ακρ�,ειας στην πρ�τειν�µενη �ρ�λ�γ�α και ει-
δικ� στ�ν �ρισµ� της παγκ�σµι�π��ησης. Β$,αια, εν- αυτ� θα µπ�ρ�.σε να
θεωρηθε� ‘�υσι�λ�γικ�’, υπ� την $νν�ια �τι π�λλ�� κ�ινωνι�λ�γικ�� και π�λιτι-
κ�� �ρ�ι ε�ναι ε+αιρετικ� δ.σκ�λ� να �ριστ�.ν ε+αιτ�ας της π�λυπλ�κ�τητας
των �αιν�µ$νων π�υ περιγρ���υν, τ� πρ�,ληµα µε τ�ν �ρ� παγκ�σµι�π��ηση
ε�ναι �τι υπ�ρ*ει η τ�ση να συµπεριλαµ,�ν�νται σ*εδ�ν τα π�ντα στ�ν �ρ�
αυτ�. Σ*ετικ� παρ�δειγµα απ�τελε� � συλλ�γικ�ς τ�µ�ς Globalisation and
National Identities (επιµ. Kennedy & Danks, 2001), στ�ν �π��� περιλαµ,�ν�-
νται �ι περιπτ-σεις της µεταν�στευσης στ� Ισρα'λ (Berthomiere 2001), των
αµυντικ-ν αντιδρ�σεων των Ανατ�λικ�γερµαν-ν µετ� την εν�π��ηση της Γερ-
µαν�ας (Hogwood 2001), και της συµ�ιλ�ωσης των θυµ�των και των θυτ-ν στη
Ν�τι� Α�ρικ' µετ� τη λ'+η τ�υ συστ'µατ�ς τ�υ Απαρτ*�ιντ (Stanley 2001),
�π�υ ε+�σ�υ ανα�$ρ�νται �λες ως παραδε�γµατα και *αρακτηριστικ� της πα-
γκ�σµι�π��ησης. O συσ*ετισµ�ς αυτ�ς �α�νεται αυταπ�δεικτ�ς στ� ,αθµ� π�υ
�λα συµπεριλαµ,�ν�νται στην $νν�ια της παγκ�σµι�π��ησης. Η δε.τερη πα-
ρατ'ρηση, π�υ σ*ετ�4εται και π�λι µε την ενν�ι�λ�γικ' σ.γ*υση, ε�ναι �τι *ρη-
σιµ�π�ι�.νται ευρ$ως δι���ρ�ι νε�λ�γισµ�� για να περιγρ�ψ�υν γεγ�ν�τα
π�υ ε�τε δεν ε�ναι καιν�.ρια ε�τε υπ�ρ*�υν 'δη �ρ�ι π�υ µπ�ρ�.ν µε ακρ�,εια
να τ�υς περιγρ�ψ�υν. :τσι, τ� ΝΑΤ� �ρ�4εται ως ‘υπερεθνικ' δ.ναµη’ (Segell
2001), �ι εθνικ$ς ανα4ωπυρ-σεις τ�πικισµ��, ν$�ι �ρ�ι εισ�γ�νται �πως �ι
‘υ,ριδικ$ς’ ταυτ�τητες ' η ‘παγκ�σµι�τ�πικ�π��ηση’, και �λλ�ι αντικαθ�στα-
νται απ� καιν�.ρι�υς, �πως η ‘αλυσ�δα’ απ� τ� ‘δ�κτυ�’, ακ�µη και η �δια η πα-
γκ�σµι�-π��ηση π�υ $*ει αντικαταστ'σει τη διεθν�-π��ηση.

Στ� πλα�σι� των απ�ψεων και επι*ειρηµ�των π�υ διατυπ-ν�νται για την
παγκ�σµι�π��ηση τ�σ� στ� επ�πεδ� της π�λιτικ'ς �σ� και σε αυτ� της διαν�η-
σης εντ�σσ�νται και αυτ$ς π�υ θ$λ�υν τις επιµ$ρ�υς εθνικ$ς ταυτ�τητες και τα
υπ�ρ*�ντα εθνικ� κρ�τη να µην $*�υν θ$ση σε αυτ�ν τ� ν$� κ�σµ� π�υ δια-
µ�ρ�-νεται. Σ*ετικ' µε αυτ� ε�ναι και η επι*ειρηµατ�λ�γ�α �τι η παγκ�σµι�-
π��ηση θα εν-σει τ�ν πλαν'τη και θα τ�ν µετατρ$ψει σε $να ‘παγκ�σµι� *ω-
ρι�’. � ισ*υρισµ�ς �τι τα εθνικ� κρ�τη και �ι αντ�στ�ι*ες εθνικ$ς ταυτ�τητες
ε�ναι παρω*ηµ$νες και, ενδε*�µ$νως, �δε.�υν πρ�ς την ε+α��νισ' τ�υς $*ει
διαδ�θε� ιδια�τερα µ$σα στις τελευτα�ες δεκαετ�ες τ�υ εικ�στ�. αι-να, παρ�λ�
π�υ παρατηρε�ται µια συνε*'ς �ν�δ�ς παλαι-ν και ν$ων εθν�τικ-ν και εθνι-
κ-ν αντιπαλ�τ'των ' ανα4ωπυρ-σεων. Αυτ$ς �ι ανα4ωπυρ-σεις συ*ν� εντ�σ-
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σ�νται σε $να ρευστ� πλα�σι� περ� ‘τ�πικισµ�.’ ' ‘περι�ερει�π��ησης’, τ�
�π��� θεωρε�ται �τι θ�γει τ�ν εθνικισµ� και δηµι�υργε� µια �λιστικ' θ$αση τ�υ
παγκ�σµι�υ και θεωρε� τα εθνικ� κρ�τη και ταυτ�τητες ως αρνητικ� ε+ αρ*'ς,
ως τ� εµπ�δι� στην εµπ$δωση αυτ'ς της �λιστικ'ς θε-ρησης. Αυτ� �µως π�υ
πρ$πει να επισηµανθε� ε�ναι �τι αυτ$ς �ι απ�ψεις συνδ$�νται µε συγκεκριµ$νες
π�λιτικ$ς και �ικ�ν�µικ$ς συνθ'κες π�υ απ� τη µ�α δηµι�υργ�.ν αυτ$ς τις
απ�ψεις και απ� την �λλη ενισ*.�νται απ� αυτ$ς. Ας τ� αναλ.σ�υµε αυτ�
εκτεν$στερα.

Αν ανατρ$+�υµε για λ�γ� στις αρ*$ς της νεωτερικ�τητας και στις συνθ'κες
π�υ δηµι�.ργησαν τα εθνικ� κρ�τη και τ�ν εθνικισµ�, θα δ�.µε �τι υπ'ρ+αν
συγκεκριµ$νες �ικ�ν�µικ$ς, κυρ�ως, και π�λιτικ$ς συνθ'κες π�υ �δ'γησαν
στην αναγκαι�τητα εν�ς κεντρικ�. συγκεντρωτικ�. κρ�τ�υς. Συν�πτικ�, η ε+�-
πλωση τ�υ εµπ�ρ��υ µε τη συνακ�λ�υθη �ν�δ� της αστικ'ς τ�+ης και η αν�-
πτυ+η τ�υ καπιταλιστικ�. συστ'µατ�ς παραγωγ'ς δηµι�.ργησαν α�εν�ς την
αναγκαι�τητα µεγαλ.τερων π�λιτικ-ν �ντ�τ'των απ� τα κατακερµατισµ$να
ως τ�τε �$�υδα, -στε να µπ�ρ$σει τ� εµπ�ρι� να λειτ�υργ'σει και να αναπτυ-
*θε� εντ�ς τ�υς, α�ετ$ρ�υ την αναγκαι�τητα µικρ�τερων �ντ�τ'των απ� τις
α*ανε�ς αυτ�κρατ�ρ�ες, -στε να ε+ασ�αλ�4εται η πρ�στασ�α των �ικ�ν�µικ-ν
δραστηρι�τ'των και η �µ�ι�γ$νεια τ�υ εργατικ�. δυναµικ�.. :τσι, �ρ*ισαν να
δηµι�υργ�.νται στην Ευρ-πη, 'δη απ� τ�ν 16�-17� αι-να (π.*. Αγγλ�α), συ-
γκεντρωτικ� κρ�τη π�υ 'ταν απαρα�τητα για την αν�πτυ+η τ�υ εµπ�ρ��υ και
την �ικ�ν�µικ' δραστηρι�τητα της ανερ*�µενης αστικ'ς τ�+ης. Στ� πλα�σι�
αυτ-ν των ε+ελ�+εων, αναδ.θηκε και αναπτ.*θηκε � εθνικισµ�ς. � εθνικισµ�ς
πρ�-θησε τη δηµι�υργ�α των κρατ-ν γιατ�, µ$σω τ�υ επι*ειρ'µατ�ς της εθνι-
κ'ς εν�τητας, διευκ�λυνε την $ντα+η ευρ.τερων περι�*-ν στα ενια�α υπ� δια-
µ�ρ�ωση κρ�τη και ταυτ�*ρ�να λειτ�.ργησε ν�µιµ�π�ιητικ� και για την
.παρ+η αλλ� και τη λειτ�υργ�α των κρατ-ν και την �σκηση των ευρ.τερων
π�λιτικ-ν τ�υς. Συνεπ-ς, ,ασικ' π�λιτικ' συν$πεια της αρ*ικ'ς αν�πτυ+ης
τ�υ εθνικισµ�. υπ'ρ+ε η διευκ�λυνση και ν�µιµ�π��ηση τ�υ κρ�τ�υς και των
�ικ�ν�µικ-ν συνθηκ-ν π�υ δηµι�.ργησαν την αναγκαι�τητα της �διας της
.παρ+'ς τ�υ. Να σηµειωθε� δε �τι η ιδε�λ�γ�α τ�υ εθνικισµ�. αρθρ-θηκε κυ-
ρ�ως απ� τ�υς π�λιτικ�.ς και διαν��.µεν�υς της επ�*'ς, αν και µε δια��ρετι-
κ� κριτ'ρια ' κ�νητρα. 2πως ε�δαµε στ� δε.τερ� µ$ρ�ς αυτ'ς της µελ$της, στη
συν$*εια � εθνικισµ�ς κυρι�ρ*ησε και, εν µ$ρει, αυτ�ν�µ'θηκε απ� τις αρ*ικ$ς
συνθ'κες αν�δει+'ς τ�υ, δ�ν�ντας -θηση σε πληθ-ρα εθνικ-ν κρατ-ν και
εθνικιστικ-ν κινηµ�των µ$*ρι σ'µερα.

Παρ�µ�ιες διαδικασ�ες, τηρ�υµ$νων των αναλ�γι-ν, $*�υν διαµ�ρ�-σει τη
συ4'τηση για την παγκ�σµι�π��ηση αλλ� και τη *ρ'ση της ως π�λιτικ'ς ιδε�-
λ�γ�ας. Εν- τα εθνικ� κρ�τη δηµι�.ργησαν αρ*ικ� τ� πλα�σι� λειτ�υργ�ας τ�υ
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καπιταλισµ�., στη σηµεριν' ��ση της αν�πτυ+'ς τ�υ απ�τελ�.ν ‘εµπ�δι�’
στην παγκ�σµια ε+�πλωση και λειτ�υργ�α τ�υ –εµπ�δι� στ� ,αθµ� π�υ ενερ-
γ�.ν µε γν-µ�να την εθνικ' �ικ�ν�µ�α και κυριαρ*�α. ∆ηλαδ', �ι καν�νες και
τα πρ�στατευτικ� µ$τρα π�υ ως τ-ρα ε+υπηρετ�.σαν την εγ*-ρια �ικ�ν�µικ'
αν�πτυ+η και λειτ�υργ�α, απ�τελ�.ν πλ$�ν τρ�*�π$δη στην παγκ�σµια αν�-
πτυ+η τ�υ καπιταλιστικ�. συστ'µατ�ς π�υ εκ�ρ�4ει η παγκ�σµι�π��ηση. �ι
�ικ�ν�µικ$ς συνθ'κες π�υ δηµι�.ργησαν την αναγκαι�τητα της παγκ�σµι�-
π��ησης ε�ναι η παγκ�σµια αν�πτυ+η τ�υ εµπ�ρ��υ και η περαιτ$ρω κερδ���-
ρ�α ισ*υρ-ν π�λυεθνικ-ν αλλ� και ισ*υρ-ν κρατ-ν. 2πως $*ει επισηµανθε�
απ� αρκετ�.ς αναλυτ$ς, η σ.γ*ρ�νη καπιταλιστικ' τ�+η �ργαν-νεται πλ$�ν
και συντ�ν�4εται σε παγκ�σµι� επ�πεδ�, εν- σε αυτ' περιλαµ,�ν�νται και
κρατικ�� λειτ�υργ�� και διαν��.µεν�ι στ� ,αθµ� π�υ µε τη δραστηρι�τητ�
τ�υς διευκ�λ.ν�υν την .παρ+η και αν�πτυ+η της παγκ�σµιας καπιταλιστικ'ς
�ικ�ν�µ�ας (Sklair 1999). :τσι, η παγκ�σµι�π��ηση στην ‘.στερη νεωτερικ�τη-
τα’ –�πως και � εθνικισµ�ς στην ‘πρ-ιµη νεωτερικ�τητα’– διευκ�λ�νει και ν�-
µιµ�π�ιε�: την επικρ�τηση τ�υ καπιταλισµ�. και την πρ�τεραι�τητα τ�υ κριτη-
ρ��υ της ανταγωνιστικ�τητας σε διεθν$ς επ�πεδ�.

Ειδικ�τερα η επι*ειρηµατ�λ�γ�α π�υ θ�γει τις υπ�ρ*�υσες κρατικ$ς δ�µ$ς,
αλλ� και τ� εθνικ� κριτ'ρι� και την τα.τιση π�υ ε+ασ��λι4αν τη συν�*' και
ν�µιµ�π��ηση αυτ-ν, απ� τη µ�α διευκ�λ.νει τη δρ�ση των π�λυεθνικ-ν π�υ
δραστηρι�π�ι�.νται µε απερι�ριστη ελευθερ�α πρ�ς τη µεγιστ�π��ηση των
κερδ-ν τ�υς και, απ� την �λλη, ν�µιµ�π�ιε� αυτ' τη διαδικασ�α �*ι µ�ν� ως
αναπ��ευκτη αλλ� και ως πρ��δευτικ', εκσυγ*ρ�νιστικ' και αναγκα�α, α��.
απ�δ�δει στ� ‘εθνικ�’ την �πισθ�δρ�µηση αλλ� και την ευθ.νη για τις συµ��-
ρ$ς των λα-ν στη νεωτερικ�τητα. Επ�σης, �πως και στην περ�πτωση τ�υ εθνι-
κισµ�., η ιδε�λ�γικ�π��ηση της παγκ�σµι�π��ησης συντελε�ται κυρ�ως απ� τ�
Λ�γ� π�υ εκ�$ρ�υν τ�σ� �ι π�λιτικ�� �σ� και αρκετ�� διαν��.µεν�ι. Β$,αια,
�σ�ν α��ρ� στην αυτ�ν�µηση της παγκ�σµι�π��ησης ως ιδε�λ�γ�ας και την
αυτ�µατη αναπαραγωγ' της, ε�ναι µ�λλ�ν π�λ. νωρ�ς για να ανα�ερθ�.µε µε
σα�'νεια, καθ-ς η ιδε�λ�γικ�π��ηση της παγκ�σµι�π��ησης ε�ναι πρ�ς τ�
παρ�ν µια διαδικασ�α π�υ συνε*�4εται και ε�ναι αδ.νατ�ν να γνωρ�4�υµε την
π�ρε�α της@ γι’ αυτ� τ� λ�γ� �λλωστε �ρ�σαµε την παγκ�σµι�π��ηση ως διαδι-
κασ�α και �*ι ιδε�λ�γ�α. Ε�ναι λ�ιπ�ν *ρ'σιµ� να επικεντρ-ν�υµε στην ιδε�-
λ�γικ�π��ηση αυτ'ς της διαδικασ�ας, π�υ συντελε�ται επ� τ�υ παρ�ντ�ς και
µπ�ρ�.µε να εντ�π�σ�υµε µε σα�'νεια τ�υς τρ�π�υς µ$σω των �π��ων µπ�ρε�
τελικ� να δηµι�υργηθε� µια ν$α π�λιτικ' ιδε�λ�γ�α.

Η πρ�σπ�θεια ερµηνε�ας τ�υ κ�σµ�υ ως $να εν�π�ιηµ$ν� 2λ�ν ε�ναι *α-
ρακτηριστικ� των ιδε�λ�γι-ν, �πως υπ�στηρ�+αµε σε σ*$ση µε τ�ν εθνικισµ�
στ� τρ�τ� κε��λαι�. Μ�λιστα, η επι*ειρηµατ�λ�γ�α µας σ*ετικ� µε τ�ν εθνικι-
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σµ� µπ�ρε� να *ρησιµ�π�ιηθε� ε+�σ�υ και για την παγκ�σµι�π��ηση. Θα παρα-
θ$σω αυτ�.σι� τ� σ*ετικ� κ�µµ�τι τ�υ επι*ειρ'µατ�ς π�υ υπ�στ'ρι+α, �πως αυ-
τ� ανα�$ρεται στ� τρ�τ� κε��λαι� στ�ν �ρισµ� τ�υ εθνικισµ�. ως ιδε�λ�γ�ας.

Ως ιδε�λ�γ�α � εθνικισµ�ς *αρακτηρ�4εται απ� κ�π�ιες γενικ�τερες λειτ�υργ�ες
των ιδε�λ�γι-ν, �ι ,ασικ�τερες εκ των �π��ων… ε�ναι: δικα�ωση-ν�µιµ�π��ηση,
κινητ�π��ηση, και τα.τιση. Με τη δικα�ωση-ν�µιµ�π��ηση �ι ιδε�λ�γ�ες γ�ν�νται
«µ$σα διασ��λισης επιδιωκ�µενων απ�τελεσµ�των µε τη µ$γιστη δυνατ' συνα�-
νεση» (Λ�π�,ατς & ∆εµερτ4'ς 1994: 94). Η ν�µιµ�π��ηση επιτυγ*�νεται µ$σω της
εν�π��ησης, κατ�τµησης και συγκ�λυψης της πραγµατικ�τητας […] Η κινητ�π��η-
ση ε�ναι απαρα�τητη λειτ�υργ�α των π�λιτικ-ν ιδε�λ�γι-ν, π�υ επιδι-κ�υν ε�τε
να αλλ�+�υν την κ�ινων�α και την π�λιτικ' ε�τε να ν�µιµ�π�ι'σ�υν την επιτευ-
*θε�σα αλλαγ' µ$σω της ευρε�ας συµµετ�*'ς και κινητ�π��ησης. �ι ιδε�λ�γικ$ς
στρατηγικ$ς κινητ�π��ησης ε�ναι η καθ�λ�κευση και η �υσικ�π��ηση (Λ�π�,ατς &
∆εµερτ4'ς 1994: 99-100). Με την καθ�λ�κευση αµ,λ.ν�νται �ι αντι��σεις αν�µε-
σα στ� γενικ� και τ� επιµ$ρ�υς, και $τσι τα ειδικ� συµ�$ρ�ντα εντ�ς µιας κ�ινω-
ν�ας εµ�αν�4�νται ως γενικ� συµ�$ρ�ντα �λ�κληρης της κ�ινων�ας... Ταυτ�*ρ�να,
µε τη �υσικ�π��ηση τ� α�τηµα της κινητ�π��ησης εµ�αν�4εται �*ι ως π�λιτικ� '
κ�ινωνικ� αλλ� ως �υσικ� και δεδ�µ$ν�. […] �υσιαστικ�, η καθ�λ�κευση και η
κινητ�π��ηση ε�ναι µη*ανισµ�� π�υ ν�µιµ�π�ι�.ν την κινητ�π��ηση. Η τα.τιση ε�-
ναι η τρ�τη ,ασικ' λειτ�υργ�α της ιδε�λ�γ�ας, π�υ ε+ηγε� σε µεγ�λ� ,αθµ� γιατ�
γ�ν�νται απ�δεκτ$ς �ι ιδε�λ�γ�ες. Μ$σω της τα.τισης �ι ιδε�λ�γ�ες εσωτερικε.�-
νται στ� ασυνε�δητ� των ατ�µων τα �π��α απ�κτ�.ν ατ�µικ$ς και συλλ�γικ$ς
ταυτ�τητες π�υ λειτ�υργ�.ν συνενωτικ� για την �µ�δα. � εθνικισµ�ς, συγκεκρι-
µ$να, εντε�νει την τα.τιση των ατ�µων µε τ� $θν�ς και, στη συν$*εια, µετα+. τ�υς,
δηµι�υργ-ντας µια συµπαγ' �µ�δα ατ�µων π�υ $*�υν ταυτ�σει τα συµ�$ρ�ντ�
τ�υς µε αυτ� τ�υ $θν�υς και ε�ναι $τ�ιµα να κινητ�π�ιηθ�.ν για την υπερ�σπισ'
τ�υ. […] �αρακτηριστικ� ανα�$ρει � Breuilly �τι υπ�ρ*ει στη νεωτερικ�τητα µια
γενικευµ$νη αν�γκη για ταυτ�τητα π�υ εκ�ρ�4εται ως µια γενικ' αν�γκη για ιδε�-
λ�γ�ες, και επισηµα�νει �τι «η εθνικιστικ' ιδε�λ�γ�α ε�ναι µια ιδιαιτ$ρως ισ*υρ'
απ�ντηση σε αυτ' την αν�γκη» (Breuilly 1993: 381-382) τ�σ� γιατ� ε�ναι ρευστ'
και ακαθ�ριστη, �σ�ν α��ρ� τ�ν τρ�π� επ�τευ+ης τ�υ σκ�π�. π�υ θ$τει, �σ� και
γιατ� ε�ναι απα+ιωτικ' απ$ναντι στ�ν απρ�σωπ� *αρακτ'ρα της νεωτερικ�τητας.

Και στην παγκ�σµι�π��ηση παρατηρ�.µε τις παραπ�νω λειτ�υργ�ες των
ιδε�λ�γι-ν. Μ$σω της γεν�κευσης, η παγκ�σµι�π��ηση εµ�αν�4εται να $*ει διε-
θν' εγκυρ�τητα και απ�δ�*' ', �ταν αυτ� δε συµ,α�νει, τα α�τια απ�δ�δ�νται
σε αντιδραστικ$ς ν��τρ�π�ες π�υ αρν�.νται την ‘αναπ��ευκτη’ π�ρε�α της.
Ταυτ�*ρ�να, τα συµ�$ρ�ντα επιµ$ρ�υς �µ�δων, συγκεκριµ$να της διεθν�.ς
καπιταλιστικ'ς τ�+ης, παρ�υσι�4�νται ως παγκ�σµια συµ�$ρ�ντα. Επιπλ$�ν,
η �υσικ�π��ηση γ�νεται εµ�αν'ς στις απ�ψεις περ� αναπ��ευκτης και ευρε�ας
ε+�πλωσης της παγκ�σµι�π��ησης σε κ�θε γωνι� τ�υ κ�σµ�υ, και στ�ν πρ�σ-
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δι�ρισµ� µιας ‘παγκ�σµιας κ�ινων�ας π�λιτ-ν’ η .παρ+η και η ν�µιµ�π��ηση
της �π��ας εµ�αν�4�νται ως αυτ�ν�ητες. Επ�σης, η τα.τιση εκδηλ-νεται στην
.παρ+η ‘παγκ�σµιων α+ι-ν’ τις �π��ες η ‘παγκ�σµια κ�ινων�α π�λιτ-ν’ $*ει τη
δεδ�µ$νη δικα�ωση στην κινητ�π��ηση για την υπερ�σπισ' τ�υς εν�ντια στ�υς
‘ε*θρ�.ς’ π�υ µπ�ρε� να $*�υν παγκ�σµ�ως. Τα λ�για τ�υ Breuilly, �πως τα πα-
ραθ$σαµε στ� παραπ�νω απ�σπασµα, ,ρ�σκ�υν την απ�λυτη $κ�ρασ' τ�υς
στην �π�ψη τ�υ Giddens �τι, η 4ω' δεν α+�4ει αν δεν υπ�ρ*ει κ�τι για τ�
�π��� να π�λεµ'σεις (τα.τιση) εν-, ταυτ�*ρ�να, ταυτ�4ει αυτ� τ� κ�τι (αλλ�
και την παγκ�σµι�π��ηση) µε τις ‘παγκ�σµιες α+�ες’ (�υσικ�π��ηση) π�υ µας
συνεν-ν�υν �λ�υς (καθ�λ�κευση). Τ$λ�ς, η ν�µιµ�π�ιητικ' λειτ�υργ�α της πα-
γκ�σµι�π��ησης γ�νεται �ανερ' στ� ,αθµ� π�υ αυτ' λειτ�υργε� ως ‘µ$σ� δια-
σ��λισης επιδιωκ�µενων απ�τελεσµ�των µε τη µ$γιστη δυνατ' συνα�νεση’, µε
ιδια�τερα $ντ�νη τη λειτ�υργ�α της ‘συγκ�λυψης της πραγµατικ�τητας’.

Υπ�ρ*�υν και �ρισµ$νες �µ�ι�τητες της παγκ�σµι�π��ησης π�υ εµ�αν�4�-
νται και στις ψυ*�λ�γικ$ς αντιδρ�σεις π�υ πρ�καλ�.ν, κυρ�ως δε στ� �τι µπ�-
ρ�.ν να επι�$ρ�υν, ' να διευκ�λ.ν�υν, µια ψυ*�λ�γικ' παλινδρ�µηση πρ�σ�$-
ρ�ντας �λλ�θι, δηλαδ' ν�µιµ�π�ιηµ$νη δι$+�δ�, στην εκδ'λωση της επιθετικ�-
τητας. Για παρ�δειγµα, η παγκ�σµι�π��ηση εν$*ει µια �λιστικ' θε-ρηση τ�υ κ�-
σµ�υ, αλλ� και µια πρ��πτικ' για τ� µ$λλ�ν. Επιπρ�σθετα, η τα.τιση µε αυτ'ν,
µ$σω της τα.τισης µε τις παγκ�σµιες α+�ες, µπ�ρε� να γ�νει µε �ανατικ� τρ�π�,
�πως υπ�δηλ-νει τ�σ� η ε+ιδαν�κευση �σ� και η δαιµ�ν�π��ησ' της (θετικ' και
αρνητικ' τα.τιση). Τελικ-ς, η παγκ�σµι�π��ηση και τ� ‘παγκ�σµι�’ $*�υν σηµα-
ντικ$ς �µ�ι�τητες µε τ�ν εθνικισµ� και τ� ‘εθνικ�’: και �ι δ.� εµπερι$*�υν τη δυ-
νατ�τητα δηµι�υργικ-ν ' καταστρ��ικ-ν εκ��νσεων και, κυρ�ως, και �ι δ.�
µπ�ρ�.ν να γ�ν�υν –και $*�υν γ�νει– αντικε�µεν� εκµετ�λλευσης απ� συγκεκρι-
µ$νες ελ�τ πρ�ς την ε+υπηρ$τηση τ�υ (παγκ�σµι�υ) καπιταλιστικ�. συστ'µατ�ς.

Β$,αια, και η �δια η *ρ'ση τ�υ ‘�υδ$τερ�υ’ �ρ�υ παγκ�σµι�π��ηση συντελε�
στη συγκ�λυψη των πραγµατικ-ν δεδ�µ$νων τ�υ παγκ�σµι�υ συστ'µατ�ς µε
απ�τ$λεσµα τη δικα�ωση των πρ�σ�ατων π�λιτικ-ν και �ικ�ν�µικ-ν διαδικα-
σι-ν (�λλωστε, η συγκ�λυψη ε�ναι $νας απ� τ�υς τρ�π�υς ν�µιµ�π��ησης των
ιδε�λ�γι-ν, π�υ αν$�εραν �ι Λ�π�,ατς και ∆εµερτ4'ς). Η κριτικ' τ�υ Π�υλα-
ντ4� ε�ναι ιδια�τερα επ�καιρη καθ-ς, �πως αν$�ερε, «�ι ιδ$ες και �ι $νν�ιες δεν
ε�ναι π�τ$ αθ-ες, κι αν *ρησιµ�π�ι'σ�υµε τις $νν�ιες τ�υ αντιπ�λ�υ για να τ�υ
απαντ'σ�υµε, τ�τε τις ν�µιµ�π�ι�.µε και τ�υς επιτρ$π�υµε να διαιων�4�νται.
Κ�θε ιδ$α ' $νν�ια $*ει ν�ηµα µ�ν� µ$σα σε µια συν�λικ' θεωρητικ' πρ�,λη-
µατικ' π�υ τη στηρ�4ει...»19. Μ$σα απ� αυτ' τη συλλ�γιστικ', ενδε*�µ$νως να
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πρ$πει να απ�ρρι�θε� � �ρ�ς παγκ�σµι�π��ηση µ$σα απ� τη συν�λικ' αµ�ι-
σ,'τησ' της. 2µως, για τ�ν µελετητ' τ�υ �αιν�µ$ν�υ, δηµι�υργ�.νται πρ�-
,λ'µατα απ� την �δια τη *ρ'ση τ�υ �ρ�υ στ� επιστηµ�νικ� πεδ��@ δηλαδ', τ�
γεγ�ν�ς �τι ανα�ερ�µεν�ς σε αυτ'ν την αναπαρ�γει. Επ�σης, στ� ,αθµ� π�υ η
ανα��ρ� στις δι���ρες διαστ�σεις τις παγκ�σµι�π��ησης γ�νεται σαν να 'ταν
ανε+�ρτητες µετα+. τ�υς, πρ�γµατι αυτ�ν�µ�.νται απ� τη λ�γικ' π�υ επι,�λ-
λει την .παρ+' τ�υς. �αρακτηριστικ$ς ε�ναι σε αυτ� τ� σηµε�� �ι ανα��ρ$ς
στη δηµι�υργ�α ‘εναλλακτικ'ς παγκ�σµι�π��ησης’, π�υ α+ι-ν�υν τα δι���ρα
κιν'µατα, ' και ακ�µη και στη ‘σ�σιαλιστικ' παγκ�σµι�π��ηση’ π�υ $*ει πρ�-
ταθε� σε ακαδηµαϊκ� επ�πεδ�20.

Ε�ναι πρ��αν$ς �τι η σ*ετικ' �ρ�λ�γ�α $*ει εισα*θε� στη σ*ετικ' συ4'τηση
αλλ� και σε π�λλ�.ς τ�µε�ς της καθηµεριν�τητ�ς µας. Β$,αια, στ� επ�πεδ� της
π�λιτικ'ς πρ�παγ�νδας, $*ει συµπληρωθε� ' αντικατασταθε� εν µ$ρει απ� τ�ν
�ρ� ‘τρ�µ�κρατ�α’ �π�υ αυτ�ς ε+υπηρετε� απ�τελεσµατικ�τερα την ε�αρµ�γ'
συγκεκριµ$νων π�λιτικ-ν παγκ�σµ�ως. Στην ακαδηµαϊκ' συ4'τηση, π�ντως, η
$νν�ια της παγκ�σµι�π��ησης παραµ$νει κυρ�αρ*η και �ι ανα��ρ$ς στη διεθν'
,ι,λι�γρα��α ε�ναι π�λλ$ς. Η περαιτ$ρω *ρ'ση και παρ�υσ�α της θα καθ�ρ�-
σ�υν αν αυτ' απ�τελε� πρ�γµατι µια π�λιτικ' ιδε�λ�γ�α ' απλ� µια περιστα-
σιακ' επικ�λυψη των κυρ�αρ*ων σ*$σεων µε περι�ρισµ$νη ισ*. και δι�ρκεια.
Γι’ αυτ� τ� λ�γ� και η ‘επ�*' της παγκ�σµι�π��ησης’ ανα�$ρεται εντ�ς εισα-
γωγικ-ν: για να περιγρ�ψει µια περ��δ� π�υ επικρατ�.ν �ι σ*ετικ$ς διαδικα-
σ�ες αλλ� και η συ4'τηση για την παγκ�σµι�π��ηση, *ωρ�ς �µως να $*�υν αυ-
τ$ς εδραιωθε� επαρκ-ς σε µια +εκ�θαρη ‘επ�*'’, αλλ� και *ωρ�ς αυτ' να ,ρ�-
σκεται σε αντ�θεση µε την επ�*' τ�υ εθνικισµ�., �πως η σ*ετικ' συ4'τηση
α�'νει να ενν�ηθε�. :νας επιπρ�σθετ�ς λ�γ�ς ε�ναι �τι η ‘επ�*' της παγκ�-
σµι�π��ησης’ δε συνιστ� $να καιν�.ρι� παρ�δειγµα ' µια περ��δ� π�υ αντιτ�-
θεται στ�ν εθνικισµ� ' ακ�µη και στη νεωτερικ�τητα@ ε�ναι ταυτ�*ρ�να και µια
επ�*' εθνικισµ�.. Επ�σης, τ�σ� η παγκ�σµι�π��ηση �σ� και �λλες ευρ.τερες
$νν�ιες και *ρ�νικ$ς κατηγ�ρι�π�ι'σεις εκπ�ρε.�νται �υσιαστικ� απ� τις δυ-
τικ$ς κ�ινων�ες και τις �ικ�ν�µικ$ς και π�λιτικ$ς συνθ'κες π�υ διαµ�ρ�-θη-
καν σε αυτ$ς. Συνεπ-ς, η αυτ�µατη πρ�,�λ' τ�υς σε παγκ�σµια κλ�µακα ε�ναι
πρ�,ληµατικ'.

Αυτ� π�υ θ$λ�υµε να επισηµ�ν�υµε ε�ναι �τι η παγκ�σµι�π��ηση δεν ε�ναι
µια κατ�σταση ‘στην �π��α 4�.µε’, �πως ανα�$ρει � Giddens (1999), αλλ� $να
κ�λυµµα, $να επ�ικ�δ�µηµα π�υ δηµι�υργ'θηκε µ$σω συγκεκριµ$νων �ικ�ν�-
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µικ-ν διαδικασι-ν µε σκ�π� την αναπαραγωγ' και ν�µιµ�π��ησ' τ�υς. Π�-
ντως, ε�ναι γεγ�ν�ς �τι, � κυρ�αρ*�ς λ�γ�ς π�υ συν�δε.ει και εκ�$ρει και �ι
αντ�στ�ι*ες διεργασ�ες $*�υν 'δη επηρε�σει τις σ.γ*ρ�νες κ�ινων�ες σε �λα τα
επ�πεδα. Ενδε*�µ$νως, τ� καθ�ριστικ� στ�ι*ε�� της δι�ρκει�ς της να απ�τελ$-
σει η αυτ�ν�µηση των διαστ�σεων και επιπ�δων στα �π��α ανα#�ρεται και την
καθ�ρ�(�υν.

Με την τελευτα�α επισ'µανση θα κλε�σ�υµε αυτ' την εν�τητα. �ι δι���ρες
και δια��ρετικ$ς διαστ�σεις της παγκ�σµι�π��ησης απ�τελ�.ν συνιστ-σες
εν�ς ενια��υ πλαισ��υ ανα��ρ�ς, εν�ς συγκεκριµ$ν�υ συστ'µατ�ς στη λ�γικ'
τ�υ �π���υ εντ�σσ�νται. ∆ηλαδ', η �ικ�ν�µικ', π�λιτισµικ', κ�ινωνικ' κλπ.
δι�σταση α��ρ�.ν �υσιαστικ� τις συνιστ-σες και ε�αρµ�γ$ς της παγκ�σµι�-
π��ησης σε �λα τα επ�πεδα �ργ�νωσης των κ�ινωνι-ν, π�υ σηµα�νει τη
λειτ�υργ�α και εδρα�ωση τ�υ νε�-�ιλελευθερισµ�. και τ�υ καπιταλισµ�. πα-
γκ�σµ�ως. :τσι, η κ�θε δι�σταση τρ���δ�τε� την �λλη και λειτ�υργ�.ν συ-
µπληρωµατικ� σε $να ενια�� πλα�σι� µε απ-τερ� σκ�π� τη δηµι�υργ�α και δια-
τ'ρηση τ�υ παγκ�σµι�υ συστ'µατ�ς –ακρι,-ς �πως λειτ�.ργησε και � εθνικι-
σµ�ς ως πρ�ς τη δηµι�υργ�α και τη διατ'ρηση τ�υ συστ'µατ�ς των (εθνικ-ν)
κρατ-ν και ε+υπηρετ�.σε την κατ’ αρ*�ς αν�δει+η τ�υ καπιταλισµ�.. Τ� ιδε�-
λ�γικ� επ�πεδ�, για παρ�δειγµα, ε�ναι στεν� συνυ�ασµ$ν� µε τ� π�λιτισµικ�
και τ� π�λιτικ�, τ� π�λιτικ� µε τ� �ικ�ν�µικ�, και �λα αυτ� µετα+. τ�υς. Συ-
γκεκριµ$να, η κ�υλτ�.ρα τ�υ καταναλωτισµ�. τρ���δ�τε� τ� καπιταλιστικ�
σ.στηµα παραγωγ'ς, αλλ� και τα δ.� υπ�στηρ�4�νται απ� τ�ν ατ�µικισµ� της
�ιλελε.θερης π�λιτικ'ς ιδε�λ�γ�ας@ η τελευτα�α µε τη σειρ� της ν�µιµ�π�ιε� τις
π�λιτικ$ς διαδικασ�ες και επιλ�γ$ς, π�υ απ�τελ�.ν τ� ε�αλτ'ρι� της �ικ�ν�µι-
κ'ς παγκ�σµι�π��ησης. Συνεπ-ς, µπ�ρ�.µε να �ρ�σ�υµε την παγκ�σµι�π��ηση
ως τη διαδικασ�α π�υ εδραι-νει την παγκ�σµια κυριαρ*�α τ�υ νε�-�ιλελε.θε-
ρ�υ καπιταλιστικ�. συστ'µατ�ς. Η $νν�ια τ�υ συστ'µατ�ς ε�ναι κεντρικ' εδ-:
ως σ.στηµα αλληλ�τρ���δ�τε�ται απ� τα επιµ$ρ�υς σηµε�α τ�υ, απ� τις επιµ$-
ρ�υς διαστ�σεις. Πρ��αν-ς, η εδρα�ωση τ�υ συστ'µατ�ς τ�υ παγκ�σµι�υ �ι-
λελε.θερ�υ καπιταλισµ�. θα $*ει επιτευ*θε� πλ'ρως �ταν τα επιµ$ρ�υς επ�πε-
δα τ�υ συστ'µατ�ς αρ*�σ�υν να αυτ�ν�µ�.νται, δηλαδ' �ταν �ι διαστ�σεις
της παγκ�σµι�π��ησης θα λειτ�υργ�.ν και θα αναπαρ�γ�νται η µια ανε+�ρτη-
τα απ� την �λλη και η ρευστ�τητα της λειτ�υργ�ας τ�υ θα αντικατασταθε� απ�
τη σταθερ�τητα. Τ�τε, η παγκ�σµι�π��ηση θα ε�ναι και αυτ' µια επιτυ*ηµ$νη
π�λιτικ' ιδε�λ�γ�α.
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