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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η σχέση της οικονοµίας και του πολέµου έχει αναπτυχθεί , εµπλουτιστεί και ωριµάσει 

σε ένα περιβάλλον, όπου διέπεται από τις σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ συστηµικών 

µονάδων. Σκοπός του παρόντος πονήµατος είναι η εξέταση της σχέσης οικονοµίας-

πολέµου, όπως έχει συλληφθεί και αναλυθεί από την διεθνή βιβλιογραφία. Επιχειρείται 

η, όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη του θέµατος, από τη σκοπιά των οικονοµικών 

σε συνδυασµό µε επιστηµονικά και θεωρητικά πεδία όπως των διεθνών σχέσεων, της 

πολιτικής οικονοµίας, της πολεµικής ιστορίας και της οικονοµετρίας. Οι 

χρησιµοποιούµενες δευτερογενείς θεωρητικές και εµπειρικές πηγές αντλούνται από ένα 

µεγάλο όγκο άρθρων και βιβλίων, που καλύπτουν χρονικά µεγάλο µέρος του 

προηγούµενου και τρέχοντος αιώνα. Από τους φιλελευθέρους και ρεαλιστές, έως τις 

αριστερές και τις πιο ετερόδοξες απόψεις, παρουσιάζονται οπτικές µε διαφορετικό 

ιδεολογικό υπόβαθρο για την επίτευξη αντικειµενικότητας και σφαιρικής αποτύπωσης. 

Η συµβολή της παρούσας εργασίας συνίσταται στο σχηµατισµό και απόδοση µίας 

συνολικής εικόνας στο ερευνητικό θέµα και η παροχή συγκεντρωµένης γνώσης στους 

µελετητές και ερευνητές των οικονοµικών της άµυνας, ασφάλειας και πολέµου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η σχέση της οικονοµίας και του πολέµου έχει αναπτυχθεί , εµπλουτιστεί και ωριµάσει 

σε ένα περιβάλλον, όπου διέπεται από τις σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ συστηµικών 

µονάδων. Σκοπός του παρόντος πονήµατος είναι η εξέταση της σχέσης οικονοµίας-

πολέµου, όπως έχει συλληφθεί και αναλυθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία. Επιχειρείται 

η, όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη του θέµατος, από τη σκοπιά των οικονοµικών 

σε συνδυασµό µε επιστηµονικά και θεωρητικά πεδία όπως των διεθνών σχέσεων, της 

πολιτικής οικονοµίας, της πολεµικής ιστορίας και της οικονοµετρίας. Οι 

χρησιµοποιούµενες δευτερογενείς θεωρητικές και εµπειρικές πηγές αντλούνται από ένα 

µεγάλο όγκο άρθρων και βιβλίων, που καλύπτουν χρονικά µεγάλο µέρος του 

προηγούµενου και τρέχοντος αιώνα. Από τους φιλελευθέρους και ρεαλιστές, έως τις 

αριστερές και τις πιο ετερόδοξες απόψεις, παρουσιάζονται οπτικές µε διαφορετικό 

ιδεολογικό υπόβαθρο για την επίτευξη αντικειµενικότητας και σφαιρικής αποτύπωσης. 

Η συµβολή της παρούσας εργασίας συνίσταται στο σχηµατισµό και απόδοση µίας 

συνολικής εικόνας στο ερευνητικό θέµα και η παροχή συγκεντρωµένης γνώσης στους 

µελετητές και ερευνητές των οικονοµικών της άµυνας, ασφάλειας και πολέµου. 

 

Στο παρόν σηµείο, κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση ενός ζητήµατος. Η αριθµητική 

προσέγγιση ενός φαινοµένου, όπως ο πόλεµος, που έχει προκαλέσει δυστυχία και πόνο 

στην ανθρωπότητα, δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως ένδειξη ψυχρότητας και 

τεχνοκρατικού πνεύµατος. Η δουλειά του οικονοµολόγου της άµυνας και του πολέµου, 

δεν είναι να αποδείξει γιατί ο κόσµος δεν είναι τέλειος. Σκοπός της χρήσης 

διαγραµµατικών απεικονίσεων, µαθηµατικών συναρτήσεων και οικονοµετρικών 

µοντέλων είναι η ανάλυση των βαθύτερων δυνάµεων που προσδιορίζουν τις 

οικονοµικές και συγκρουσιακές σχέσεις µεταξύ πολιτικών µονάδων και την 

πολυεπίπεδη επίδραση του πολέµου, αποδεσµευµένη από συναισθηµατισµούς. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που διέπουν τη σχέση µεταξύ 

του πολέµου και της οικονοµίας, και αφορούν την άµυνα-ασφάλεια, τις στρατιωτικές 

δαπάνες, τη γεωπολιτική κ.α. καθώς και µοντέλα ειρήνης-πολέµου. Σκοπός του 

κεφαλαίου είναι η γνωριµία των βασικών ορισµών και εργαλείων, που θα 

χρησιµοποιηθούν στα επόµενα κεφάλαια. 



x 

 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται διάφορα οικονοµικά παραδείγµατα της πολεµικής 

ιστορίας και καταγράφονται τα βασικότερα οικονοµικά ρεύµατα. Στόχος πρώτον, είναι 

η αποτύπωση της οικονοµικής κατάστασης της εκάστοτε εποχής και η χρήση 

επιλεγµένων παραδειγµάτων που αφοµοιώνουν πτυχές της σχέσης, και εξέλιξης αυτής, 

της οικονοµίας και του πολέµου και δεύτερον, η περιγραφή των βασικών τοποθετήσεων 

της κάθε θεωρητικής οικονοµικής σχολής για θέµατα άµυνας, ειρήνης και πολέµου. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται ζητήµατα που αφορούν τις οικονοµικές 

παραµέτρους της διεξαγωγής ενός πολέµου. Καταβάλλεται προσπάθεια ανάλυσης της 

διεξαγωγής, χρηµατοδότησης και προσδιορισµού των βαρών ενός πολέµου σε 

συσχετισµό µε το είδος και τη µορφή της πολεµικής δραστηριότητας. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται, µε συναρτησιακές και οικονοµετρικές µεθόδους και 

µελέτες, οι οικονοµικές δυνάµεις που συνθέτουν τις βασικές παραµέτρους της 

προετοιµασίας και της άµυνας. Επιχειρείται η θεωρητική, µαθηµατική και εµπειρική 

προσέγγιση των ζητηµάτων που αφορούν το επίπεδο και τη ζήτηση των στρατιωτικών 

αγαθών, το προσδιορισµό της πολεµικής βιοµηχανίας και την σχέση στρατιωτικών 

δαπανών και οικονοµικής ανάπτυξης. 

 

Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται τα βασικότερα οικονοµικά αίτια των 

σύγχρονων πολέµων και οι βασικές οικονοµικές στρατηγικές αποτροπής. Επιδιώκεται η 

ερµηνεία των οικονοµικών αιτιών που προδιαθέτουν µία σύγκρουση από το σύνολο των 

πολιτικών δρώντων και η ανάπτυξη των κυριότερων οικονοµικών εργαλείων που 

προωθούν την ειρήνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

 

1.1 ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 

Ως κοινωνικό φαινόµενο ο πόλεµος είναι συνυφασµένος µε την εξελικτική πορεία του 

ανθρώπινου πολιτισµού. Το κατά πόσο προώθησε ή τρέναρε αυτήν την εξέλιξη, 

αποτέλεσε προϊόν επιστηµονικής έρευνας, ακαδηµαϊκής µελέτης και φιλοσοφικής 

αναζήτησης. Η ιστορία όµως απέδειξε πως ο πόλεµος, ως δράση ή απειλή, από την 

φύση του, πρώτον επηρεάζει και επηρεάζεται από πολλές πολύπλοκες παραµέτρους, 

όπου σε ερωτήµατα σαν το παραπάνω είναι δύσκολο να δοθούν ακριβείς απαντήσεις, 

και δεύτερον καλύπτει ένα ευρύτερο φάσµα επιστηµονικών πεδίων, όπου µία ανάλυση 

του από ένα επιστηµονικό τοµέα µπορεί να θεωρηθεί µονόπλευρη και 

προκατειληµµένη. Το µόνο σίγουρο είναι ότι οι καταστρεπτικές συνέπειες του έχουν 

αφήσει το στίγµα τους στο ανθρώπινο γένος. 

 

Ο πόλεµος και η αλληλεπίδραση του µε άλλες πτυχές του πολιτισµού, όπως την 

οικονοµία, την πολιτική ή την κοινωνία, αποτέλεσαν θέµα ανάλυσης πολλών 

θεωρητικών. Από τους πρωτοπόρους υπήρξε ο Carl Von Clausewitz, Γερµανός 

θεωρητικός του πολέµου της περιόδου του ∆ιαφωτισµού, που έθιξε ζητήµατα ηθικής 

και πολιτικών του πολέµου. Πλαισίωσε τις δύο έννοιες του πολέµου και της πολιτικής 

οικονοµίας σε µία κοινή κατεύθυνση. Σύµφωνα µε τον Clausewitz: “ Ο πόλεµος είναι η 

πράξη βίας για να υποχρεώσουµε τον αντίπαλό µας να εκπληρώσει τη θέληση µας, και 

για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει ο αντίπαλος να αφοπλιστεί τελείως. Η βία εξοπλίζεται 

µε τις εφευρέσεις των τεχνών και της επιστήµης µε σκοπό να αγωνιστεί εναντίον της 

βίας”. Ο Clausewitz διαχώρισε το ένστικτο του πολέµου ανάµεσα σε εχθρικό 

συναίσθηµα και εχθρική οπτική, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο δεύτερο, καθώς αυτό 

διέπει τις σχέσεις µεταξύ δύο αντίπαλων πολιτισµών. ∆ιότι η ιδέα του εχθρικού 

συναισθήµατος, ακόµα και στην πιο σκληρή µορφή µίσους, δεν µπορεί να συλληφθεί 

χωρίς την ιδέα της εχθρικής πρόθεσης. Αντιθέτως µία εχθρική πρόθεση µπορεί να 

εµφανιστεί χωρίς τον συνδυασµό κάποιας µορφής µίσους. Αυτήν την λογική την 
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ακολουθούν τα πολιτισµένα κράτη και την εκφράζουν ως κυριαρχία. Έτσι ο Γερµανός 

θεωρητικός συνέδεσε τον πόλεµο µε την πολιτική βούληση. Ο πόλεµος είναι ένα 

σοβαρό µέσο επίτευξης ενός σοβαρού στόχου. Ο πόλεµος στα έθνη έρχεται στο 

προσκήνιο από µία πολιτική κατάσταση και ενεργοποιείται από ένα πολιτικό κίνητρο. 

∆εν είναι µία πολιτική πράξη απλώς, αλλά ένα πραγµατικό πολιτικό όργανο, ένα µέσο 

για τη συνέχιση της πολιτικής οικονοµίας. Συνεπώς, η πολιτική βούληση συλλαµβάνει 

το στόχο και ο πόλεµος αποτελεί το µέσο για την εφαρµογή του στόχου, πάνω στον 

οποίο, η εν λόγω βούληση, ασκεί συνεχή επιρροή ( Clausewitz 1873 ). 

 

Ένας άλλος θεωρητικός του πολέµου της ίδιας περιόδου, ο Ελβετός Antoine-Henri 

Jomini, παίρνοντας ως δεδοµένο ότι οι ιδέες του πολέµου και της πολιτικής βρίσκονται 

στην ίδια θεωρητική σφαίρα, αναφέρθηκε για τα είδη των πολέµων και τους λόγους που 

τα κράτη αναµιγνύονται σε αυτούς. Υποστήριζε ότι οι πόλεµοι δεν θα πρέπει να 

ξεσπούν χωρίς να υπάρχουν αδιαµφισβήτητα δικαιώµατα ενός κράτους τα οποία 

καταπατούνται. Ωστόσο στον κόσµο υπάρχουν τόσα πολλά αµφισβητούµενα και 

ανταγωνιστικά δικαιώµατα, που όλοι οι πόλεµοι γίνονται για λόγους σκοπιµότητας και 

κυριαρχίας. ∆εν υπάρχουν κανόνες που µπορούν να καθοριστούν. Οι κάτοχοι της 

εξουσίας παρακολουθούν τα δρώµενα και επιδιώκουν την κερδοφορία όποτε οι 

περιστάσεις το ευνοούν. Αυτοί οι πόλεµοι σκοπιµότητας έχουν ως κύριο στόχο την 

απόκτηση φυσικών συνόρων και κυριαρχικών δικαιωµάτων για εµπορικούς ή 

πολιτικούς λόγους. Αναφέρθηκε επίσης, στους επεκτατικούς πολέµους, όπου παρόλο 

που τους χαρακτήρισε εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, αναγνώρισε ότι είναι 

αρκετά προσοδοφόροι για το κράτος που τους διεξάγει. Τέλος, αναφέρθηκε και στους 

πολέµους της γνώµης, οι οποίοι έχουν τις ρίζες τους σε ένα πολιτικό ή θρησκευτικό 

δόγµα, θεωρώντας πως το δόγµα σε κάθε περίπτωση είναι η πρόφαση, ένας δυνατός 

σύµµαχος, τα βαθύτερα αίτια όµως είναι οικονοµικά ( Jomini 1862 ). 

 

Οι έννοιες του πολέµου, της πολιτικής και της οικονοµίας αλληλοσυνδέονται, και 

παρόλο που ο κόσµος έχει αλλάξει από τότε, οι βασικές τοποθετήσεις των πρώτων 

θεωρητικών παραµένουν διαχρονικές. 
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1.2 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

 

1.2.1 Η Έννοια Της Άµυνας – Ασφάλειας 

 

Η φύση του πολέµου χωρίζεται σε δύο διακριτές κατηγορίες, στη δράση και στην 

απειλή. Ως δράση χαρακτηρίζεται το σύνολο των πολεµικών συγκρούσεων στα πεδία 

των µαχών ανάµεσα σε εθνότητες, κράτη ή συµµαχίες. Ως απειλή χαρακτηρίζεται η 

«σκιά του πολέµου» πάνω από την ειρήνη και η επιρροή της στην οικονοµική και 

πολιτική δοµή των κρατών ( Pigou 1921 ). Καθώς η απειλή του πολέµου είναι µία 

υπάρχουσα κατάσταση στη σηµερινή εποχή, οι διοικήσεις των κρατών δεν δύναται να 

µην τη λαµβάνουν υπόψη τους. Όσο λιγότερη προσοχή δώσουν σε αυτή την δυσάρεστη 

πραγµατικότητα, τόσο περισσότερο θα υποφέρουν ( Menderhausen 1943 ). 

 

Το κράτος, λειτουργώντας σαν ένας ζωντανός οργανισµός, στρέφει κυρίως την 

προσοχή του στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την επιβίωση του. Αυτή η 

διαχρονική δυναµική αύξησης και συσσώρευσης πλούτου εκφράζεται ως ανάπτυξη, 

δηλαδή την µετατροπή µέσα από κατάλληλες διαδικασίες των χρησιµοποιούµενων 

συντελεστών παραγωγής σε πλούτο, ώστε να επιτυγχάνεται η συνολική ευηµερία των 

πολιτών του κράτους. Σε ένα κόσµο που οι πόροι και οι πλουτοπαραγωγικοί 

συντελεστές βρίσκονται σε σχετική σπανιότητα, και µε δεδοµένη την ανάγκη των 

κρατών της εξασφάλισης τους για µελλοντική ανάπτυξη, δηµιουργούνται συνθήκες 

βίαιης ανακατανοµής. Έτσι καθώς η σκιά του πολέµου απλώνεται πάνω από ένα κράτος 

και η επιβουλή των ηµεδαπών πόρων γίνεται απειλή, η ανάγκη για άµυνα και ασφάλεια 

θεµελιώνεται ως βασικός στόχος ενός κράτους ( Καντάς 2005 ). 

 

Η έννοια της άµυνας ορίζεται ως η προσπάθεια για αποτροπή ξένων οµάδων 

συµφερόντων από το να θίξουν ή να σφετεριστούν µε οποιοδήποτε τρόπο τα οικεία 

συµφέροντα. Αποσκοπεί στη δηµιουργία ασφάλειας ( Καντάς 2002 ). 

 

Η διαφορά των εννοιών της άµυνας και της ασφάλειας είναι λεπτή, ωστόσο άκρως 

ουσιαστική. Η ασφάλεια αναφέρεται στην προστασία του κράτους από εξωτερικούς 

κινδύνους που δεν περιορίζονται µόνο σε πολεµικούς, αλλά σε οτιδήποτε µπορεί να 

αποδιοργανώσει την οµαλή λειτουργία ενός κράτους, όπως οικονοµικές κρίσεις, 

περιβαλλοντικές καταστροφές, επιδηµίες κ.α. ( Engerer 2011 ). Η άµυνα 
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προσανατολίζεται κυρίως σε κινδύνους στρατιωτικής φύσεως, χωρίς βέβαια αυτοί να 

αρκούνται σε αµιγώς εδαφικές επιθέσεις ( Καντάς 2005 ). Στη σύγχρονη εποχή οι 

σηµασίες της εθνικής άµυνας και της εσωτερικής ασφάλειας αρχίζουν σταδιακά να 

συγκλίνουν ( Neuman 2010 ). 

 

Η εθνική άµυνα, από τη σκοπιά των οικονοµικών, εξαρτάται από τρεις παράγοντες:  

1. Την ποσότητα των στρατηγικών πηγών που είναι διαθέσιµοι τώρα και στο µέλλον.   

2. Το ποσοστό αυτών των πηγών που κατανέµονται στην εθνική άµυνα.  

3. Την αποδοτικότητα των πηγών που χρησιµοποιούνται στην εθνική άµυνα.  

( Hitch & McKean 1960 ) 

 

1.2.2 Η Άµυνα Ως Αγαθό 

 

Κάθε οικονοµικό αγαθό παράγεται από ένα παροχέα και µεταβιβάζεται σε ένα δυνητικό 

λήπτη. Η τιµή του καλύπτει το κόστος παραγωγής, αποδίδει ένα κέρδος στον παραγωγό 

και προσδιορίζεται από τις δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης. Στην περίπτωση του 

αγαθού «άµυνα», το σύστηµα τιµών της αγοράς είναι προβληµατικό, καθώς η άµυνα 

δεν παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αµιγούς ιδιωτικού αγαθού. Τι αγαθό 

ακριβώς είναι τότε η άµυνα;  

 

Η οικονοµική θεωρία διαχωρίζει τα οικονοµικά αγαθά µε βάση δύο χαρακτηριστικά 

τους, τη διαιρετότητα τους και την αποκλειστικότητα των ωφελειών τους. ∆ιαιρετό 

αγαθό είναι όταν η χρήση του επιφέρει όφελος µόνο σε ένα χρήστη κάθε φορά 

στερώντας το όφελος από έναν άλλο, ενώ αδιαίρετο όταν η χρήση του προσφέρει 

όφελος σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Αποκλειστικό αγαθό είναι όταν η χρήση του 

αποκλείει άλλους από την εκµετάλλευση του αγαθού και των ωφελειών του, ενώ µη – 

αποκλειστικό όταν δεν είναι δυνατόν ένας χρήστης να αποκλείσει άλλους από την 

εκµετάλλευση του ( Brauer & Tuyll 2008 ). 

 

Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά µας δίνουν τον παρακάτω πίνακα µε την µήτρα των 

συνδυασµών των αγαθών: 
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Πίνακας 1. Μήτρα Αγαθών 

Συνδυασµοί Αγαθών Αποκλειστικότητα Μη-Αποκλειστικότητα 

∆ιαιρετότητα Ιδιωτικό Αγαθό Κοινό Αγαθό 

Αδιαιρετότητα Οµαδικό Αγαθό ∆ηµόσιο Αγαθό 

Πηγή: ( Engerer 2011 ) 

 

Ιδιωτικό αγαθό είναι ότι παράγεται και αγοράζεται από καταναλωτές, οι οποίοι 

αποκτούν και την κυριότητα του αγαθού, όπως ηλεκτρικές συσκευές, αυτοκίνητα κ.α. 

∆ηµόσιο αγαθό είναι ότι παράγεται και όλοι οι χρήστες ταυτόχρονα µπορούν να το 

εκµεταλλευτούν, όπως ένα δηµοτικό πάρκο ή η δηµόσια τηλεόραση. Οµαδικό αγαθό 

είναι το αγαθό που είναι διαθέσιµο πλήρως για όλους που ανήκουν σε µία οµάδα και 

αποκλείει όλους που δεν είναι, όπως µία συναυλία. Κοινό αγαθό παρέχεται σε όλους, 

αλλά όταν ο αριθµός των χρηστών περάσει ένα επίπεδο, τα οφέλη του εξασθενούνε, 

όπως ένας µποτιλιαρισµένος αυτοκινητόδροµος ( Brauer & Tuyll 2008 ). 

 

Η οικονοµική θεωρία κατηγοριοποιεί την εθνική άµυνα ως αµιγώς δηµόσιο αγαθό µε τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

 • Αδιαίρετη – η κατανάλωση ή ευχαρίστηση των ωφελειών της προστασίας που 

παρέχει ένα κράτος σε ένα κάτοικο του, δεν στερεί από έναν άλλο κάτοικο την 

κατανάλωση της ίδιας προστασίας. Η κατανάλωση ενός επιπλέον κατοίκου έχει 

µηδενικό οριακό κόστος. 

 • Μη-Αποκλειστική – κανένας κάτοικος ενός κράτους δεν µπορεί να αποκλειστεί από 

τα οφέλη της προστασίας που παρέχει το ίδιο το κράτος, άσχετα άµα ο εν λόγω 

κάτοικος συµµετέχει ή όχι στη φορολογία ( Mendez 1999 ). 

 

Εξαίρεση αποτελούν κατά κάποιο τρόπο κράτη που έχουν τεράστια γεωγραφική έκταση 

και που συνορεύουν µε ένα τουλάχιστον επιθετικό κράτος. Στην περίπτωση αυτή η 

άµυνα παίρνει χαρακτήρα περιφερειακού / τοπικού δηµόσιου αγαθού, διότι η απόσταση 

από τα σύνορα επηρεάζει τους κατοίκους των περιοχών στο πως αντιλαµβάνονται την 

άµυνα και το κόστος µίας ενδεχόµενης επίθεσης. Όσο µεγαλύτερη η απόσταση από τα 

σύνορα, τόσο µικρότερη θα είναι η αντίληψη για το κόστος µίας ενδεχόµενης επίθεσης 

( Goff & Tollison 1990 ). 
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1.3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

 

1.3.1 Ορισµός Στρατιωτικών Ή Αµυντικών ∆απανών 

 

Σε ένα αναρχικό διεθνές περιβάλλον, όπου η απουσία µίας κεντρικής εξουσιοδοτηµένης 

αρχής µε δυναµικό µηχανισµό νοµοθέτησης της κρατικής συµπεριφοράς, τα έθνη 

καταναλώνουν σηµαντικά ποσά στην αγορά αµυντικού και στρατιωτικού εξοπλισµού 

µε σκοπό να προστατεύσουν το έδαφος και τα δικαιώµατα τους ( Dombrowski 2005 ). 

Το µέρος των ανθρώπινων και υλικών πόρων που απορροφιέται για το αγαθό της 

άµυνας-ασφάλειας, εκφράζεται υπό µορφή παραγωγής ή όγκου εµπορίου ως 

στρατιωτικές δαπάνες. Οι στρατιωτικές δαπάνες αναφέρονται στο κόστος διαχείρισης, 

αγοράς και συντήρησης όλου του έµψυχου και άψυχου υλικού για την παραγωγή της 

εθνικής άµυνας και ασφάλειας τόσο σε περιόδους ειρήνης όσο και σε περιόδους 

στρατιωτικής αντιπαράθεσης ( Μοσχόβης 2000 ). Προφανώς η ειρήνη και η πολεµική 

σύγκρουση έχουν το κόστος τους, καµία δεν είναι φθηνή ( Hartley & Sandler 1995 ). 

 

∆ιεθνείς οργανισµοί και κρατικά ινστιτούτα, ειδικευόµενα σε ζητήµατα άµυνας και 

ασφάλειας, όπως το A.C.D.A. ( Arms Control and Disarmament Agency ) των Η.Π.Α. 

και το S.I.P.R.I. ( Stockholm International Peace Research Institute ) της Σουηδίας, 

ασχολούνται µε τη συλλογή, ανάλυση και σύγκριση των στρατιωτικών δαπανών σε 

παγκόσµιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η σύγκριση των δεδοµένων είναι αρκετά 

δύσκολη, πρώτον γιατί είναι αρκετά δύσκολο να διακριθούν οι καθαρά αµυντικές από 

τις λοιπές κρατικές δαπάνες που αναγράφονται στους προϋπολογισµούς των κρατών, 

και δεύτερον λόγω του στρατηγικού χαρακτήρα των δαπανών αυτών, τα κράτη 

δηµοσιοποιούν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία για λόγους εθνικής ασφάλειας· τα λεγόµενα 

«µαύρα προγράµµατα» δεν είναι διαθέσιµα για επιστηµονική επεξεργασία. Συνεπώς, η 

εξαγωγή επακριβών συµπερασµάτων είναι επιστηµονικά αδύνατη. Το A.C.D.A. και το 

S.I.P.R.I. όµως αποτελούν τις πιο αξιόπιστες πηγές ( Μοσχόβης 2000, Brzoska 1995 ). 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιοριστικούς παράγοντες, ο επίσηµος ορισµός 

των στρατιωτικών δαπανών από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του Ν.Α.Τ.Ο. είναι: «Ως 

αµυντικές δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες στις οποίες προβαίνουν οι εθνικές 

κυβερνήσεις, προκειµένου να καλύψουν το κόστος συντήρησης των ένοπλων 

δυνάµεων» ( Μοσχόβης 2000 ). 
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Συγκεντρώνοντας στοιχεία από τους Καντάς ( 2005 ), Κόλλιας ( 1998 ) και Μοσχόβης  

( 2000 ), τα κονδύλια των στρατιωτικών δαπανών συνοψίζονται ως εξής: 

Λειτουργικά έξοδα 

•    Μισθοί, επιδόµατα και συντάξεις στρατιωτικού και γραφειοκρατικού προσωπικού 

• Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία στρατιωτικού υλικού, υποδοµών,        

εγκαταστάσεων, σχολών και νοσοκοµείων 

•    Προµήθεια καυσίµων, πρώτων υλών, πυροµαχικών και ένδυσης 

Προµήθεια και παραγωγή οπλισµού 

•    Αγορά συµβατικών οπλοσυστηµάτων 

•    Εγχώρια παραγωγή οπλισµού 

Έρευνα και ανάπτυξη 

Λοιπές δαπάνες 

•  Συνδροµές σε διεθνείς οργανισµούς, ανθρωπιστική βοήθεια και ειρηνευτικές 

αποστολές 

•     Στρατιωτικές ασκήσεις και επιχειρήσεις 

•     Πολιτική άµυνα-ασφάλεια 

 

1.3.2 Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Των Στρατιωτικών ∆απανών 

 

Το ύψος της τιµής των συνολικών στρατιωτικών δαπανών δεν µπορεί να προσδιοριστεί 

από τους καταναλωτές, δηλαδή τους κατοίκους µίας χώρας, καθώς δεν έχουν κανένα 

κίνητρο να εκφράσουν τις προτιµήσεις τους µέσω του µηχανισµού της αγοράς και 

συνεπώς το κοινωνικώς επιθυµητό επίπεδο άµυνας ( Μοσχόβης 2000 ). Οι δαπάνες 

άµυνας, το ύψος και η διάρθρωση τους είναι αποτέλεσµα πολιτικών διαδικασιών και 

επηρεάζονται άµεσα από το πως αντιλαµβάνεται το κάθε κράτος την φύση, έκταση και 

αµεσότητα των όποιων υφιστάµενων ή εν δυνάµει εξωτερικών απειλών και τις 

επιλεγόµενες µεθόδους αντιµετώπισης τους, στα πλαίσια των οικονοµικών περιορισµών 

του εκάστοτε εθνικού εισοδήµατος. ∆εχόµαστε την οµοιογένεια των συµφερόντων των 

πολιτών σε ένα κράτος, αν και σπάνια αντικατοπτρίζεται στον πραγµατικό κόσµο  

( Καντάς 2002, Κόλλιας 1998 ). 

 

Σε αντίθεση µε τα οικονοµικά αγαθά, όπου εισροές εισέρχονται στην παραγωγική 

διαδικασία και µετατρέπονται σε τελικά προϊόντα, οι εισροές των πολεµικών αγαθών 

δεν δηµιουργούν επιπλέον προϊόν, αλλά προστατεύουν ή αναδιανέµουν το υπάρχον  
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( Hirshleifer 1995 ). Έτσι, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει όπλο που να µην µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και επιθετικά, δηλαδή να διαθέτει τα γνωρίσµατα της αποτροπής και 

απειλής ( Slantchev 2005 ), ο µεγαλύτερος ποιοτικός όγκος στρατιωτικών δαπανών – 

µεταφρασµένος σε στρατιωτική δύναµη – αυξάνει τη διαπραγµατευτική ισχύ ενός 

κράτους, δίνοντας του την ευκαιρία να αποκοµίσει περισσότερα οφέλη, χωρίς το 

κόστος και τις συνέπειες ενός πολέµου ( Καντάς 2002, Κόλλιας 1998 ). 

 

Η τεχνολογία και η πληροφορία που ενσωµατώνουν τα οπλικά συστήµατα 

αναβαθµίζουν την ποιότητα τους και κατ’ επέκταση το κόστος τους. Ο παράγων 

ποιότητα αποδεικνύεται καθοριστικής σηµασίας στο συσχετισµό και την ισορροπία 

δυνάµεως. Σε µία συµµαχία, οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν διαλειτουργικό χαρακτήρα, 

καλύπτοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για άµυνα ολόκληρης της συµµαχίας ( Καντάς 

2002 ). Επίσης, προκαλούν εξωτερικότητες, καθώς οι στρατιωτικές δαπάνες 

επηρεάζουν τον πλούτο άλλων κρατών χωρίς να υφίστανται µέσα αποζηµίωσης. Ο 

οπλισµός ενός κράτους προκαλεί θετικές εξωτερικότητες σε φιλικά προσκείµενα κράτη 

και αρνητικές σε εχθρικά ( Hartley & Sandler 1995 ). 

 

Τέλος, οι αµυντικές δαπάνες χρησιµοποιούν µεγάλο αριθµό πόρων εκ των οποίων 

υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών εφαρµογών, κοινωνικά ωφελιµότερων. Οι εισροές που 

αφιερώνονται σε αµυντικές χρήσεις αποσπώνται κυρίως από τον πολιτικοκοινωνικό 

τοµέα ( Κόλλιας 1998 ), καθυστερούν την τεχνολογική ανάπτυξη και µειώνουν τα 

διαθέσιµα κεφάλαια για ιδιωτικές επενδύσεις ( McGuire 1995 ). Χώρες εισαγωγείς 

βλέπουν το εθνικό τους χρέος να διογκώνεται και το συνάλλαγµα τους να εξανεµίζεται 

( Brzoska 1994, Fontanel 1994 ). Η υποχρεωτική στράτευση σε κάποιες χώρες µειώνει 

την προσφορά ανθρώπινου δυναµικού στην κοινωνική παραγωγή, υποδαυλίζοντας το 

µελλοντικό συνολικό προϊόν ( Brzoska 1995 ). Το κόστος ευκαιρίας των εναλλακτικών 

χρήσεων είναι και το ουσιαστικότερο κόστος των στρατιωτικών δαπανών. 

 

 

1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

Πριν την εποχή της παγκοσµιοποίησης, στη διεθνή βιβλιογραφία της ασφάλειας είχε 

επικρατήσει η άποψη των ρεαλιστών, ότι η εθνική άµυνα αποτελεί προτεραιότητα 
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έναντι άλλων στόχων ενός κράτους, όπως η οικονοµική ανάπτυξη, κοινωνική ευηµερία 

κ.α. Η ιεραρχική οπτική των πραγµάτων απέδιδε στην εθνική άµυνα-ασφάλεια τον όρο 

«υψηλή πολιτική», ενώ σε άλλα κρατικά, οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα τον όρο 

«χαµηλή πολιτική». Οι ρεαλιστές ισχυρίζονται πως η οικονοµική ανάπτυξη είναι µία 

πολυτέλεια που µόνο τα ασφαλή κράτη µπορούν να απολαύσουν. Η εποχή της 

παγκοσµιοποίησης άλλαξε ριζικά την ιεραρχική άποψη της οικονοµίας και της άµυνας. 

Νέα διλλήµατα για τα κράτη ήρθαν στην επιφάνεια. Η ανάγκη για οικονοµική 

διαχείριση του στρατιωτικού υλικού και ανθρώπινου δυναµικού, η ανάγκη για 

απόκτηση στρατηγικών πόρων, η επιλογή ανάµεσα σε εγχώρια παραγωγή ή εισαγωγή 

αµυντικού εξοπλισµού και οι οικονοµικές συµµαχίες είναι θέµατα που απασχολούν τα 

πεδία των οικονοµικών και της ασφάλειας εν καιρώ ειρήνης. Επίσης, εν καιρώ 

πολέµου, η χρηµατοδότηση του ένοπλου αγώνα, η κινητοποίηση της βιοµηχανικής 

µηχανής και η οικονοµική αποδυνάµωση του αντιπάλου είναι θέµατα που 

αναπτύσσονται εξίσου στα ίδια πεδία. Συνεπώς, οικονοµικοί παράγοντες παίζουν πολύ 

σηµαντικό ρόλο σε ζητήµατα εθνικής άµυνας, ασφάλειας, δύναµης και στρατιωτικής 

σύγκρουσης. Τα κράτη χρησιµοποιούν οικονοµικά µέσα για στρατιωτικούς και 

πολιτικούς σκοπούς, αλλά και στρατιωτικά και πολιτικά µέσα για οικονοµικούς 

σκοπούς. Η επιστηµονική συνένωση των δύο πεδίων γέννησε τα οικονοµικά της 

άµυνας-ασφάλειας ( Dombrowski 2005 ). 

 

Τα οικονοµικά της άµυνας-ασφάλειας εφαρµόζουν τις αρχές της οικονοµίας και τις 

µεθόδους οικονοµικής ανάλυσης σε θέµατα και αντικείµενα που περικλείονται από τις 

επιστήµες των διεθνών σχέσεων, ειρήνης και σύγκρουσης. Ο επιστηµονικός σκοπός 

τους είναι η κατανόηση των δυναµικών που προσδιορίζουν τα οικονοµικά πρότυπα του 

αµυντικού και στρατιωτικού τοµέα σε εθνικό επίπεδο ( Hartley & Sandler 1995 ), αλλά 

και στη γενικότερη περιφερειακή και διεθνή οικονοµία και ασφάλεια ( Καντάς 2002 ), 

η ανάλυση των ορίων που προκαλούν οι περιορισµένοι παγκόσµιοι διαθέσιµοι πόροι σε 

ένα κράτος για επιθετικές και αποτρεπτικές δραστηριότητες και η αναγνώριση των 

επιπτώσεων που έχουν οι στρατιωτικές δαπάνες στη διεθνή οικονοµία και το 

αντίστροφο ( McGuire 1995 ). 

 

Το αντικείµενο των οικονοµικών της άµυνας-ασφάλειας αφορά ποιο τµήµα της 

παγκόσµιας αγοράς αφιερώνεται σε ζητήµατα άµυνας, τόσο ολόκληρης ή ως 

κλάσµατος της οικονοµίας, τις επιπτώσεις των στρατιωτικών δαπανών, τόσο στην 

τοπική παραγωγή και απασχόληση, όσο και στις οικονοµίες άλλων κρατών ( 
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συµµαχικών ή µη ), τους λόγους για την ύπαρξη και το µέγεθος του αµυντικού τοµέα, 

τη σχέση των αµυντικών δαπανών στην τεχνολογική αλλαγή, και τα παρεπόµενα στη 

διεθνή σταθερότητα ή αστάθεια ( Intriligator 1990 ). Η µελέτη των οικονοµικών της 

άµυνας-ασφάλειας δεν επικεντρώνεται µόνο στις σχέσεις µεταξύ κρατών, αλλά έχει 

προσαρµοστεί στο παγκόσµιο σκηνικό αλλαγής, περιλαµβάνοντας και µη-κρατικές 

ανθεκτικές οµάδες από το χώρο της διεθνούς τροµοκρατίας και του οργανωµένου 

εγκλήµατος ( Heller 2009 ). 

 

Οι σηµαντικότερες θέσεις ανάλυσης είναι: 

• Αποτροπή πολέµου, έναρξη και τερµατισµός 

• Στρατηγικές αλληλεπιδράσεις, αγώνες εξοπλισµών, εξαγωγές όπλων 

• Συµµαχίες, κατανοµή πόρων και συµπεριφορά µονάδων 

• Μακροοικονοµικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια του πολέµου και της ειρήνης 

• Αφοπλισµός και βιοµηχανική αναδιάρθρωση 

• Εθνικές ή ελεύθερες οικονοµίες ως πηγές άµυνας 

• Κινητοποίηση, πολεµική ανασυγκρότηση, αναδιοργάνωση ένοπλων δυνάµεων 

• Βελτιστοποίηση και αποδοτικότητα χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου 

• Ανθρώπινο δυναµικό, στράτευση και εθελοντισµός 

• Στρατηγικοί πόροι και πολεµική βιοµηχανία 

• Προµήθεια, αγορά οπλικών συστηµάτων και συµβόλαια αγοράς 

• Εµπορική εξάρτηση και έλεγχος εξαγωγών όπλων 

• Οικονοµικές κυρώσεις, οικονοµικός πόλεµος και παροχές 

• ∆ιεθνή διαχείριση πυρηνικών όπλων και Ο.Μ.Κ. και µη-διάδοση τους 

• Μη κρατικές απειλές, τροµοκρατία και εµφύλιοι πόλεµοι 

( McGuire 1995 ) 

 

 

1.5 ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

 

Κατά το παρελθόν, η σφαίρα επιρροής ενός έθνους καθοριζόταν από παράγοντες που 

είχαν αποκλειστική βάση τους γεωγραφικούς. Οι παράγοντες αυτοί µε το πέρας του 

χρόνου γίνονταν λιγότερο καίριοι στη διαµόρφωση εξωτερικής πολιτικής των κρατών 

χάρη στην τεχνολογία και την πληροφόρηση ( Καντάς 2005 ). Ο χώρος ενός κράτους, 

συµβιβασµένος µε τα νέα δεδοµένα, µεταµορφώνεται σε ένα σύµπλεγµα υποδοµικών 
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και υπερδοµικών χώρων, όπως το φυσικό-γεωγραφικό, οικονοµικό, πολιτικό και 

αποτελεί την γεωπολιτική συνείδηση του ( Μάζης 2002 ). Συνεπώς, η γεωπολιτική 

αφορά την ανάλυση της επίδρασης των γεωγραφικών παραγόντων στους συσχετισµούς 

δύναµης στη διεθνή πολιτική και είναι συνυφασµένη µε ανταγωνισµούς επί εδαφών και 

πληθυσµών. Οι γεωπολιτικοί παράγοντες έχουν τεράστια επίδραση στη δηµιουργία 

συστηµάτων ασφαλείας, αµυντικών συµµαχιών, οικονοµικών συνασπισµών, 

διακρατικών σχέσεων και τη διαµόρφωση της πορείας κάποιων κρατών που – τυχαίως 

ή ατυχώς – να θεωρούνται σηµαντικοί γεωπολιτικοί παίκτες ( Καντάς 2005 ). 

 

Κάθε κράτος αντιλαµβάνεται διαφορετικά την γεωπολιτική του συνείδηση. Οι 

ευρύτεροι χώροι, µέσα στους οποίους ένα κράτος ξεδιπλώνει την γεωπολιτική του 

υπόσταση και βλέψη, µε ποικίλους οικονοµικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς 

τρόπους, συνιστούν το γεωπολιτικό του δυναµικό. Οι χώροι αυτοί δεν διαλέγονται 

αυθαίρετα, αλλά στηρίζονται σε σκοπούς και στόχους, και συναρτώνται µε αντίπαλα 

δυναµικά καθορίζοντας τις ισορροπίες ισχύος και δίνοντας πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα στα κράτη που τους εκµεταλλεύονται ( Κονδύλης 1998 ). Τα κράτη 

έχουν σκοπό την κατάληψη ή έλεγχο εξωτερικών αγορών, τοµέων στρατηγικής 

σηµασίας και επιβολής ενός συστήµατος άµυνας το οποίο θα εγγυάται τις εκάστοτε 

γεωπολιτικές επιδιώξεις ( Καντάς 2005 ). 

 

Οι µεταβλητές που προσδιορίζουν ένα τέτοιο σύστηµα άµυνας σε παγκόσµιο ή 

περιφερειακό επίπεδο ανήκουν στη σφαίρα της γεωστρατηγικής. Η γεωπολιτική 

αποτελεί την παραγωγή του θεωρητικού στοχασµού που ερµηνεύει τους µηχανισµούς 

απόκτησης και πολλαπλασιασµού ισχύος και επιρροής των εκάστοτε κρατικών 

οντοτήτων. Η γεωστρατηγική περιγράφει τους πρακτικούς τρόπους µε τους οποίους θα 

συµβεί αυτό. Η γεωπολιτική δεν έχει «πατρίδα». Η γεωστρατηγική έχει «πατρίδα», άρα 

και εθνικούς και πολιτικούς στόχους. Λαµβάνει το γεωπολιτικό υπόδειγµα ανάλυσης 

και προσπαθεί να βρει τρόπους υλοποίησης των εθνικών στόχων που υπηρετεί ( Μάζης 

2002 ). 

 

Τέλος, ως γεωοικονοµική ορίζεται η οικονοµική εκµετάλλευση όλου του οικονοµικού 

δυναµικού, όπως καταγράφεται στον εθνικό, περιφερειακό ή παγκόσµιο χώρο, είτε 

πρόκειται για φυσικά διαθέσιµα και αποθέµατα, είτε για ανθρώπινη δραστηριότητα στο 

πλαίσιο του γενικότερου γεωγραφικού χώρου ( Μάζης 2002 ).  
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1.6 ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΕΙΡΗΝΗΣ 

 

 

1.6.1 Το ∆ιεθνές Περιβάλλον Και Η Θεωρία Της Σύγκρουσης 

 

Το διεθνές σύστηµα είναι το σύνολο από συγκροτηµένες πολιτικές µονάδες – κράτη 

που διατηρούν σχέσεις µεταξύ τους και είναι ικανές να προκαλέσουν ένα γενικευµένο 

πόλεµο. Η δοµή του συστήµατος είναι ολιγοπωλιακή. Κράτη µε κυριαρχική δύναµη 

καθορίζουν το σύστηµα, παρά καθορίζονται από αυτό. Η κατάσταση του διεθνούς 

συστήµατος αλλάζει ανάλογα µε την κατανοµή της εκάστοτε ισχύος, και µπορεί να 

βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας ή πόλωσης. Μέσα στο διεθνές σύστηµα 

αναπτύσσονται οι διεθνείς σχέσεις µεταξύ των κρατών, οι οποίες υπηρετούν τη βάση 

για τις συµπληρωµατικές ή αντιτιθέµενες µεθόδους µε τις οποίες επισυνάπτονται. Μέσα 

από τις αναδυόµενες διεθνείς σχέσεις, κάθε κράτος µάχεται για την επίτευξη των δύο 

βασικών του στόχων, την οικονοµική του επιβίωση-ανάπτυξη και την προστασία του 

από τα άλλα κράτη. Στην περίπτωση όµως, που το κάθε κράτος ενδιαφερόταν για την 

οικονοµική του βιωσιµότητα ταυτόχρονα µε την επιβίωση του ανθρώπινου γένους, δεν 

θα υπήρχε λόγος για διεθνείς σχέσεις, ούτε καν στη θεωρία. Τότε ο “ουσιώδης και 

ορθολογικός στόχος κάθε κράτους θα ήταν η κοινή επιβίωση όλων, η συνολική 

ευηµερία και η προστασία του αίµατος των κατοίκων”. ∆υστυχώς, η πραγµατικότητα 

είναι τελείως διαφορετική, καθώς η θεωρία των διεθνών σχέσεων πηγάζει από το 

σύνολο των αυτόνοµων κέντρων και την πιθανότητα της σύγκρουσης ( Aron 1966 ).  

 

Σε επίπεδο διεθνών σχέσεων η αποτυχία µίας συµφωνίας δεν οδηγεί νοµοτελειακά σε 

σύρραξη, ωστόσο αυξάνει τις πιθανότητες. Όταν ο ανταγωνισµός παίρνει την πιο 

έντονη µορφή του, καταλήγει σε σύγκρουση. Οι διεθνείς σχέσεις ενσαρκώνουν τα δύο 

βασικά θεωρήµατα αλληλεπίδρασης των κρατών. Το θεώρηµα του Coase που υποθέτει 

ότι, σε κατάσταση ισορροπίας, κανένα κράτος δεν θα προσπεράσει µία ευκαιρία 

αµοιβαίας ωφέλειας, και το θεώρηµα του Machiavelli που υποθέτει ότι, κανένα κράτος 

δεν θα παραβλέψει µία κερδοφόρα ευκαιρία εκµετάλλευσης άλλου κράτους. Συνεπώς, 

οι διπλωµατικές και διαπραγµατευτικές επαφές ταλαντεύονται ανάµεσα στην αµοιβαία 

ανταλλαγή και τη σύγκρουση ( Hirshleifer 1995 ). 

 

Η θεωρία της σύγκρουσης παραθέτει στο διαπραγµατευτικό τραπέζι την επιλογή της 

απειλής, τη δυνατότητα των κρατών να επιτύχουν τους στόχους τους ανάλογα µε την 
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ζηµιά που µπορούν να προκαλέσουν στο αντίπαλο κράτος, και να την κλιµακώσουν σε 

περίπτωση ασυµφωνίας ( Hirshleifer 1995 ). Σε αντιδιαστολή βρίσκεται η θεωρία της 

αποτροπής, όπου ένα κράτος µπορεί να αποτρέψει ένα αντίπαλο, από το να καταφύγει 

σε δράσεις ενάντια στα συµφέροντα του ( Powell 1990 ). Η αποτροπή σύµφωνα µε τον 

Schelling “επηρεάζει τις εκτιµήσεις ενός αντιπάλου για το πώς θα συµπεριφερθούµε, 

περιορίζοντας το εύρος των αποφάσεων του. Του αντιπαραθέτει στοιχεία στο να 

πιστεύει ότι η συµπεριφορά µας θα καθοριστεί από την συµπεριφορά του”. Σε αντίθεση 

µε την άµυνα, η αποτροπή περιλαµβάνει την αποτελεσµατική ανταπόδοση ενός 

χτυπήµατος και την αξιοπιστία της αντίδρασης ( McGuire 1995, Freedman 2001 ). 

 

Οι πολιτικές ηγεσίες κάθε κράτους επιλέγουν µία ειρηνική διευθέτηση ή ένοπλη 

σύρραξη, υπολογίζοντας τα οφέλη και τα κόστη από µία τέτοια ενέργεια, και 

ταυτόχρονα προσδιορίζουν το βέλτιστο επίπεδο άµυνας, ώστε να καταστίσουν 

οποιαδήποτε επιθετική προσπάθεια άλλου κράτους οικονοµικά ασύµφορη. ∆ηλαδή η 

κατάκτηση οποιασδήποτε µορφής να µην προσδίδει καθαρό κέρδος ( McGuire 1995 ). 

Από την σκοπιά των οικονοµικών, οι εκάστοτε επιλογές διαµορφώνονται από τους 

παρακάτω παράγοντες: 

 

Οφέλη της σύγκρουσης. Η αντίληψη που έχουν τα κράτη για την αξία της γης και των 

πόρων, ως καύσιµα οικονοµικής ανάπτυξης, αυξάνουν τις πιθανότητες οικειοποίησης 

τους ( McGuire 1995 ). Όταν εµφανίζονται ευκαιρίες πιθανής εκµετάλλευσης του 

αντιπάλου, η σύγκρουση γίνεται κερδοφόρα ( Hirshleifer 1995 ), αλλά και όταν οι 

ευκαιρίες εκµετάλλευσης πρόκειται να µειωθούν στο κοντινό µέλλον, καθιστούν την 

σηµερινή επίθεση πιο συµφέρουσα ( Reiter 2003 ). Η ασυµµετρία της στρατιωτικής 

τεχνολογίας, ελαττώνει τα αντικίνητρα της σύγκρουσης, ενώ η τεχνολογία παραγωγής 

αγαθών τα αυξάνει ( Caruso 2010 ). 

 

Κόστος της σύγκρουσης. Πρώτον, το πραγµατικό κόστος της σύγκρουσης αφορά την 

καταστροφή µέρους του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού και των υλικών πόρων, και 

τις επιπτώσεις στην εγχώρια οικονοµία. Ακόµα και η απειλή του πολέµου µπορεί να 

καταστήσει πολλές οικονοµικές δραστηριότητες µη κερδοφόρες. ∆εύτερον, η 

µορφολογία του εδάφους, η απόσταση και το πεδίο µαχών παίζει ρόλο στο κόστος της 

σύγκρουσης ( Poast 2005 ). Τρίτον, η οικονοµική κατάσταση µίας χώρας παίζει επίσης 

ρόλο στο κόστος ευκαιρίας της σύγκρουσης, καθώς πάρα πολύ πλούσια κράτη δεν 

έχουν το οικονοµικό κίνητρο, ενώ πάρα πολύ φτωχά κράτη δεν έχουν τα µέσα. 
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Τέταρτον, η φιλελεύθερη οπτική αποδίδει στο αµοιβαίως ωφέλιµο εµπόριο µεταξύ δύο 

κρατών σταθεροποιητικές αρετές ( Anderton & Carter 2007 ). Τέλος, µία ενδεχόµενη 

σύρραξη µε ένα κράτος µπορεί να ενεργοποιήσει συµµαχίες από την µία ( Hirshleifer 

1995 ) ή να διασπάσει την ουδετερότητα κάποιων άλλων κρατών από την άλλη, 

εµπλέκοντας τα στη διαµάχη ( Dulles 1934 ). 

 

Ασύµµετρη πληροφόρηση. Αφορά την λεγόµενη «οµίχλη του πολέµου» του Clausewitz, 

δηλαδή την κατάσταση κάτω από την οποία τα κράτη λαµβάνουν τις αποφάσεις τους σε 

συνθήκες ελλιπούς πληροφόρησης. Η διαφορά των διαθέσιµων πληροφοριών δίνει και 

το ανάλογο προβάδισµα. Οι πληροφορίες αφορούν τη δυναµικότητα του αντιπάλου, τις 

εκτιµήσεις του, τις προσδοκίες του κ.α. όπως επίσης τις προβλέψεις για το αποτέλεσµα 

µίας αντιπαράθεσης, τα αναµενόµενα οφέλη, το εκτιµώµενο κόστος. Αισιόδοξες 

εκτιµήσεις για την θετική έκβαση των ανωτέρω, βασισµένες σε έγκυρες πληροφορίες, 

αυξάνουν τις πιθανότητες σύγκρουσης. Επί προσθέτως, κακές εκτιµήσεις βασισµένες 

στην ασυµµετρία της πληροφόρησης ενδέχεται να αποτελέσουν αιτίες σύγκρουσης  

( Filson & Werner 2002, Garfinkel & Skaperdas 2007 ). Οι αντιµαχόµενες πλευρές 

προσπαθούν να αποκαλύψουν ή να συγκαλύψουν τις πραγµατικές τους προθέσεις. 

∆ιπλωµατικές µπλόφες ή στρατιωτικές παρελάσεις εκπέµπουν εσκεµµένα και το 

αντίστοιχο σήµα στην αντίπαλη πλευρά ( Coulomb 2004 ).  

 

Η αδιαιρετότητα του διαφιλονικούµενου αντικειµένου. Στην περίπτωση που το 

αντικείµενο της διένεξης δε µπορεί να διαιρεθεί και να µοιραστεί, διότι το σύνολο του 

αντικειµένου είναι πιο πολύτιµο από το άθροισµα των µερών του, κάνοντας τη διαίρεση 

του ζηµιογόνα αµφότερα ( Grossman 2003 ), τότε τα κράτη δεν µπορούν να 

καταλήξουν σε µία προπολεµική συµφωνία, καθιστώντας τον πόλεµο µοναδική λύση  

( Reiter 2003 ). 

 

1.6.2 Οικονοµικά Μοντέλα Ειρήνης – Πολέµου 

 

Τα οικονοµικά µοντέλα των οικονοµικών της άµυνας-ασφάλειας, παρέχουν 

ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πώς η γεωγραφία, το κόστος, η τεχνολογία και οι 

µηχανισµοί των συµµαχιών δηµιουργούν ευκαιρίες µέσω των επενδύσεων, της 

παραγωγής και του εµπορίου, αλλά και ευκαιρίες µέσω της κατάκτησης και της 

εκµετάλλευσης των άλλων ( McGuire 1995 ). Εφαρµόζουν οικονοµετρικές αναλύσεις, 

τη θεωρία παιγνίων, µαθηµατικά προβλήµατα, συναρτήσεις και διαγράµµατα για να 
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αποτυπώσουν όσο το δυνατόν πιο πειστικά την πραγµατικότητα. Ερευνούν τις ενέργειες 

των πολιτικών φορέων των κρατών στην προσπάθεια τους να µεγιστοποιήσουν την 

ωφέλεια τους στα πλαίσια εναλλακτικών στρατηγικών, δηλαδή τρόπων χρήσης πόρων 

για την επίτευξη στόχων, και δεδοµένης τεχνολογίας, δηλαδή τον αριθµό των 

διαθέσιµων στρατηγικών ( Hitch & McKean 1960 ). Ένα ενιαίο οικονοµικό µοντέλο 

που να καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις δεν υφίσταται. 

 

Τα οικονοµικά µοντέλα ειρήνης-πολέµου ασχολούνται µε τη διαπάλη δύο αντίπαλων 

µερών. Συνεπώς, θεωρούν ότι τα µέρη θα βρίσκονται είτε σε κατάσταση ειρήνης, είτε 

πολέµου. Καθώς όµως η σύγκρουση είναι µη βέλτιστη κατά Pareto, η απόκτηση 

κέρδους του ενός θα συνδυάζεται µε ζηµία του άλλου. Τα βασικά στοιχεία που 

αφοµοιώνουν είναι: 

1. Βελτιστοποίηση κάτω από εισοδηµατικούς περιορισµούς 

2. ∆ηµιουργία ισορροπίας στο τέλος όλων των αποφάσεων 

3. Μεταβλητές υπολογισµού της µαχητικότητας 

4. Εκτιµητές για τη σχετική πιθανότητα νίκης 

5. Ποσοστιαία αναλογία των πόρων που διανέµονται µετά από κάθε γύρο. 

 

Το µοντέλο χρησιµότητας του πολέµου του Wittman 

Το µοντέλο εστιάζει στην έναρξη του πολέµου. Υποθέτουµε ότι δύο κράτη Α και Β 

εµπλέκονται σε µία πιθανή βίαιη διαµάχη για µία αµφιλεγόµενη περιοχή. Η µεταβλητή 

s αναπαριστά τις πιθανότητες ειρηνικής διευθέτησης µεταξύ των κρατών. Πλήρης 

συγκατάθεση από το κράτος Β ( µε το Α να καταλαµβάνει όλη την περιοχή ) συµβαίνει 

όταν το s = 0, ενώ το αντίθετο ισχύει όταν s = 1. Η ευθεία Ut
i(s) αποτελεί την 

χρησιµότητα για κάθε διευθέτηση s για το κράτος i, ενώ το EUt
i(w) την αναµενόµενη 

χρησιµότητα της επιλογής του πολέµου για τη διεκδικούµενη περιοχή. Ο εκθέτης t στις 

συναρτήσεις χρησιµότητας δείχνει την αξιολόγηση της χρησιµότητας στο χρόνο t και 

αλλάζει καθώς η διαµάχη ξεδιπλώνεται και νέες πληροφορίες αποκτώνται. 

 

 Στο διάγραµµα 1, ο άξονας Χ µετράει τη συγκατάθεση s του Α και του Β για τη 

διαµαχόµενη περιοχή. Η ευθεία Ut
A(s) είναι αρνητική συνάρτηση του s, και η Ut

Β(s) 

θετική. Ο άξονας Υ δείχνει τις αναµενόµενες χρησιµότητες του πολέµου για τα κράτη 

και αποτελούν το όριο µεταξύ της επιλογής του πολέµου και της ειρήνης για το κάθε 

ένα. Το κράτος Α προτιµά τον πόλεµο για οποιαδήποτε πρόταση διευθέτησης s κάτω 

από το σηµείο EUt
A(w). Συνεπώς δέχεται την ειρήνη για τα σηµεία s αριστερά του sA. 
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Με την ίδια λογική, το κράτος Β θα δεχτεί την ειρήνη µόνο δεξιά του σηµείου sB. 

Επειδή στο παράδειγµα, δεν υφίσταται κοινή περιοχή ειρηνικής διευθέτησης, ο πόλεµος 

είναι το µοναδικό αποτέλεσµα της διένεξης ( Wittman 1979 ). 

 

 

∆ιάγραµµα 1. Μοντέλο χρησιµότητας πολέµου του Wittman 

 

Το µοντέλο δυνητικής διευθέτησης του Hirshleifer 

Το µοντέλο αναλύει τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα σε δύο κράτη, και πως οι 

τρεις παράγοντες της σύγκρουσης, κατά τον Hirshleifer, δηλαδή οι κοινωνικές 

προτιµήσεις, οι ευκαιρίες εκµετάλλευσης και οι εκτιµήσεις για τα κίνητρα του 

αντιπάλου συνδυάζονται και διαµορφώνουν τις ισορροπίες. Στα διαγράµµατα 2α  
και 2β 

οι άξονες IA και IB αναπαριστάνουν τα εισοδήµατα του κράτους Α και Β αντίστοιχα, 

ενώ η καµπύλη QQ’ την καµπύλη ειρηνικής διευθέτησης, δηλαδή τα σηµεία όπου τα 

δύο κράτη απολαµβάνουν αµοιβαία οφέλη. Τα σηµεία PA και PB δείχνουν τις εκτιµήσεις 

σύζευξης των κατώτατων εισοδηµάτων που δέχονται µία ειρηνική διευθέτηση, δηλαδή 

αποτελούν το σηµείο απειλής κάτω του οποίου τα κράτη προτιµούν µία ένοπλη 

σύρραξη. Οι καµπύλες UA και UB, αποτελούν τις καµπύλες αδιαφορίας των κρατών στο 

σηµείο απειλής του καθενός και το PSR είναι η περιοχή δυνητικής διευθέτησης. 

 

EU
t
B (w) 

Χρησιμότητα 

Διευθέτηση, s 

U
t
B (s) 

U
t
A (s) 

sA sB 

EU
t
A (w) 
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Το διάγραµµα 2α αναπαριστά µία ευχάριστη κατάσταση. Το κοίλο σχήµα της καµπύλης 

QQ’ υποδηλώνει ότι τα δύο κράτη απολαµβάνουν µεγαλύτερο εισόδηµα όταν 

συνεργάζονται, ενώ η αρνητική κλήση των καµπυλών αδιαφορίας UA, UB δείχνουν ότι 

 

 

∆ιαγράµµατα 2α - 2β. Μοντέλο δυνητικής διευθέτησης Hirshleifer 

 

και τα δύο κράτη ενδιαφέρονται για το εισόδηµα και του άλλου. Οι εκτιµήσεις για τα 

σηµεία απειλής P συµπίπτουν. Η περιοχή δυνητικής διευθέτησης είναι αρκετά µεγάλη, 

αποδεικνύοντας ότι οι πιθανότητες ειρήνης είναι αρκετές. Το διάγραµµα 2β 

παρουσιάζει µία πιο δυσάρεστη κατάσταση. Η κυρτότητα της καµπύλης QQ’ δείχνει 

πως το κάθε κράτος απολαµβάνει χαµηλότερο εισόδηµα άµα συνεργαστεί µε το άλλο, 

ενώ η θετική κλήση των καµπυλών αδιαφορίας  UA, UB ότι ενδιαφέρονται µόνο για το 

εισόδηµα τους. Τέλος τα σηµεία απειλής P δεν συµπίπτουν. Η περιοχή PSR είναι 

αρκετά µικρή για να ενθαρρύνει µία συνεργασία ( Hirshleifer 1995 ).  

 

Το µοντέλο βελτιστοποίησης και ισορροπίας Cournot του Hirshleifer 

Το συγκεκριµένο µοντέλο υπολογίζει τα βέλτιστα διανεµόµενα εισοδήµατα δύο κρατών 

σε συνάρτηση της στρατιωτικής και παραγωγικής τους προσπάθειας. Το µοντέλο έχει 

τέσσερεις βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, κάθε κράτος i = A, B θα πρέπει να µοιράσει 

τους παραγωγικούς πόρους του Ri, µεταξύ παραγωγικής προσπάθειας Ei και 

στρατιωτικής προσπάθειας Fi, όπου θα ισχύει: 

Ei + Fi = Ri 

∆εύτερον, η συνολική παραγωγή αθροίζεται από µία αθροιστική παραγωγική 

συνάρτηση, όπου δείχνει πως η παραγωγή Ε των δύο κρατών συνδέεται για να 
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υπολογιστεί το συνολικό εισόδηµα Ι, η εκροή που είναι διαθέσιµη προς διαίρεση 

µεταξύ των δύο κρατών. Υπολογίζεται ως:  

Ι = Α ( Ε1/S
A + E1/S

B )
S 

Ο τύπος της παραγωγικής εκροής χαρακτηρίζεται από σταθερές εισροές κλίµακας και 

σταθερή ελαστικότητα υποκατάστασης. Η παράµετρος Α είναι ο συνολικός δείκτης 

παραγωγικότητας, που αυξάνεται όταν η τεχνολογία εξελίσσεται και η παραγωγή 

εξειδικεύεται. Η παράµετρος s είναι ο δείκτης συµπληρωµατικότητας και αυξάνεται 

όταν τα κράτη συνεργάζονται πιο αποδοτικά. Τρίτον, κάθε κράτος αναµένει 

µεγαλύτερο ποσοστό στα «κέρδη» ανάλογα µε την στρατιωτική του προσπάθεια F και 

αντιστρόφως ανάλογα µε αυτήν του αντιπάλου. Έτσι έχουµε τις συναρτήσεις 

αγωνιστικής επιτυχίας:  

pA = Fm
A / F

m
A + Fm

B ,               pB = Fm
B / F

m
B + Fm

A 

Ο εκθέτης m είναι ο συντελεστής µαχητικότητας, και αναπαριστά το βαθµό όπου η 

περισσότερη µαχητικότητα µεταφράζεται σε µεγαλύτερες πιθανότητες για νικηφόρο 

αποτέλεσµα. Οι µεταβλητές p µετράνε την τεχνολογία του πολέµου, καθώς µεγαλύτερη 

στρατιωτική προσπάθεια F αναλογεί σε µεγαλύτερο µερίδιο της αθροιστικής 

παραγωγής. Τέλος, οι συναρτήσεις εισοδηµατικής διανοµής καθορίζουν το ποσοστό 

κέρδους του κάθε κράτους και ισούνται: 

Ii = pi I,        για   I = IA + IB    και     pA + pB = 1 

 

Το διάγραµµα 3 παρουσιάζει την διανοµή του εισοδήµατος σε δύο κράτη ισόποσης 

δυναµικότητας, µαχητικότητας και ισορροπίας Cournot. Οι καµπύλες αντίδρασης RCi 

φανερώνουν τη βέλτιστη στρατιωτική κατανάλωση του κάθε κράτους ως αντίδραση σε 

διάφορα επίπεδα στρατιωτικής κατανάλωσης του άλλου. Το κάθε κράτος βελτιστοποιεί 

το οικονοµικό πρόβληµα ως εξής: 

Max IA = pA ( FA | FB ) x I ( EA | EB ) 

Το ίδιο ισχύει και για το κράτος Β. Έχοντας και τα δύο κράτη ισορροπηµένες 

ποσότητες αρχικών πόρων R ( RA, RB = 100 ), καθώς και ίδιο βαθµό µαχητικότητας m 

και συµπληρωµατικότητας s ( ας υποθέσουµε s = m = 1 ), οι πόροι που θα αφιερωθούνε 

στην στρατιωτική προσπάθεια θα ισούνται µε: 

FA = FB = Rm / ( 1 + m ) 

Που ισούται µε ( FA, FB ) = ( 50, 50 ). Οι υπόλοιποι πόροι διανέµονται στην κοινωνική 

παραγωγή ( ΕΑ, ΕΒ ) = ( 50, 50 ) και σχηµατίζουν συνολικό εισόδηµα Ι = 100 το οποίο 

µε βάση τις συναρτήσεις εισοδηµατικής κατανοµής διαµοιράζεται ισόποσα ( ΙΑ, ΙΒ ) = ( 
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50, 50 ). Το µοντέλο αποδεικνύει πως µία συνεργασία µε αύξηση της 

συµπληρωµατικότητας s και µία ισόβαθµη µείωση της µαχητικότητας m, θα αποφέρει 

 

 

∆ιάγραµµα 3. Μοντέλο ισορροπίας Cournot  

 

µικρότερες στρατιωτικές δαπάνες και µεγαλύτερο διαθέσιµο εισόδηµα. Με s = 1,2 και 

m = 0,8 η διαδικασία θα προξενούσε ( FA, FB ) = ( 45, 45 ),  ( ΕΑ, ΕΒ ) = ( 55, 55 ) και  

( ΙΑ, ΙΒ ) = ( 62, 62 ) ( Hirshleifer 1995 ). Παραλλαγές των οικονοµικών µοντέλων µε τις 

ανάλογες επεκτάσεις και παραµετροποιήσεις έχουν αναπτυχθεί από την διεθνή 

βιβλιογραφία ( Garfinkel & Skaperdas 2007 ).  

 

1.6.3 ∆ιαπραγµατευτικά Μοντέλα Ειρήνης-Πολέµου 

 

Σε αντίθεση µε τα απλά οικονοµικά µοντέλα, που δίνουν βάρος κυρίως στην έναρξη 

του πολέµου, τα διαπραγµατευτικά προτείνουν µία διαδικασία που ενώνει την έναρξη, 

συνέχιση και λήξη του πολέµου. Χρησιµοποιούν τη διαπραγµάτευση και τον πόλεµο 

για τη βέλτιστη κατανοµή πόρων ανάµεσα στα κράτη. Ο πόλεµος ξεσπάει όταν οι δύο 

πλευρές δεν δύνανται να φτάσουν σε µία φίλια διεκπεραίωση του ανταγωνισµού τους, η 

οποία είναι προτιµότερη από τον πόλεµο, διότι ο τελευταίος περιέχει κόστος. Τα κράτη 

µάχονται για να αυξήσουν τις πιθανότητες να πετύχουν µία επιθυµητή συµφωνία για το 

διαφιλονικούµενο θέµα. Η πληροφόρηση τους είναι ασύµµετρη, αλλά καθώς οι µάχες 

διεξάγονται αποκτούν πληροφορίες για τις πραγµατικές µεταβλητές ισχύος, κάνοντας 

τις εκτιµήσεις τους για την έκβαση του πολέµου να συγκλίνουν. Ο πόλεµος τελειώνει, 

0 50 100 FA 

50 

100 

FB 

RCB 

RCA 
Κράτους Β 

Μαχητικοί 

Πόροι 

Κράτους Α μαχητικοί πόροι 
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είτε µέσω της ολοκληρωτικής καταστροφής της µίας πλευράς είτε µέσω της 

οικονοµικής εξασθένισης, όταν τα κράτη δεχθούν µία κοινή ειρηνική διευθέτηση που 

είναι προτιµητέα από τη συνέχιση του. Το τέλος του πολέµου συµπίπτει µε την 

ανακατανοµή πόρων σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα στην ισορροπία δυνάµεως ( Filson 

& Werner 2002, Reiter 2003 ). 

 

Στο διαπραγµατευτικό µοντέλο των Filson & Werner αναπτύσσεται η διαδικασία των 

σταδίων ενός πιθανού πολεµικού σεναρίου. Το µοντέλο αναπαριστά ένα επιθετικό 

κράτος Α και ένα κράτος D που επιθυµεί ειρηνική διευθέτηση και έχει αµυντική στάση. 

Τα οφέλη τους από µία διεκδικούµενη περιοχή είναι ΒΑ και ΒD, αντίστοιχα, ενώ οι 

διαθέσιµοι στρατιωτικοί πόροι RA και RD. Σκοπός είναι η µεγιστοποίηση των ωφελειών, 

διατηρώντας πόρους. Έτσι η χρησιµότητα τους αρχικά είναι Ui ( Ri, Bi ) για i = A, D. Σε 

κάθε µάχη ο επιτιθέµενος Α, καθώς είναι λιγότερο πληροφορηµένος για τον αντίπαλο, 

εκτιµά την δυναµικότητα του D σε dh ή dl, ανάλογα άµα τον υπολογίζει ως δυνατό ή 

ασθενή αντίπαλο. Οι πιθανότητες νίκης του Α είναι ( 1 – d ) και νίκης του D είναι ( d ). 

Μετά από κάθε µάχη, οι στρατιωτικοί πόροι εξαντλούνται. Στο µοντέλο, σε περίπτωση 

ήττας του επιτιθέµενου Α, οι πόροι του εξαντλούνται σε πολύ χαµηλότερο σηµείο σε 

σχέση µε την περίπτωση ήττας του D, διότι ο Α αναλαµβάνει µεγαλύτερο κόστος λόγω 

της κινητοποίησης του, σε αντίθεση µε τον D που απλώς αµύνεται. Γενικά σε 

περίπτωση ήττας οι νέοι διαθέσιµοι στρατιωτικοί πόροι είναι RL
i, και σε περίπτωση 

νίκης RW
i, όπου ισχύει Ri >  RW

i > RL
i. Ο πόλεµος τερµατίζει όταν υπάρξει ειρηνική 

διευθέτηση µέσω διαπραγµάτευσης ή οικονοµικής εξασθένισης ενός εκ των αντιπάλων. 

 

Στο σχήµα 1 που ακολουθεί, το κράτος Α εκτιµά µε πιθανότητα λ1 τον αντίπαλο του ως 

δυνατό dh και κάνει πρόταση για να αποκτήσει ποσοστό γ1 του µεριδίου του κράτους D. 

Το κράτος D είτε την αποδέχεται και η διαδικασία τελειώνει µε νέα ισορροπία 

ωφεληµάτων, είτε την απορρίπτει. Σε περίπτωση απόρριψης, το κράτος Α ανανεώνει 

την εκτίµηση του για την δυναµικότητα του αντιπάλου µε πιθανότητα λ2 και ή 

υποχωρεί διατηρώντας το status quo, ή επιτίθεται. Άµα ηττηθεί, µε πιθανότητα dh, τότε 

δεν µπορεί να υποστηρίξει το βάρος µίας δεύτερης µάχης και εγκαταλείπει τις 

διεκδικήσεις του προς όφελος του κράτους D. Άµα κερδίσει. µε πιθανότητα 1 – dh, τότε 

αναθεωρεί την πιθανότητα λ σε λ3 και προτάσσει ποσοστό γ2. Ξανά το κράτος που 

αµύνεται είτε την αποδέχεται, είτε την απορρίπτει. Στο ενδεχόµενο µίας δεύτερης 

απόρριψης, το κράτος Α επανανεώνει την εκτίµηση δυναµικότητας του αντιπάλου σε 
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πιθανότητα λ4 και επιτίθεται άµα ευελπιστεί σε δεύτερο νικηφόρο αποτέλεσµα ή 

υποχωρεί άµα πιστεύει ότι το κόστος της συνέχισης του πολέµου υπερβαίνει τα 

 

 

Σχήµα 1. ∆ιαπραγµατευτικό µοντέλο πολέµου-ειρήνης 

 

διεκδικούµενα κέρδη. Στην περίπτωση της επίθεσης η διαδικασία είναι ίδια, ο πόλεµος 

τερµατίζει, χωρίς να µπορεί να υποστηριχθεί µία τρίτη µάχη από την κάθε πλευρά, και 

τα οφέλη διανέµονται ανάλογα µε την έκβαση της µάχης. Στην περίπτωση της 

υποχώρησης, ο Α αντιπροτάσσει ένα ποσοστό γ3 από τα δικά του οφέλη ως αντάλλαγµα 

για την παύση του πολέµου. Τότε το κράτος D παίρνει την πρωτοβουλία κινήσεων και 

είτε την αποδέχεται, είτε αντεπιτίθεται άµα θεωρεί ότι µπορεί να διεκδικήσει κάτι 

παραπάνω. Μετά το πέρας και αυτού του σταδίου το σενάριο τερµατίζεται ( Filson & 

Werner 2002 ).  

 

Α 

D 

PROB { d = dh } = λ1 

πρόταση γ1 

Αποδοχή 
UA ( RA, BA + γ1BD )       

UD ( RD, ( 1- γ1 )BD ) 
Απόρριψη 
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Υφίσταται ένας µεγάλος αριθµός µοντέλων, πέρα από τις δύο κατηγορίες που 

αναφέρθηκαν. Παρακάτω παρατίθενται µερικά άξια αναφοράς. Οι Levine & Moraiz 

παρέθεσαν ένα ολοκληρωµένο µοντέλο που συνδυάζει τα οικονοµικά εργαλεία των 

απλών οικονοµικών µοντέλων του Hirshleifer, και την ασύµµετρη πληροφόρηση των 

διαπραγµατευτικών. Το συγκεκριµένο υποθέτει δύο κράτη που διεκδικούνε µία 

καινούργια πλουτοπαραγωγική πηγή που έχει ανακαλυφθεί και τα οφέλη της έχουν 

διανεµηθεί αυθαίρετα. Οι στρατηγικές των δύο κρατών είναι η διαπραγµάτευση και ο 

πόλεµος. Τα νέα χαρακτηριστικά του µοντέλου είναι η ενσωµάτωση του κόστους γ’ του 

πολέµου, που επιβαρύνει το προς διανοµή εισόδηµα Ι του νέου πλουτοπαραγωγικού 

πόρου, αλλά και οι εκτιµήσεις του επιτιθέµενου για το αν ο αντίπαλος είναι σκληρός ή 

υποχωρητικός, όπου ανάλογα διαµορφώνει και τις πιθανότητες επικράτησης του στο 

πεδίο της µάχης, και µε βάση αυτές τις πιθανότητες παραθέτει και τις ανάλογες 

προτάσεις για το επιθυµητό ποσοστό διανοµής. Η διαδικασία παραµένει ίδια µε τα 

διαπραγµατευτικά µοντέλα, όπου µετά το τέλος του πολέµου τα κράτη αποκτούν το 

µερίδιο του καινούργιου πόρου, ως ποσοστό της νέας ισορροπίας ισχύος ( Levine & 

Smith R. 2003 ). 

 

Οι Grossman & Mendoza παρέθεσαν µία σειρά απλουστευµένων µοντέλων γενικής 

ισορροπίας, που µελετούσαν την συµπληρωµατικότητα του οικονοµικού ανταγωνισµού 

της ζήτησης εργασίας σε συνδυασµό µε τη στρατιωτική αντιπαράθεση για την 

κατάληψη εδαφών, ανάµεσα σε αυτοτελείς µονάδες που τις ονόµασαν «τοπικοί 

άρχοντες». Οι τοπικοί άρχοντες ανταγωνίζονται για την προσέλκυση πληθυσµών για 

αγροτική εργασία και ταυτόχρονα αφιερώνουν πόρους στη σύσταση στρατού, 

επωµίζοντας τόσο το κόστος των στρατιωτικών µισθών και πόρων, αλλά και το 

κοινωνικό κόστος της αύξησης της τιµής της προσφερόµενης εργασίας, εξαιτίας της 

µετατόπισης πληθυσµού από τον εργασιακό τοµέα στο στρατιωτικό ( Grossman & 

Mendoza 2001 ). 

 

Οι Alesina & Spolaore ανέπτυξαν ένα πολυσταδιακό µοντέλο προσοµοίωσης ενός 

εικονικού γεωπολιτικού συστήµατος σχηµατισµού κρατών, µελετώντας τη σχέση 

ανάµεσα στις διεθνείς συγκρούσεις και την εδαφική κατανοµή. Επικεντρώθηκαν στο 

σχηµατισµό και διαχωρισµό πολιτικών οντοτήτων, όταν κάθε µία αντιµετωπίζει µία 

αλλαγή στο διεθνές περιβάλλον και τις συγκρουσιακές ή ειρηνικές ευκαιρίες που αυτή 

προσφέρει. Υποτίθεται ένας κόσµος µε τέσσερεις διαφορετικές πολιτικές οντότητες και 

επιµερισµένη εδαφική κατοχή, πληθυσµό και παραγωγή, η οποία εξαρτάται από το 
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ανθρώπινο κεφάλαιο και την αποδοτική χρήση της γης. Οι χώρες διακατέχονται από το 

κόστος της άµυνας και το κόστος ετερογένειας, που αφορά το εκτιµώµενο κόστος από 

πιθανούς εµφυλίους ή εσωτερικές ανακατατάξεις. Οι µελετητές συµπέραναν πως η 

µικρή πιθανότητα ενός διακρατικού πολέµου, εξασθενεί την αντιλαµβανόµενη σηµασία 

της άµυνας, αφαιρώντας τα κίνητρα διατήρησης ή σύστασης µεγάλων κρατών, 

ωθώντας τις χώρες σε διάσπαση ή απόσχιση, εξισορροπώντας ένα περιβάλλον 

αποτελούµενο από περισσότερα µικρά κράτη, πολλά από τα οποία 

ανεξαρτητοποιούνται µέσω τοπικών ή περιφερειακών πολέµων. Το µοντέλο είναι 

συνεπές µε τα παγκόσµια γεγονότα που έλαβαν µέρος µετά το τέλος του Ψυχρού 

Πολέµου, όπου ο κατευνασµός της αντιπαράθεσης Ανατολής – ∆ύσης, µείωσε την 

πιθανότητα ενός διεθνούς πολέµου, µαρτυρώντας ένα µεγάλο αριθµό νέων κρατών  

( Alesina & Spolaore 2005 ).   

 

Τέλος, οι Dunne et., ασχολήθηκαν µε την ασύµµετρη σύγκρουση µεταξύ µίας 

κατεστηµένης πολιτικής ηγεσίας και µίας αντιδραστικής οµάδας που αµφισβητεί το 

status quo, εισάγοντας ένα απλό µοντέλο τριών σταδίων. Οι ερευνητές τόνισαν πως 

πέρα από την ανισότητα της δύναµης και των πόρων, ένα κράτος µπορεί να υποστεί 

σοβαρές οικονοµικές απώλειες, άµα επιλέξει λάθος στρατηγική. Η προσκόλληση σε 

απαρχαιωµένες ή άκαµπτες στρατηγικές, δίνει τη δυνατότητα σε οµάδες να 

διαφοροποιηθούν, υιοθετώντας ιδιοσυγκρασιακές τακτικές ή τεχνολογίες. Συµπέραναν 

πως όταν η κρατική στρατηγική προσπάθεια είναι µεγαλύτερη από το µέγιστο 

αντιληπτό επίπεδο που ευνοεί µία ασύµµετρη επίθεση, οι αναθεωρητικές οµάδες 

διαφοροποιούνται στο σηµείο που καθιστούν την αναµενόµενη χρησιµότητα της µη-

επίθεσης πιο συµφέρουσα. Συνεπώς, η δυνατότητα διαφοροποίησης, µεγαλώνει το 

κόστος της άµυνας του κράτους, ενώ η αύξηση του κόστους διαφοροποίησης, 

ελαττώνει τα κίνητρα ασύµµετρης επίθεσης ( Dunne, Garcia-Alonso, Levine & Smith 

R. 2006 ).       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΡΕΥΜΑΤΑ 

 

 

2.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 

Η οικονοµική θεωρία υπήρξε πολύτιµο εργαλείο των ιστορικών στην ανάλυση 

σηµαντικών γεγονότων του πολεµικού παρελθόντος. Βασικές αρχές της οικονοµίας και 

θέµατα των οικονοµικών της άµυνας, διαµορφώθηκαν µε το πέρας των εποχών. Αίτια 

πολέµων µε οικονοµική υπόσταση διευκρινίστηκαν και επαναλήφθηκαν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ανθρώπινης πορείας. Ο πόλεµος, το κόστος του και τα αποτελέσµατα του 

επέδρασαν στην οικονοµική ζωή και εξέλιξη, όπως επέδρασε και η οικονοµία στη 

διαµόρφωση της πολεµικής απόκρισης. Η αιτιότητα ρέει και από τις δύο κατευθύνσεις  

( Goldstein 2003 ). Παρακάτω παρατίθεται, επιλεγµένα ιστορικά παραδείγµατα που 

επιβεβαιώνουν και επαληθεύουν αυτή την αµφίδροµη αιτιότητα. 

 

2.1.1 Ηγεµονία Και Ιµπεριαλισµός Στην Αρχαιότητα 

 

Ο πόλεµος µεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης στην αρχαιότητα, ήταν µία σύγκρουση 

δύο διαφορετικών γεωσυστηµάτων, µίας ναυτικής και µίας χερσαίας δύναµης, και το 

βασικό χαρακτηριστικό του ήταν η κατανοµή των υλικών και ανθρώπινων πόρων 

µεταξύ των δύο πόλεων-κρατών ( Καντάς 2005 ). Οι τεχνικές καινοτοµίες στο 

στρατιωτικό και ναυτικό τοµέα, η σύναψη συµµαχιών και ο αυξανόµενος πλουτισµός 

µέσω του εµπορίου, δηµιούργησε τις βάσεις για τη συσσώρευση στρατιωτικής και 

οικονοµικής δύναµης, καθιστώντας τον Ελληνικό χώρο ως το οικονοµικό κέντρο του 

γνωστού κόσµου και θεµελιώνοντας τις δυναµικές ενός διεθνούς συστήµατος µε 

ευάλωτες ισορροπίες. Ο Θουκυδίδης, αναφερόµενος στις ατέλειες του διεθνούς 

συστήµατος, υποστήριξε πως η άνιση κατανοµή ισχύος, οδηγεί σε βίαιη σύγκρουση, 

δηλαδή σε ηγεµονικό πόλεµο. Η ιδέα του στηρίχθηκε στην ατοµική φύση του 

ανθρώπου, τη µικρογραφία των κρατών, η οποία καθοδηγείται από τα πάθη του, µε 
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κύριο σκοπό τον πλουτισµό και την εξουσία, µέχρι να εµποδιστεί από κάποιον άλλο 

άνθρωπο. Ο ηγεµονικός πόλεµος πηγάζει από την αµφισβήτηση του κατεστηµένου 

διεθνούς συστήµατος και το αποτέλεσµα είναι η µεταµόρφωση του. Καθόσον η 

διαδικασία αυτή θα συνεχίζεται και στο µέλλον, η αύξηση του πλούτου και η εξέλιξη 

της τεχνολογίας, απλώς θα την εξυπηρετεί, εντείνοντας τη σύγκρουση και το µέγεθος 

των πολέµων ( Gilpin 1988 ). Σύµφωνα µε το Θουκυδίδη, ο πόλεµος µεταξύ Σπάρτης 

και Αθήνας ήταν θέµα χρόνου και η κύρια αιτία του ήταν η ανερχόµενη δύναµη της 

Αθήνας και ο φόβος της Σπάρτης, βλέποντας σχεδόν όλη την Ελλάδα να εντάσσεται 

υπό την επιρροή της. Η διάρκεια και το κόστος της γενικευµένης σύρραξης, 

εξασθένησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ανοίγοντας το δρόµο για το Μακεδονικό 

επεκτατισµό ( Aron 1966 ). 

 

Η επόµενη περίοδος χαρακτηρίστηκε από µεγάλες αυτοκρατορίες µε αγροτική 

οικονοµική βάση και πολιτική προσηλωµένη στη διασφάλιση επαρκών εισροών 

κεφαλαίου, ανθρώπινων πόρων και αγροτικής παραγωγής από κατακτηµένες ή 

ελεγχόµενες περιοχές ( Woolf 1992 ). Η επεκτατική εξάπλωση εφαρµόστηκε µέσω µίας 

αρχαίας ιµπεριαλιστικής διεργασίας ( ορισµός που χρησιµοποιήθηκε κυρίως σε 

µεταγενέστερη ιστορική εποχή ) που εξαρτιόνταν από τις οικονοµικές σχέσεις µεταξύ 

της ηγεµονικής πόλης και της ευρύτερης περιφέρειας ( North 1981 ). Η Ρωµαϊκή 

αυτοκρατορία αποτυπώνει την εικόνα του εν λόγω ιµπεριαλιστικού προτύπου ( Wood 

2003 ). Σε αντίθεση µε τη Μακεδονική αυτοκρατορία που εξαπλώθηκε φαινοµενικά «εν 

µία νυκτί», η Ρωµαϊκή αναπτύχθηκε σταδιακά για αιώνες στον αρχαίο γνωστό κόσµο  

( Kennedy 1991 ). Μετά τη µετάβαση της Ρωµαϊκής δηµοκρατίας σε αυτοκρατορία, η 

θέση της Ρώµης, που απέτρεπε το εµπόριο σε µεγάλη κλίµακα, και η αναγκαιότητα 

παροχής αγαθών στον αυξανόµενο πληθυσµό, έστρωσαν το έδαφος για την εξάπλωση 

της µέσω του πολέµου. Η ιµπεριαλιστική επέκταση έφερε πολλά οικονοµικά οφέλη και 

ευκαιρίες. Ανθρώπινο δυναµικό χρησιµοποιούνταν σαν σκλάβοι, ενώ όσοι κράτησαν 

την ελευθερία και τη γη τους, που ονοµαζόταν πλέον Ρωµαϊκή ιδιοκτησία, απέδιδαν 

συνεισφορές σε πολλές µορφές, όπως φόρους υποτέλειας, τροφή και στρατιώτες. 

Αργότερα χωρίς χρήµα και περιουσία δανείζονταν από τους Ρωµαίους κατόχους 

χρήµατος ( Van Dyke Robinson 1900 ). Οι νέες περιοχές έδωσαν την ευκαιρία για 

δηµιουργία νέων αγορών και εµπορικών γραµµών ( Woolf 1992 ). Έτσι καθώς ο 

βασικός τρόπος πλουτισµού ήταν η εδαφική επαύξηση, η παρουσία ενός δυνατού 

στρατού ήταν επιβεβληµένη. Η γενική στρατηγική στηρίζονταν σε στρατιωτικές 

τοποθετήσεις στα σύνορα, σε µία προληπτική άµυνα προτού ο εχθρός πλησιάσει. Η 
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απουσία στρατού στη πρωτεύουσα απαιτούσε και πολιτική σταθερότητα. Η συντήρηση 

του στρατού είχε µεγάλο κόστος και απορροφούσε σχεδόν τα µισά έσοδα της 

αυτοκρατορίας ( Van Dyke Robinson 1900, Wood 2003 ). 

 

Το ίδιο µοντέλο ιµπεριαλιστικής οικονοµίας που ανέδειξε την αυτοκρατορία σε 

παγκόσµια δύναµη, αργότερα το ίδιο µοντέλο την καταδίκασε σε αφανισµό. Καθώς το 

έδαφος και ο πλούτος συγκεντρώνονταν σε µία αριστοκρατική τάξη, η οποία 

ενδιαφερόταν µόνο για άµεση κερδοφορία, η κοινωνία στο σύνολο της άρχισε να 

παρακµάζει. Οι περιοχές που καταχρόνταν άρχισαν να φτωχαίνουν, η παραγωγή 

πλούτου να φθίνει, οι φόροι να συγκεντρώνονται µε δυσκολία και οι δηµοσιονοµικές 

ανάγκες να αυξάνουν εξαιτίας των συνεχόµενων πολέµων ( Van Dyke Robinson 1900 ). 

Η πολιτική αστάθεια και κρίση του 3ου αιώνα, µετεγκατέστησε το στρατό από τα 

σύνορα στις πόλεις, δίνοντας τέλος στην επεκτατική πολιτική της Ρώµης και την 

απόκτηση νέων περιοχών, καθιστώντας ταυτόχρονα την άµυνα των συνόρων 

προβληµατική. Το βάρος της διατήρησης του στρατού και οι συνεχόµενοι πόλεµοι µε 

τις Γερµανικές φυλές, οδήγησαν στην κατάρρευση της αυτοκρατορίας. Η Ρωµαϊκή 

αυτοκρατορία κατασπαράχθηκε από το ίδιο στρατιωτικό-οικονοµικό τερατούργηµα της 

( Kennedy 1991, Wood 2003 ). 

 

2.1.2 Η Εµποριοποίηση Του Πολέµου Στο Μεσαίωνα Και Την Αναγέννηση 

 

Μετά την κατάρρευση της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, η ∆υτική Ευρώπη ταλανίστηκε 

για πολλά χρόνια από νέες απειλές ερχόµενες από Ανατολή και Βορρά. Η νέα χιλιετία 

βρήκε την Ευρώπη κατακερµατισµένη σε πολλά βασίλεια, όπου οι τοπικοί ηγεµόνες 

παρείχαν γη σε υποτελείς µε αντάλλαγµα στρατιωτική υπηρεσία, θεµελιώνοντας τις 

βάσεις του φεουδαρχικού συστήµατος ( Keegan 1993 ). Εξαιτίας της απουσίας µίας 

κεντρικής εξουσίας, οι τοπικοί άρχοντες µάχονταν για οποιοδήποτε λόγο, ωστόσο οι 

αποφάσεις δεν στηρίζονταν σε ανορθολογική συµπεριφορά. Καθώς ο µοναδικός τρόπος 

πλουτισµού ήταν η απόκτηση γης, οι ηγεµόνες αφιέρωναν µεγάλο µέρος του θησαυρού 

τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και µάχονταν για την κατάληψη εδαφών που θα 

τους παρείχε κέρδη ( Van Dyke Robinson 1900 ). Η οικονοµική πραγµατικότητα της 

εποχής όµως δεν παρείχε πρόσφορο έδαφος για µάχες µεγάλης έκτασης, διότι η 

φορολογία ήταν το µοναδικό µέσο συγκέντρωσης εσόδων, ενώ το πιστωτικό σύστηµα 

βρισκόταν σε νηπιακό στάδιο. Έτσι οι περισσότεροι ηγεµόνες διέθεταν τα χρήµατα είτε 

να αµυνθούν, είτε να επιτεθούν, που µεταφραζόταν µε την επιλογή ανάµεσα σε 
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ανέγερση κάστρων ή συγκέντρωση στρατού. Η κατανοµή των στρατιωτικών πόρων 

εξαρτιόταν ανάµεσα στο κόστος των δύο πολεµικών επιλογών και το αντίστοιχο κόστος 

ευκαιρίας τους. Το βασικότερο κόστος των κάστρων ήταν το εργατικό και ο βασικός 

σκοπός τους ήταν να καταστήσει το τίµηµα της νίκης για τον πολιορκητή, αρκετά 

δαπανηρό ώστε να ήταν απρόθυµος να το καταβάλλει. Η συγκέντρωση στρατού και η 

διατήρηση του µαχητικού του επιπέδου αποτελούσε το κόστος της εναλλακτικής 

επιλογής που είχε το πλεονέκτηµα της µανούβρας και της κατάκτησης. Μόνο οι πολλοί 

ισχυροί ηγεµόνες είχαν τη δυνατότητα δηµιουργίας οχυρών και διεξαγωγής 

επεκτατικών πολέµων, πολλοί από τους οποίους όµως υπερχρέωσαν τα δηµόσια ταµεία 

των βασιλείων τους ( Brauer & Tuyll 2008 ). 

 

Η περίοδος του Μεσαίωνα χαρακτηρίζεται αναµφίβολα από τις Σταυροφορίες  των 

∆υτικών προς ένα κοινό εχθρό, εκστρατείες οι οποίες διεξήχθησαν µε τις ευλογίες της 

εκκλησίας και υπήρξαν αρκετά κερδοφόρες. Η τέταρτη Σταυροφορία αποτελεί 

παράδειγµα εµποριοποίησης του πολέµου. Η πόλη-κράτος της Βενετίας, έχοντας 

στρατηγική θέση, ανέπτυξε ισχυρό εµπόριο. Η κυκλοφορία των αγαθών, στηριζόµενη 

στο µονοπώλιο, και η προσφορά χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, υπήρξαν σηµαντικές 

πηγές εµπορικού πλούτου. Ο εν λόγω πλούτος πήγαζε από την κερδοσκοπία και όχι την 

τοπική παραγωγή. Οι Βενετοί δεν χρησιµοποιούσαν τη στρατιωτική δύναµη µόνο ως 

όργανο ελέγχου των εµπορικών γραµµών, αλλά και ως επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

προσφέροντας πολεµικές υπηρεσίες. ( Kennedy 1991, Wood 2003 ). Μία περίπτωση 

ήταν η µεταφορά των σταυροφόρων µε πλοία προς την Παλαιστίνη, µε ιδιαίτερο υψηλό 

κόµιστρο. Όταν η τελική πληρωµή δεν ικανοποιήθηκε, οι Βενετοί άλλαξαν τους όρους 

και ζήτησαν την ανάµιξη της εκστρατείας στα εσωτερικά ζητήµατα της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, όπου η κίνηση αυτή προκάλεσε την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης 

το 1204 ( Wood 2003 ). Αν και η επίθεση ήταν παράλογη µε βάση τον «ιερό» σκοπό 

της εκστρατείας, αποδείχθηκε αρκετά προσοδοφόρα για τους σταυροφόρους, που 

λεηλάτησαν την Πόλη, αλλά και για τους Βενετούς που σταθεροποίησαν τα εµπορικά 

τους µονοπώλια και προνόµια σε όλη τη Μέση Ανατολή ( Keegan 1993 ). 

 

Ο 14ος αιώνας σηµατοδότησε την εποχή της Αναγέννησης. Η κληρονοµιά των 

συνεχόµενων πολέµων από το Μεσαίωνα, έδωσε αφορµή για περισσότερες και πιο 

αιµατηρές συγκρούσεις. Αγγλία και Γαλλία µάχονταν επί διεκδικούµενων 

δικαιωµάτων, ενώ η Ιταλία κλονιζόταν από εµφύλιους πολέµους µεταξύ των τοπικών 

ηγεµόνων. Σε αυτό το περιβάλλον ευνοήθηκαν οµάδες µισθοφόρων, βετεράνοι και 



28 

 

πολεµιστές λιγότερο πλούσιων Ευρωπαϊκών περιοχών, όπως τη Γερµανία, που 

προσλαµβάνονταν από εύπορες πόλεις-κράτη, οι οποίες δεν ήταν διατεθειµένες να 

αποδεσµεύσουν τους πολίτες τους από τις εµπορικές τους δραστηριότητες για τη 

σύσταση στρατών. Αν και µισθοφόροι χρησιµοποιήθηκαν και προγενέστερα, η 

διαδικασία πρόσληψης µέσω συµβολαίων µεταξύ της πόλης-κράτους και των ηγετών 

των µισθοφορικών οµάδων έλαµψε κατά τον 14ο αιώνα. Τα συµβόλαια ήταν 

ολοκληρωµένες γραπτές πιστοποιήσεις κατανοµής εξουσίας και ευθύνης. 

Περιλάµβαναν τον αριθµό των ανδρών, αλόγων και στρατιωτικού εξοπλισµού, τις 

αµοιβές, τη διάρκεια των υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις επέκτασης του συµβολαίου, 

αποζηµιώσεις, διαίρεση κερδών και εγγυήσεις. Οι µισθοφορικές οµάδες είχαν τη µορφή 

εταιρείας και οι ηγέτες τους εκτός από πολέµαρχοι ήταν και επιχειρηµατίες. Είχαν 

αρκετή δύναµη στην αγορά και προστάτευαν τα συµφέροντα τους µε συλλογικές 

οµοσπονδίες. Στελέχωναν τις οµάδες τους µε µεσάζοντες και νοµικούς, που ρύθµιζαν 

θέµατα προς όφελος τους. Οι Ιταλοί κοντοτιέροι υπήρξαν χαρακτηριστικό παράδειγµα 

οµάδας µε επιχειρηµατική και πολεµική δραστηριότητα. Όσο περνούσε ο καιρός, η 

αβεβαιότητα του επόµενου συµβολαίου και η απόκτηση γης, ως πληρωµή από 

υπερχρεωµένες πόλεις-κράτη, σταδιακά οδήγησαν στη µόνιµη εγκατάσταση τους και τη 

δηµιουργία σταθερών στρατών, που έλειψαν από την Ευρώπη περίπου για µία χιλιετία 

( Brauer & Tuyll 2008, Singer 2003 ). 

 

Στα τέλη του 15ου αιώνα, Πορτογαλία και Ισπανία, και αργότερα άλλες χώρες που 

βρέχονταν από τον Ατλαντικό, διενήργησαν µία σειρά από µεγαλεπήβολα ταξίδια, 

εκκινώντας την εποχή της Αποικιοκρατίας. Στην Ευρώπη, Αγγλία και Γαλλία είχαν 

τερµατίσει έναν εκατονταετή πόλεµο, µε τους νικητές Γάλλους να στρέφονται προς την 

Ιταλική χερσόνησο και τους Άγγλους να εµπλέκονται σε ένα εµφύλιο πόλεµο, η 

Οθωµανική Τουρκία είχε αρχίσει, µετά την πτώση της Πόλης, να επεκτείνεται προς 

δυτικά και η Βενετία είχε µονοπωλήσει το εµπόριο της Μεσογείου. Όλα αυτά σε 

συνάρτηση µε την επανάσταση της πυρίτιδας και τις καινοτοµίες στη ναυπηγική, 

οδήγησαν τους Ίβηρες να αναζητήσουν εναλλακτικές θαλάσσιες οδούς προς τις 

Ανατολικές Ινδίες, και τελικά στην ανακάλυψη του Νέου Κόσµου ( Keegan 1993 ). Τα 

ταξίδια του Κολόµβου έδωσαν µία πρώτη γεύση για τους πόρους που υπήρχαν στην 

Αµερική ( Lanning 2004 ), και κυρίως για τα µεταλλεύµατα, που θα αποτελούσαν 

πολύτιµη πηγή πλούτου για το βασίλειο της Ισπανίας ( Smith A. 1776 ). Ο 

ιµπεριαλισµός της Ισπανίας στηρίχθηκε στην απόκτηση νέων περιοχών και την ελπίδα 

της ανακάλυψης αποθεµάτων χρυσού, καθώς ο εκχριστιανισµός των νέων φυλών 
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ευλογούσε το όλο εγχείρηµα ( Smith A. 1776 ). Εφόσον οι κοινωνίες που συνάντησαν 

οι Ισπανοί δεν είχαν τα µέσα για να αµυνθούν, προσφέροντας την ασύµµετρη 

τεχνολογική υπεροχή και καθιστώντας την κατάκτηση τους εύκολη ( Keegan 1993 ), το 

Ισπανικό στέµµα δεν δίστασε να χρηµατοδοτήσει ιδιωτικές πρωτοβουλίες µε 

αντάλλαγµα µεγάλο ποσοστό των αποθεµάτων χρυσού και αργύρου ( Wood 2003 ). Οι 

Ισπανοί ήταν αποφασισµένοι να οργανώσουν αυτοκρατορική διαχείριση του Νέου 

Κόσµου, εκµεταλλευόµενοι το εµπόριο των πρώτων υλών. Τα πολύτιµα µέταλλα 

χρηµατοδότησαν την αγορά προϊόντων από άλλες ηπείρους και στρατιωτικούς 

εξοπλισµούς, δηµιουργώντας ευκαιρίες πλουτισµού και ερέθισµα για περαιτέρω 

εξάπλωση ( Kennedy 1990 ). Η ισχυρή παρουσία της Ισπανίας διατηρήθηκε µέχρι το 

1588, όπου και καταστράφηκε η Αρµάδα της από την Αγγλία, η οποία άρχισε να 

καταλαµβάνει Ισπανικά καράβια που µετέφεραν µέταλλα. Παρόλο που µετά την 

καταστροφή της Ισπανικής Αρµάδας, η Ισπανία δεν έχασε την ισχύ της, έχασε όµως τα 

πρωτεία της στο Νέο Κόσµο ( Lanning 2004 ), ανοίγοντας το δρόµο και σε άλλες χώρες 

να αποικήσουν, όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Ολλανδία και η ∆ανία ( Smith A. 1776 ). Ο 

ακατάπαυστος επεκτατισµός και η συγκέντρωση πλούτου όµως, ήταν και ο λόγος της 

πτώσης της κυριαρχίας της Ισπανίας, πληρώνοντας το τίµηµα της υπερεξάπλωσης της  

( Kennedy 1990 ). 

 

Κατά τον 16ο αιώνα, η Ευρώπη ήταν ένα συνονθύλευµα τοπικών οικονοµικών και 

στρατιωτικών κέντρων και συνεχόµενης αποκεντρωµένης δύναµης. Προσπάθειες 

ενοποίησης από µία µοναρχία, έβρισκε αντιµέτωπες τις άλλες προς διατήρηση της 

ισορροπίας. Η Μεταρρύθµιση του 1517 έδωσε και ένα θρησκευτικό ζήλο στους 

δυναστικούς ανταγωνισµούς. Όµως ένας συνδυασµός βασιλείων, δουκάτων και 

επαρχιών, που απλωνόταν σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυβερνούµενος από Ισπανικά και 

Αυστριακά µέλη του οίκου των Αψβούργων, εξασφαλίζοντας τεράστιο πλούτο, 

απείλησε να καταστεί η υπερέχουσα πολιτική, στρατιωτική και θρησκευτική επιρροή 

στην Ευρώπη. Ως κύριος εκφραστής της στρατιωτικής πρωτοβουλίας της δυναστείας, η 

Ισπανία διεξήγαγε µία σειρά πολέµων σε πολλά µέτωπα για περίπου ενάµιση αιώνα. 

Ισπανικά στρατεύµατα πολέµησαν στην Ιταλία εναντίων της Γαλλίας, στον αγώνα κατά 

των Τούρκων, στην απόπειρα συντριβής της Ολλανδικής επανάστασης του 1566 και 

των Άγγλων συµµάχων τους, και τέλος στη βοήθεια των Αυστριακών Αψβούργων, 

κατόχων του στέµµατος της Αγίας Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, εναντίων ενός 

συνασπισµού Ευρωπαϊκών προτεσταντικών δυνάµεων, στο λεγόµενο Τριακονταετή 

Πόλεµο. Η στρατιωτική επανάσταση της εποχής κατέστησε τους πολέµους αρκετά 
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δαπανηρούς και πολύπλοκους, φθείροντας την οικονοµική βάση της Ισπανίας, 

αναγκάζοντας την σε αλλαγή της οργανωτικής δοµής της και την εξεύρεση νέων 

µορφών χρηµατοδότησης. Αν και η έννοια του «έθνους - κράτους» έπαιρνε υπόσταση, 

οι στρατοί δεν ήταν εθνικοί και συχνά στασίαζαν από την έλλειψη µισθών ( Kennedy 

1990 ). Η Ισπανία εξαρτιόνταν από τις εισαγωγές και δεν είχε ισχυρή τοπική αγροτική 

και βιοµηχανική παραγωγή ( Wood 2003 ). Η φορολογία των κατεκτηµένων περιοχών, 

ως µέσο για τις πληρωµές και τις στρατιωτικές δαπάνες, οδηγούσε σε τοπικές 

εξεγέρσεις, ενώ η συνεχή και άτεχνη µορφή χρηµατοδότησης του χρέους µέσω 

δανεισµού, µείωνε τη φερεγγυότητα του στέµµατος. Μοναδική αξιόπιστη πηγή 

αποδείχθηκε ο πλούτος του Νέου Κόσµου, ο οποίος δεν διοχετευόταν επαρκώς στο 

εµπόριο για τη ανάδειξη υγιούς οικονοµίας, αλλά έτεινε να ρέει στα χέρια τραπεζιτών 

και στρατιωτικών προµηθευτών ( Marshall 1999 ), επιµηκύνοντας το χρέος της. Η 

Ισπανία κατέρρευσε υπό το βάρος των συνεχών πολέµων και της χρηµατοδότησης του 

ιµπεριαλιστικού µοντέλου ( Kennedy 1990 ).  

 

2.1.3 Οι Πόλεµοι Του Εµπορίου Και Το Εµπόριο Του Πολέµου  

 

Προς τα τέλη του 17ου αιώνα, στην Ευρώπη ωρίµασε ένα πολύ-πολικό σύστηµα  

µεγάλων δυνάµεων, όπου η κάθε µία αποφάσιζε για πόλεµο ή ειρήνη ανάλογα τα 

εθνικά της συµφέροντα, άλλοτε συνάπτοντας και άλλοτε σπάζοντας συνασπισµούς και 

συµµαχίες ( Kennedy 1990 ). Από τους Άγγλο-Ολλανδικούς πολέµους µέχρι τη 

Ναπολεόντεια ηγεµονία στα τέλη του 18ου, περίοδος που επηρεάστηκε αρχικά από την 

ιδέα του µερκαντιλισµού, οι µεγάλες δυνάµεις επιδόθηκαν σε ένα εµπορικό 

ανταγωνισµό, κάνοντας τον αιτία σύγκρουσης ( Holsti 1991 ). Ακόµα και πόλεµοι που 

είχαν το στίγµα της εθνικής ολοκλήρωσης, είχαν ως παράπλευρη πτυχή τους τη 

διεκδίκηση εµπορικών ωφελειών και τις εµπορικές διακρίσεις σε βάρος των γειτόνων  

( Ψαλιδόπουλος 2002 ). Σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον ο µοναδικός τρόπος 

χρηµατοδότησης των πολέµων ήταν ο δανεισµός µέσω ενός πρώιµου τραπεζικού 

συστήµατος· πουλώντας οµόλογα και αξιόγραφα σε εκείνους που παρείχαν χρήµατα 

στο κράτος, που µε τη σειρά του πλήρωνε τις στρατιωτικές δαπάνες. Η αποπληρωµή 

των τόκων και των χρεών, τρεχουσών και προγενέστερων πολέµων, γινόταν από την 

άντληση των προσόδων του εµπορίου ( Kennedy 1990 ), και καθώς τα εµπορικά οφέλη 

από την Αµερική και τις Ανατολικές Ινδίες αυξάνονταν, η χορήγηση εµπορικών 

προνοµίων σε ιδιωτικές εταιρείες για την αποκλειστική διαχείριση των θαλάσσιων 

οδών και τη µονοπωλιακή τροφοδοσία των αγορών, έγινε ο κανόνας των κρατών µε 
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ηγεµονικές διαθέσεις ( Ψαλιδόπουλος 2002, Holsti 1991 ). Το σύστηµα της εποχής 

αξίωνε τις µονοπωλιακές εταιρείες, όπως η Ολλανδική και η Αγγλική Εταιρεία 

Ανατολικών Ινδιών, να διεκδικούν τα εµπορικά τους δικαιώµατα µέσω του πολέµου, 

αναδεικνύοντας τις πρώτες µη-κρατικές οντότητες που διενεργούσαν πολεµικές 

επιχειρήσεις, µε την επίβλεψη της κρατικής διοίκησης. Οι εταιρείες αυτές εισέρχονταν 

σε αγορές, επιβάλλοντας ένα στρατιωτικό δεσποτισµό και εγκαθιστούσαν µονοπώλια, 

χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα τη στρατιωτική µηχανή τους για την αποµάκρυνση των 

αντιπάλων ( Wood 2003 ). Καθώς τα κεφάλαια που διακυβεύονταν στο εµπόριο µε τις 

αποικίες πολλαπλασιάζονταν, πολλές χώρες ανέπτυξαν την τακτική να επιτίθενται µε 

στόχο την απόσπαση µεριδίων από το εξωτερικό εµπόριο µίας άλλης χώρας, 

µεταβάλλοντας τις διεκδικήσεις των εταιρειών σε εθνικές και τη χρήση του επίσηµου 

στρατού για την άµυνα των κεκτηµένων ( Ψαλιδόπουλος 2002, Holsti 1991 ). 

 

Μέσα από αυτό το σύστηµα, η Ολλανδία αναδείχθηκε αρχικά ως η πρώτη εµπορική 

δύναµη στην Ευρώπη, παραδίδοντας τα ηνία της οικονοµικής πρωτοβουλίας στην 

Αγγλία, τουλάχιστον µέχρι τα µέσα του 19ου 
αιώνα. Η Αγγλία, όντας γεωγραφικώς, στο 

άκρο της ∆υτικής Ευρώπης και έχοντας κυβερνήσεις µε συνείδηση της σηµασίας του 

εµπορίου και των αποικιών, εξοφλούσε µεγάλα ποσά για τη διατήρηση ενός µεγάλου 

ναυτικού στόλου για την προστασία των µονοπωλίων της από άλλους ανταγωνιστές, 

και κυρίως τη Γαλλία. Το στρατηγικό σχέδιο της Αγγλίας ήταν η ενίσχυση εµπόλεµων 

συµµάχων που αγωνίζονταν εναντίον της Γαλλίας, για να στρέφει τις Γαλλικές δαπάνες 

στο εσωτερικό της Ευρώπης, ώστε να µην µπορεί να οργανώνει υφιστάµενες 

εκστρατείες στο θαλάσσιο εµπόριο της. Ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ Αγγλίας και 

Γαλλίας πήρε την µορφή οικονοµικού πολέµου στους Ναπολεόντειους Πολέµους. Η 

επιβολή εµπάργκο του «Ηπειρωτικού Συστήµατος» του Ναπολέοντα και των 

δορυφόρων του, στο εξωτερικό εµπόριο της Αγγλίας, επέφερε ανεργία, πληθωρισµό και 

οικονοµικό µαρασµό. Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι οικονοµικοί παράγοντες 

συσχετίστηκαν µε την πολεµική στρατηγική των µεγάλων δυνάµεων ( Kennedy 1990 ). 

 

Ως τα µέσα του 19ου αιώνα, µέσα από τους έντονους πολέµους των µονοπωλίων, δύο 

«επαναστάσεις» άλλαξαν τα οικονοµικά και στρατιωτικά δεδοµένα στην Ευρώπη. Από 

τη µία η Γαλλική Επανάσταση εισάγοντας την εφεδρεία, αναδιάρθρωσε το στρατιωτικό 

τοµέα, παρέχοντας τη δυνατότητα σύστασης µεγάλων εθελοντικών στρατών και 

ενεργοποιώντας το αίσθηµα του εθνικού αγώνα. Από την άλλη, η Βιοµηχανική 

Επανάσταση εφεύρε καινοτόµα µέσα παραγωγής, νέες µορφές ενέργειας και 
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αποδοτικότερη χρήση των πρώτων υλών στην πολεµική βιοµηχανία ( Keegan 1993 ). 

Την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή και εµπορία όπλων την κατείχαν ήδη από την 

εποχή της Αναγέννησης, οι Ιταλικές πόλεις-κράτη, µεταβιβάζοντας την πρωτοπορία σε 

Αγγλία και Κάτω Χώρες στα µέσα του 18ου 
αιώνα. Ωστόσο οι αντιλήψεις των 

µερκαντιλιστών της περιόδου για θέµατα αυτάρκειας και εθνικής ασφάλειας, 

περιόριζαν την παραγωγή όπλων µόνο για τις ανάγκες του βασιλείου και απαγόρευαν 

πλήρως τις εξαγωγές, διότι η πρόσθετη παραγωγή όπλων θα µπορούσε να οπλίσει 

δυνητικούς εχθρούς ( Krause K. 1992 ). Όµως το κρατικό σύστηµα προµήθειας όπλων 

άρχισε να «απειλείται» από  τις οικονοµικές τάσεις της µαζικής παραγωγής και της 

δυνατότητας κερδοφορίας µέσω του εµπορίου ( Keegan 1993 ). Νέες ιδιωτικές 

εταιρείες συστάθηκαν. Ενώ τα εθνικά οπλοστάσια προµήθευαν τις κρατικές ανάγκες, οι 

ιδιωτικές εταιρείες κυριαρχούσαν στο εξαγωγικό εµπόριο, στηρίζοντας εκεί τη 

βιωσιµότητα τους ( Grant 2007 ). Έτσι όταν οι κυβερνήσεις αντιλήφθηκαν ότι η 

τεχνολογική καινοτοµία – και ταυτόχρονα η στρατιωτική υπεροχή τους – εξαρτιόνταν 

άµεσα από τα εµπορικά κέρδη των ιδιωτικών επιχειρήσεων, άρχισαν να ενθαρρύνουν 

τις εξαγωγές µε συνεχόµενες άρσεις απαγορεύσεων και επιδοτήσεις ( Krause K 1992 ). 

Οι ιδιωτικές εταιρείες Armstrong, Whitworth και Vickers σε Αγγλία, Remington, 

Winchester και Providence Tool σε Η.Π.Α., Schneider και F. et C. σε Γαλλία και Krupp 

και Mauser σε Γερµανία δραστηριοποιήθηκαν στην κατασκευή και εµπορία όπλων, 

µορφοποιώντας την αγορά και εξάγοντας σε χώρες που είχαν την οικονοµική ευχέρεια 

να πληρώσουν. Ρωσία, Τουρκία, Βαλκανικά κράτη, Ιαπωνία και Κίνα αποτελούσαν 

τους βασικούς αγοραστές, υποκινούµενοι από ιµπεριαλιστικές βλέψεις ή από αγώνες 

εθνικής ανεξαρτησίας. Στις αρχές του 20ου αιώνα το εµπόριο όπλων µετατράπηκε σε 

ένα διεθνές εµπορικό δίκτυο. Οι επιχειρήσεις εγκατέστησαν εργοστάσια στο εξωτερικό, 

η συµµετοχή των τραπεζών εξασφάλιζε τα έσοδα επιχειρήσεων από επισφαλείς 

πελάτες, η παραγωγή συνδέθηκε µε τη χρήση συµβολαίων, πατέντων και 

χρηµατοδότησης από πολυεθνικές επενδύσεις ( Grant 2007, Moravcsik 1991 ). 

 

2.1.4 Οι Οικονοµικές Βάσεις Των Ολοκληρωτικών Παγκόσµιων Πολέµων  

 

 Η οικονοµική κατάσταση της Ευρώπης, στις αρχές του 20ου αιώνα, αποτέλεσε ένα 

λαµπρό επεισόδιο της ειρηνικής προόδου του ανθρώπου. Οι περιορισµένες συγκρούσεις 

και οι νέες εφαρµογές σε εµπόριο και βιοµηχανία έφεραν πολλαπλές ανέσεις µε χαµηλό 

κόστος στους αυξανόµενους πληθυσµούς, οργάνωσαν τη µεταφορά και διανοµή 

πολύτιµων µετάλλων, βελτίωσαν τις επικοινωνίες, άνθισαν το εξωτερικό εµπόριο και 
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παγίωσαν µία βιοµηχανική δοµή ζωής στα αστικά κέντρα. Η Ευρώπη είχε οργανωθεί 

οικονοµικά και κοινωνικά µε βάση τις αρχές του καπιταλιστικού συστήµατος, 

διατηρώντας τη µέγιστη συγκέντρωση κεφαλαίου που οι επενδύσεις επέτρεπαν και την 

κατανοµή του πλούτου προς όφελος της αναδυόµενης άρχουσας τάξης ( Keynes 1920 ). 

Ο νέος ιµπεριαλισµός όµως, είχε διαιρέσει το µη-βιοµηχανικό κόσµο σε σφαίρες 

επιρροής των βιοµηχανικών κρατών, φέρνοντας τον σε δεινή και πλήρως εξαρτηµένη 

θέση ( Kennedy 1990 ). Η ειρήνη της εποχής που βασίζονταν στην αρχή της άνισης 

άθροισης του πλούτου, εις βάρος της τρέχουσας κατανάλωσης, έδωσε τη θέση της στο 

Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, που ουσιαστικά αποτέλεσε το µεγαλύτερο «καταναλωτή»  

( Keynes 1920 ).  

 

Ο ολοκληρωτικός πόλεµος αντικατέστησε τους κλασσικούς της προ-βιοµηχανικής 

περιόδου, υποδηλώνοντας ένα πολύ ευρύτερο διεθνές επίπεδο σύγκρουσης ( Freedman 

2001 ). Ο ολοκληρωτικός πόλεµος απαιτούσε την κινητοποίηση όλης της οικονοµικής 

βάσης για τις ανάγκες του εθνικού αγώνα, τις επιχειρήσεις να µετατρέψουν την 

εµπορική τους παραγωγή σε πολεµική και το ανθρώπινο δυναµικό να υπερβάλλει των 

ικανοτήτων του, είτε στα πεδία των µαχών, είτε στις βιοµηχανίες της ενδοχώρας ( Hirst 

1916 ). Παρόλο που το χρίσµα του πρώτου βιοµηχανοποιηµένου πολέµου το έλαβε ο 

Αµερικανικός Εµφύλιος, στον Πρώτο Παγκόσµιο η σηµασία της οικονοµικής βάσης, 

των καναλιών διανοµής και των λογιστικών κορυφώθηκε ( Van Creveld 1991 ). Στην 

περίοδο αυτή ο τηλέγραφος επέτρεψε τη ροή πληροφοριών από την κεντρική διοίκηση 

στα πεδία των µαχών, ο σιδηρόδροµος µείωσε δραµατικά το κόστος και το χρόνο 

µεταφοράς στρατών και υλικών και οι πολεµικές επιχειρήσεις παρήγαγαν µεγάλο όγκο 

προµηθειών ( Brauer & Tuyll 2008 ). Καθώς ο πόλεµος έγινε πιο περίπλοκος, οι 

στρατοί µεγαλύτεροι και τα τεχνολογικά µέσα πιο αυτοµατοποιηµένα και 

µηχανοποιηµένα, η ανάγκη για τη διατήρηση της υπάρχουσας δυναµικής δεν απαιτούσε 

µόνο την παραγωγή των απαραίτητων εφοδίων, αλλά και της έγκαιρης µεταφοράς τους. 

Η ιδιαιτερότητα των logistics, ισορροπούσε ανάµεσα στις ποσότητες προµηθειών που 

χρειαζόταν ο στρατός και τα τεχνολογικά διαθέσιµα µέσα για τη µεταφορά από την 

ενδοχώρα στην πρώτη γραµµή. Κάθε επιθετική κίνηση απαιτούσε την αναδιοργάνωση 

του δικτύου διανοµής και σε περίπτωση που ο στρατός αποµακρύνονταν ή 

εµποδίζονταν από τις ζωτικές αρτηρίες τροφοδοσίας, ήταν καταδικασµένος προς 

αφανισµό ( Van Creveld 1991 ). Ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος έφτασε στο τέλος του 

όχι από την ανακάλυψη και χρήση κάποιου τελειότερου όπλου ή κάποιας καινούργιας 
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στρατηγικής στα πεδία των µαχών, αλλά από την ανηλεή φθορά του ανθρώπινου και 

βιοµηχανικού δυναµικού ( Keegan 1993 ). 

 

Μετά το τέλος του πολέµου, τα Ευρωπαϊκά κράτη έπρεπε να βρουν ρευστό για την 

αποπληρωµή των χρεών που άφησε ο εθνικός αγώνας και µάλιστα σε ένα περιβάλλον 

που είχε παραλύσει το εµπόριο και τους κατοίκους υπερφορολογηµένους. Η οικονοµική 

ανόρθωση της Ευρώπης συναντούσε εµπόδια από τις εκκρεµότητες των επανορθώσεων 

και των ζηµιών στο εσωτερικό, απαιτώντας συνάλλαγµα από την άλλη άκρη του 

Ατλαντικού ( Hirst 1916 ). Μέσα από αυτή την κατάσταση οι Η.Π.Α. έγιναν το νέο 

χρηµατοπιστωτικό κέντρο του κόσµου, εκκινώντας ένα χαοτικό και ασταθές πιστωτικό 

σύστηµα. Η αρχή του συστήµατος απαρτιζόταν από ένα επικίνδυνο κύκλο 

δανειοδοτήσεων και υποχρεώσεων, ξεκινώντας αρχικά από το σχέδιο Dawes, κατά το 

οποίο οι Η.Π.Α. δάνειζαν ποσά στην ηττηµένη Γερµανία, µε σκοπό την αποπληρωµή 

των δυσβάστακτων αποζηµιώσεων προς Γαλλία και Αγγλία, όπου µε τη σειρά τους 

στήριζαν την αποπληρωµή των δικών τους χρεών προς την Αµερική. Η εξάρτηση της 

Ευρώπης από την οικονοµία της Αµερικής, την έκανε ευάλωτη στα οικονοµικά σοκ, 

διότι ήταν υπόχρεη στο Αµερικάνικο δολάριο. Το κραχ του 1929 και η µεγάλη ύφεση 

που ακολούθησε µεταφέρθηκε και στα κράτη της Ευρώπης ( Bernstein 2001 ). Οι 

δείκτες της ανεργίας και του πληθωρισµού εκτοξεύτηκαν, η παραγωγή κατέρρευσε, το 

εµπόριο καταβαραθρώθηκε και σε συνδυασµό µε την αναζωπύρωση εθνικιστικών 

καθεστώτων και τη διπλωµατική κατευνασµού των Αγγλογάλλων, ο δεύτερος 

ολοκληρωτικός πόλεµος ήταν γεγονός ( Παναγόπουλος 1999 ). 

 

Η εµπειρία της τριβής του στρατού στα χαρακώµατα του Πρώτου Παγκοσµίου 

Πολέµου απέδειξε ότι η νίκη των µοντέρνων πολέµων δεν εξαρτάται αποκλειστικά στα 

πεδία των µαχών. Οι µεγάλες δυνάµεις αντιλήφθηκαν πως η οικονοµική αποδυνάµωση 

του εχθρού θα έφερνε την ολική επιτυχία, µέσω της κατάρρευσης εκ των έσω. Έτσι 

σκοπός έγινε η καταστροφή της οικονοµικής βάσης και των µέσων για τη διεξαγωγή 

του πολέµου. Ο βιοµηχανικός ιστός της παραγωγής όπλων και πρώτων υλών, η 

οικονοµία του εχθρού σε ολόκληρο το µέγεθος της, τα κανάλια διανοµής προµηθειών 

και αγαθών και οι αστικές περιοχές στο σύνολο τους, αποτέλεσαν τους νέους µη 

στρατηγικούς στόχους ( Brauer & Tuyll 2008 ). Η Γερµανία γνωρίζοντας ότι το 

θαλάσσιο δίκτυο διανοµής του Ατλαντικού αποτελούσε το «κέντρο βάρους» των 

Συµµάχων, επιδόθηκε σε µία επιθετική στρατηγική παρεµπόδισης του. Στόχος των 

Γερµανικών υποβρυχίων ήταν η καταστροφή των εµπορικών πλοίων που µετέφεραν 
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πρώτες ύλες, τροφή και στρατιώτες από τη Βόρεια Αµερική στην Βρετανία, και σκοπός 

τους ήταν ο αποµονωτισµός των Ευρωπαϊκών δυνάµεων από τις γραµµές 

ανεφοδιασµού και η οικονοµική κατάρρευση ( Sheffield 2011 ). Από τη µεριά τους οι 

Σύµµαχοι χρησιµοποίησαν το στρατηγικό βοµβαρδισµό εκείνων των στόχων που θα 

αποδυνάµωναν τον Άξονα και θα του αποσπούσαν τα υλικά και τα όπλα για τη 

συνέχιση του πολέµου. Αργότερα αυτή η µορφή επίθεσης, πήρε τον πιο απάνθρωπο 

χαρακτήρα της, µετατρέποντας τον αστικό πληθυσµό, ως το βασικό στόχο. Ολόκληρες 

πόλεις ισοπεδώθηκαν, καθώς το επίκεντρο πλέον ήταν ο άµαχος πληθυσµός και 

ιδιαίτερα ο βιοµηχανικός εργάτης ( Brauer & Tuyll 2008 ). Το Τόκυο και η ∆ρέσδη 

υπήρξαν κυρίως πολιτικοοικονοµικοί στόχοι, παρά στρατιωτικοί. Παρόλο που ο 

στρατηγικός βοµβαρδισµός δεν επέφερε τη νίκη στους Συµµάχους, η ρίψη του πιο 

καταστρεπτικού όπλου που εφεύρε ο άνθρωπος, της ατοµικής βόµβας, στις δύο 

Ιαπωνικές πόλεις, τερµάτισε τον πόλεµο µε τον πιο φρικτό τρόπο ( Lanning 2004 ). 

 

2.1.5 Ο Εξοπλιστικός Ανταγωνισµός Του Ψυχρού Πολέµου Και Οι Νέες Απειλές  

 

Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος λειτούργησε θετικά στις οικονοµίες των χωρών της 

Ευρώπης που αναµείχθηκαν, αργότερα όµως οι καταστροφές ξεπέρασαν κάθε 

προηγούµενο και οι ζηµιές στην Ευρώπη ήταν ολοκληρωτικές ( Ψαλιδόπουλος 2002 ). 

Μεγάλο µέρος της ηπείρου ερηµώθηκε οικονοµικά, παραδίδοντας το µέλλον της στα 

χέρια των Ηνωµένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Ο κόσµος µετατράπηκε σε 

ένα δίπολο µεταξύ των δύο υπερδυνάµεων ( Kennedy 1990 ). ∆ιατηρώντας τον πόλεµο 

εκτός συνόρων, οι Η.Π.Α. πέτυχαν εκπληκτική οικονοµική ανάπτυξη. Σαφείς πολιτικές 

που έστρεφαν χρηµατικά ποσά προς ανοικοδόµηση της Ευρώπης, όπως το σχέδιο 

Marshall, βοήθησαν στην τόνωση της Αµερικάνικης βιοµηχανίας ( Bernstein 2001 ). 

Από την άλλη η Σοβιετική Ένωση, έχοντας πληγεί από τον πόλεµο και φοβούµενη ένα 

πόλεµο αντεκδίκησης από τη Γερµανία και άλλους γειτονικούς εταίρους, 

αναδιοργάνωσε συστηµατικά και µε κεντρική δοµή την οικονοµική και βιοµηχανική 

της βάση µε συνέπεια να γίνει το αντίπαλο δέος της ∆ύσης ( Holsti 1991 ). Ο 

ανταγωνισµός των δύο υπερδυνάµεων ξεκίνησε µε την απόκτηση της πρώτης 

Σοβιετικής πυρηνικής βόµβας, αρχίζοντας ένα πυρηνικό εξοπλιστικό αγώνα, βασισµένο 

σε µία ακολουθία εκτιµήσεων των προθέσεων και ασύµµετρων πληροφοριών ( Van 

Creveld 1991 ). Σκοπός του ανταγωνισµού ήταν η ανάπτυξη και τοποθέτηση όπλων 

µαζικής καταστροφής µε τέτοιο τρόπο, ώστε καµία πλευρά να µην κάνει το πρώτο βήµα 

χωρίς τις συνέπειες της άµεσης απάντησης. ∆ηλαδή την επίτευξη της «αµοιβαίας 
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διαβεβαιωµένης καταστροφής». Η στρατηγική ήταν η άµεση απάντηση σε περίπτωση 

αντίπαλου πρώτου χτυπήµατος. Αλλά η αντίδραση του χτυπήµατος δεν θα ήταν άµεση 

και αυτοµατοποιηµένη σε περίπτωση που η δυναµική του αντιπάλου, του έδινε τη 

δυνατότητα δεύτερου και τρίτου χτυπήµατος. Η µόνη λύση ήταν η διάταξη µίας ικανής 

ανταποδοτικής δυναµικής ίσης αναλογίας. Καθώς και ο αντίπαλος θα λειτουργούσε µε 

το ίδιο σκεπτικό, η σπειροειδής αυτή πορεία οδήγησε σε ένα εξοπλιστικό αγώνα των 

δύο υπερδυνάµεων, µε το ανάλογο οικονοµικό βάρος. Ο ανταγωνισµός έφτασε τους 

όρους µηδενικού αθροίσµατος, όπου κάθε κέρδος για τη µία πλευρά ήταν ζηµία για την 

άλλη ( Holsti 1991 ). 

 

Παρόλο την ένταση του εξοπλιστικού ανταγωνισµού ανάµεσα στις πυρηνικές 

υπερδυνάµεις, µία ειρήνη παγιώθηκε που συσχετιζόταν µε άλλους εξωτερικούς 

παράγοντες, όπως την ύπαρξη των πυρηνικών, περισσότερο ως ψυχολογικών όπλων 

απειλής και αποτροπής, τη ψηφιοποίηση της αµυντικής τεχνολογίας και την αποτροπή 

ξαφνικής επίθεσης, το σεβασµό στις σφαίρες επιρροής και ιδεολογίας, τις σταθερές 

συµµαχίες και την οικονοµική εξάρτηση από τους κύριους ανταγωνιστές ( Inbar & 

Zilberfarb 1998 ). Η παρουσία των πυρηνικών εξασφάλισε την ειρήνη στους λαούς της 

Ευρώπης, περιορίζοντας σηµαντικά το συµβατικό πόλεµο σε µικρής έντασης 

συγκρούσεις. Ωστόσο πόλεµοι ξέσπασαν σε πολλά άλλα µέρη του κόσµου. Στην 

περίοδο του Ψυχρού Πολέµου πραγµατοποιήθηκαν συρράξεις ανάµεσα σε κράτη του 

αναπτυσσόµενου κόσµου, παρεµβάσεις Ευρωπαϊκών κρατών σε αποικίες για τη 

διασφάλιση των οικονοµικών κεκτηµένων, καθώς και συµβατικοί πόλεµοι των δύο 

υπερδυνάµεων για τον περιορισµό ή έλεγχο των σφαιρών επιρροής τους ( Dal Lago 

2006, Van Creveld 1991 ).  

 

Προς το τέλος του 20ου  αιώνα, η οικονοµική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, εν 

µέρει εξαιτίας του εξοπλιστικού ανταγωνισµού ( Coulomb & Dunne 2008a, Κόλλιας 

1998 ), και η απόκτηση από κάθε µεριά ικανό αριθµό πυρηνικών όπλων που θα 

µπορούσαν να προκαλέσουν ασύλληπτη καταστροφή, ώθησε τις υπερδυνάµεις για 

εναλλακτικά µέσα διατήρησης της παγκόσµιας ειρήνης, σηµαίνοντας ταυτόχρονα και 

το τέλος του Ψυχρού Πολέµου ( Keegan 1993 ). Οι µεγάλες δυνάµεις του Ν.Α.Τ.Ο. 

άρχισαν σταδιακά να µειώνουν τις εξοπλιστικές τους δαπάνες, αφού η διάλυση του 

Συµφώνου της Βαρσοβίας ουσιαστικά εξαφάνισε τη Σοβιετική «απειλή». Οι 

στρατιωτικές δαπάνες όµως σε άλλες περιοχές του κόσµου έµειναν σε παραδοσιακά 

επίπεδα ή αυξήθηκαν. Εστίες συγκρούσεων αποτέλεσαν πόλο έλξης στρατιωτικών 



37 

 

ροών, ενισχύοντας την αποσταθεροποίηση. Παρόλο που η ειρήνη δεν διαταράχθηκε σε 

ευρεία κλίµακα, νέες απειλές απασχολούσαν πλέον την παγκόσµια σταθερότητα ( Inbar 

& Zilberfarb 1998 ). 

 

Το νέο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον ώθησε τη διακρατική διανοµή προϊόντων και 

ανθρώπων, διεθνοποίησε τις επενδύσεις, αύξησε τον όγκο του συναλλάγµατος και του 

εµπορίου και συνολοκλήρωσε τις οικονοµίες των αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων 

κρατών σε ένα παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό δίκτυο. Σε αυτό το σύστηµα όµως 

εκκολάφθηκαν νέες µορφές πολέµου, που µετάλλαξαν το συµβατικό πόλεµο σε 

ασύµµετρο και κατέστησαν την πυρηνική δύναµη, ως µέσω πολιτικής καταπίεσης 

ανέφικτη ( Holsti 1991 ). Συγκεκριµένα µετά τα τραγικά γεγονότα της 9/11, οι 

διοικήσεις των κρατών έπρεπε να βάλουν στην αµυντική τους ατζέντα, απειλές που 

αφορούσαν την τροµοκρατία, τις εξεγέρσεις, τους εµφυλίους και το οργανωµένο 

έγκληµα, απαιτώντας ταυτόχρονα συλλογική προσπάθεια για την αντιµετώπιση τους  

( Van Creveld 1991 ). Ο αυξανόµενος όγκος οπλικών συστηµάτων σε περιοχές 

ασταθούς ισορροπίας, όπλισε οµάδες ικανές να διεξάγουν µη-συµβατικό πόλεµο. Μέχρι 

και κράτη µπήκαν στη διαδικασία να αποσταθεροποιούν αντίπαλα µε τροµοκρατικές 

µεθόδους, για οικονοµικούς και πολιτικούς σκοπούς ( Aron 1966, Hartley & Sandler 

1995 ). Μολονότι οι νέες µη-κρατικές προκλήσεις του 21ου αιώνα απασχολούν τα 

περισσότερα κράτη, οι πολιτικές τους δεν αποµακρύνθηκαν από την παραδοσιακή 

έννοια της διεθνούς άµυνας και η στρατιωτική δοµή τους από τη συµβατική µορφή 

σύγκρουσης. Οι πρόσφατοι πόλεµοι στο Αφγανιστάν και το Ιράκ είχαν όλα τα 

χαρακτηριστικά διενέργειας και σκοπιµότητας των διεθνών πολέµων ( Paul & Ripsman 

2005 ).  

 

Μέσα στη νέα παγκόσµια κοινότητα, όπου η έλλειψη πρώτων υλών και η οικονοµική 

σπανιότητα τους είναι γεγονός, τα οικονοµικά κίνητρα θα αποτελέσουν αίτια διεθνών 

συρράξεων, εµφυλίων πολέµων και απρόσωπων χτυπηµάτων. Αν και η πιθανότητα 

αναπροσαρµογής συνόρων και κατάκτησης εδαφών έχει µειωθεί σηµαντικά, η 

οικονοµική διαχείριση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και πόρων θα καθιερωθεί ως 

αντικείµενο τριβής και διεθνούς ανταγωνισµού, τόσο ανάµεσα σε τοπικούς άρχοντες, 

όσο και ανάµεσα σε περιφερειακές και παγκόσµιες δυνάµεις ( Holsti 1991, Le Billon 

2005, Van Creveld 1991 ). Ο πόλεµος θα συνεχίζει να διαµορφώνει τις οικονοµικές 

εξελίξεις, αλλά και να ανταποκρίνεται σε αυτές ( Goldstein 2003 ). 
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2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

 

2.2.1 Μερκαντιλισµός 

 

Ο µερκαντιλισµός τοποθετεί το κράτος στην καρδιά της οικονοµικής ανάπτυξης. Ο 

πλούτος υπηρετεί τη δύναµη του κράτους και επιτυγχάνεται µέσω της συστηµατικής 

προστασίας της εγχώριας παραγωγής και του εµπορίου. Ο συλλογισµός ήταν ο εξής: 

πρώτον, µία αύξηση στον εθνικό πλούτο οδηγεί στη µεγέθυνση της δύναµης του 

κράτους. ∆εύτερον, άµα ο πλουτισµός προερχόταν από το εµπόριο, ceteris paribus, 

επιτυγχάνεται µόνο εις βάρος του πλούτου άλλων κρατών. Το εµπόριο υπηρετεί την 

πολιτική. Τρίτον, οι σκοπιµότητες του κράτους και ο πλουτισµός δεν πρέπει να 

αντιµάχονται. Άρα η δύναµη του κράτος ήταν ο πρωταρχικός στόχος, και η ευηµερία 

του κράτους επικρατέστερη των πολιτών ( Fontanel, Hebert & Samson 2008, Haley 

1936 ). Η οικονοµική ανεξαρτησία είναι ο απόλυτος στόχος για την επαύξηση της 

δύναµης του κράτους ( Coulomb & Fontanel 2008 ).  

 

Ο Άγγλος Mun, θεωρούσε το εµπόριο ως τον «τένοντα του πολέµου», που έπρεπε να 

επεκτείνεται και να προστατεύεται µε κάθε τρόπο. Το εµπόριο υπέθετε και διατήρηση 

πάγιας στρατιωτικής δύναµης, και πολιτική που να τις αλληλοσυµπληρώνει ( Fontanel, 

Hebert & Samson 2008 ). Για τον Mun, οι νοµισµατικές πολιτικές δεν µπορούσαν να 

επιφέρουν τη ζητούµενη οικονοµική ανεξαρτησία, αν το εµπόριο ήταν ελλειµµατικό. Η 

οικονοµική πολιτική έπρεπε να ενισχύει το εµπόριο άµεσα, ενώ απαγορεύσεις και 

φορολογία στο εγχώριο εµπόριο, παραγκωνίζουν τον πλούτο της χώρας. Για το Γάλλο 

οικονοµολόγο Colbert, το εµπόριο προξενεί µία µόνιµη διαµάχη που καταλήγει σε 

σύγκρουση ανάµεσα στους λαούς, για το ποιο κράτος θα µεταφέρει το µεγαλύτερο όγκο 

του, ο οποίος θεωρείται δεδοµένος ( Ψαλιδόπουλος 2002 ). Σκοπός του κράτους ήταν 

µία πολιτική επιθετικού εµπορίου και απόκτηση πολύτιµων µετάλλων, απαραίτητων για 

τη συσσώρευση ενός πολεµικού θησαυρού, που θα εξασφάλιζε την εθνική περιουσία, 

και επαρκείς χρηµατικές πηγές για τη διεξαγωγή πολέµων ( Fontanel, Hebert & Samson 

2008 ). Για τους µερκαντιλιστές, πόλεµος και οικονοµία ήταν δύο αδιαχώριστες όψεις 

του κράτους για δύναµη, µέσω όλων των διαθέσιµων τεχνικών στη διεθνή σκηνή. Ο 

πόλεµος είναι ο διεθνής διανεµητής πλούτου ( Coulomb & Fontanel 2008 ). 
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Οι διεθνείς οικονοµικές σχέσεις χαρακτηρίζονταν από οικονοµικό και στρατιωτικό 

ανταγωνισµό για ξένες αγορές και πολύτιµες πηγές. Οι πολιτικές στηρίζονταν από 

προώθηση εξαγωγών, περιορισµό εισαγωγών και οικονοµικούς πολέµους ( Fontanel, 

Hebert & Samson 2008 ). Οι εξαγωγές πρώτων υλών απαγορεύονταν, για να είναι 

διαθέσιµες για την τοπική βιοµηχανία, οι εξαγωγές τελικών προϊόντων προωθούνταν, 

ενώ οι εισαγωγές εµποδίζονταν γιατί άµβλυναν το εµπορικό ισοζύγιο ( Marshall 1999 ). 

Η διατήρηση των µονοπωλίων ήταν απαραίτητη για το αποικιοκρατικό εµπόριο, που 

τροφοδοτούσε την αγορά µε πολύτιµα µέταλλα, γρανάζια της παραγωγής εξουσίας. Η 

συγκέντρωση χρυσού και αργύρου αντιπροσώπευε τον εθνικό πλούτο και το εµπόριο 

έπρεπε να προσανατολίζεται στη συσσώρευση πλεονάσµατος ( Fontanel, Hebert & 

Samson 2008, Haley 1936, Marshall 1999 ). 

 

Για τις αποικιοκρατικές κατακτήσεις, ο Ολλανδός Grotius, δικαίωνε τους επιθετικούς 

πολέµους µε κίνητρα το εµπορικό κέρδος. Ισχυρίζονταν πως όχι µόνο τα κράτη, αλλά 

και οι επιχειρήσεις είχαν το δικαίωµα να διενεργούν πολέµους µε σκοπό την προώθηση 

των συµφερόντων τους. Μαζί µε το Γάλλο Vettel, δικαιολογούσαν και την κατάκτηση 

εδαφών, θεωρώντας πως γη που παραµένει σε λαούς που την αφήνουν ανεκµετάλλευτη, 

µπορεί να καταλαµβάνεται µε στρατιωτικά µέσα από λαούς που έχουν τη δυνατότητα 

να την καλλιεργήσουν ( Wood 2003 ). 

 

2.2.2 Κλασσικός Φιλελευθερισµός 

 

Ο µερκαντιλισµός στηρίχθηκε στην ιδέα, πως η οικονοµία υπηρετεί τα εθνικά 

συµφέροντα. Η επιθετική φύση αυτής της ιδεολογίας, επικρίθηκε έντονα από τους 

φιλελεύθερους, που υποστήριζαν στην ειρήνη και το πλουτισµό των εθνών µέσω του 

ελεύθερου εµπορίου. Για τους µερκαντιλιστές δεν ήταν εφικτός ο ταυτόχρονος 

πλουτισµός όλων των κρατών µέσω του εµπορίου ( Fontanel, Hebert & Samson 2008 ). 

Αντιθέτως, οι κλασσικοί θεωρούσαν την ειρήνη ως αποτέλεσµα της οικονοµικής 

προόδου, και την ευηµερία των κρατών, επίτευγµα της ελευθερίας των εµπορικών 

ροών. ∆εν ισχύει στην οπτική τους, το παιχνίδι του µηδενικού αθροίσµατος ( Coulomb 

& Dunne 2008a ). Η ειρήνη θα σταθεροποιούνταν από τους αµοιβαίους όρους του 

διεθνούς εµπορίου, όρους που ο πόλεµος διέκοπτε. Για τους κλασσικούς, οι πόλεµοι µε 

οικονοµικές προεκτάσεις και αίτια, ήταν καταδικασµένοι προς τελµάτωση, διότι η 

παραγωγή κάθε πολιτικής οντότητας προσδιοριζόταν από το ελεύθερο εµπόριο και τους 

νόµους του ανταγωνιστικού κόστους, παραµερίζοντας αντιπαραγωγικές πράξεις 
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ιδιοποίησης. Ο πόλεµος αντιτίθεται µε τους νόµους των οικονοµικών ( Coulomb & 

Fontanel 2008 ). Κάθε κράτος µε εξαγωγικούς προσανατολισµούς, έπρεπε να 

ενδιαφέρεται και για την οικονοµική ευηµερία των άλλων κρατών, ώστε να διατίθενται 

τα χρηµατικά διαθέσιµα για την αγορά αγαθών ( Marshall 1999 ). 

 

Ο Βρετανός πολιτικός οικονοµολόγος Mill, θεωρούσε τους πολέµους και τις εµπορικές 

κατακτήσεις, χαρακτηριστικά ανώριµης ανθρώπινης κοινωνίας. Το εµπόριο έχει 

πολιτισµένες και ειρηνικές αρετές, διότι δηµιουργεί σχέσεις µε γειτονικά κράτη και 

συµβάλλει στο να µην φθονείται ο γειτονικός πλούτος. Το διεθνές εµπόριο ενδυναµώνει 

και ενισχύει τα ατοµικά συµφέροντα, που εκ φύσεως αντιστέκονται σε κάθε µορφή 

σύρραξης. Είναι ο εγγυητής της παγκόσµιας ειρήνης ( Coulomb, Hartley & Intriligator 

2008 ).  

 

Για τους κλασσικούς, η ελεύθερη λειτουργία των µηχανισµών της αγοράς και της 

ατοµικής πρωτοβουλίας, οδεύει την κοινωνία σε µία ισορροπηµένη κατάσταση, όπου 

όλα τα µέλη της επιτυγχάνουν τη βέλτιστη χρησιµότητα τους ( Coulomb & Fontanel 

2008 ). Το «αόρατο χέρι» της οικονοµίας µέσω των ατοµικών διεκδικήσεων, συµβάλλει 

στην εξισορρόπηση της αγοράς, χωρίς την παρέµβαση των κυβερνήσεων. Οι δυνάµεις 

της αγοράς, απόρροια του υγιούς ανταγωνισµού, θα παρέχουν στους καταναλωτές τις 

χαµηλότερες τιµές, προς όφελος της κατανάλωσης ( Marshall 1999 ). Πρωτοπόρος 

σκεπτικιστής του φιλελευθερισµού, ο  Adam Smith, θεωρούσε πως τα πολύτιµα 

µέταλλα, όπως κάθε αγαθό, θα έπρεπε να εξάγονται, διότι οι δυνάµεις της αγοράς, θα 

φρόντιζαν στην τροφοδοσία του κράτους µε τις απαραίτητες ποσότητες. Η αύξηση της 

δύναµης από τη συγκέντρωση του χρυσού ήταν παράδοξη, διότι τα καταναλωτικά 

αγαθά της τοπικής βιοµηχανίας και όχι τα πολύτιµα µέταλλα, χρηµατοδοτούσαν τους 

γειτονικούς πολέµους ( Smith A. 1776 ). 

 

Ο Smith A., διαχώρισε το αποικιακό εµπόριο από το µονοπωλιακό χαρακτήρα του, 

θεωρώντας µόνο το πρώτο ωφέλιµο. Τα µονοπώλια για τον Smith A., διαστρέβλωναν 

την οικονοµία, δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικά αρνητικά φαινόµενα. Η 

αποκλειστική διαχείριση του εµπορίου από µονοπωλιακές εταιρείες, υποβάθµιζε την 

αξία της επιπλέον παραγωγής των αποικιών, µε σκοπό την αποκόµιση υπερβολικών 

κερδών. Η Ευρώπη αύξησε την ευηµερία και τη βιοµηχανία της εις βάρος των αποικιών 

της, τόσο άµεσα µε τις χώρες που δραστηριοποιήθηκαν στην αποικιοκρατία, όσο και 

έµµεσα µε τις χώρες που απείχαν, αλλά συναλλάσσονταν µε τις νέες αγορές. Όµως η 
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αποκλειστική διαχείριση των αγορών έτεινε να κρατάει σε χαµηλότερο επίπεδο 

ευηµερίας το σύνολο των κρατών της Ευρώπης και των αποικιών, στο σηµείο που θα 

µπορούσαν να βρεθούν διαφορετικά. Τα µονοπώλια, έχοντας ως στόχο την υποτιθέµενη 

ευηµερία προνοµιούχων κρατών, απέτρεπαν ανταγωνιστικές χώρες από τις ελεγχόµενες 

αποικιακές αγορές, καθιστώντας τα αγαθά πιο ακριβά. Το πλεονέκτηµα αυτό όµως, 

ήταν σχετικό και όχι πραγµατικό. Πρώτον, η εµπορία των αγαθών σε περισσότερες 

αγορές, έδινε το κίνητρο της µαζικής παραγωγής, πιέζοντας τις τιµές προς τα κάτω, 

ακόµα και στις χώρες που τα µονοπωλούσαν. ∆εύτερον, τα υπερβολικά κέρδη του 

αποικιακού εµπορίου, προσέλκυαν κεφάλαια από άλλους κλάδους, κάνοντας τους 

λιγότερο ανταγωνιστικούς, µειώνοντας τη συνολική ευηµερία. Τρίτον, καθώς το 

εµπόριο διακινούνταν από µεγάλα κανάλια διανοµής, και όχι σε µικρά και 

κερµατισµένα, η οικονοµία και η βιοµηχανία ήταν λιγότερο ασφαλής από πιέσεις και 

διαταραχές. Τέλος, σχολιάζοντας τις στρατιωτικές δαπάνες για τη διατήρηση των 

µονοπωλίων, τόνιζε πως τα κράτη εξαντλούσαν τους θησαυρούς τους για την άµυνα 

ενός εµπορικού µηχανισµού, που από µόνος του προκαλούσε φθορά στην οικονοµική 

δοµή του κράτους. Αν και αντίθετος µε τον επιθετικό πόλεµο και κάθε µορφή κρατικής 

παρέµβασης, ο Smith A, υποστήριζε πως η άµυνα είναι το πρώτο καθήκον του κάθε 

ηγεµόνα ( Smith A. 1776 ). 

 

Στη θεωρία του περί ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, ο Βρετανός Ricardo, θεωρεί πως 

η διαίρεση της εργασίας σε ανθρώπινο δυναµικό, περιοχές και έθνη, οδηγεί στην 

επιθυµητή βελτιστοποίηση. Η γενική ευηµερία που αποκτιέται µε την εξειδίκευση των 

εθνικών οικονοµιών, επιτυγχάνεται από το διεθνές εµπόριο, απελευθερωµένο από 

κρατικές παρεµβάσεις. Στρατιωτικές δαπάνες που ενισχύουν τα µονοπώλια, τρενάρουν 

την οικονοµική ευηµερία των κρατών ( Coulomb, Hartley & Intriligator 2008 ). O 

Ricardo, ασχολήθηκε και µε το θέµα της χρηµατοδότησης των πολέµων. Θεωρώντας 

αναγκαία τη µείωση της κατανάλωσης εν καιρώ πολέµου, πίστευε πως ο δανεισµός, αν 

και προτιµητέος από τις κυβερνήσεις γιατί µεταβίβαζαν το κόστος του πολέµου στο 

µέλλον, επισκίαζε την πραγµατική κατάσταση στα µάτια των καταναλωτών, 

µειώνοντας την αποταµιευτική τους ροπή· σε αντίθεση µε τη φορολογία που µειώνει 

άµεσα την κατανάλωση και ωθεί τις κυβερνήσεις να απεµπλακούν από το πόλεµο το 

συντοµότερο ( Κόλλιας 1998 ). 
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2.2.3 Προστατευτισµός     

 

Ο φιλελευθερισµός εκκολάφθηκε σε µία χρονική περίοδο όπου η  Αγγλία είχε γίνει η 

πιο προοδευµένη χώρα, όπου όλες οι εφευρέσεις και οι νεωτερισµοί είχαν συµβεί στο 

έδαφος της. Ταυτόχρονα µέσω των δασµών και του πολέµου, το µονοπώλιο της στις 

παγκόσµιες αγορές, δραπέτευσε από οποιοδήποτε κίνδυνο ανταγωνισµού, ενώ η 

παραγωγή των άλλων χωρών αδυνατούσε να συναγωνιστεί τα Βρετανικά προϊόντα. Σε 

αυτήν την απόλυτη κατάσταση, οποιαδήποτε κρατική προστασία και βοήθεια δεν ήταν 

αναγκαία. Για τους φιλελεύθερους δεν ήταν ποτέ αναγκαία. Για τους υποστηρικτές του 

προστατευτισµού όµως, η κατάσταση αυτή ευνοούσε τον οικονοµικά ισχυρό, ο οποίος 

εµπόδιζε τον ασθενέστερο να αναπτυχθεί. Ο προστατευτισµός δεν αποτελεί σχολή 

οικονοµικής σκέψης, απλώς υπήρξε το κυρίαρχο στοιχείο της ιστορικής σχολής σε 

ζητήµατα άµυνας και ασφάλειας. Όταν απουσίαζε ο ανταγωνισµός και τα κράτη 

απολάµβαναν ένα φυσικό µονοπώλιο, το εµπόριο όντως θεωρούνταν δεσµός ειρήνης 

και φιλικής γειτονίας. Στην περίπτωση που τα κράτη ανταγωνίζονταν στην ίδια γραµµή 

παραγωγής, το εµπόριο γινόταν το απόλυτο όπλο, για τη διεκδίκηση των κοινών 

αγορών ( Ψαλιδόπουλος 2002, Van Dyke Robinson 1900 ). 

 

Πρόδροµος της ιστορικής σχολής, ο Γερµανός List, πίστευε πως το ελεύθερο εµπόριο 

προωθεί τα συµφέροντα των οικονοµικά ισχυρών δυνάµεων, εις βάρος των οικονοµικά 

υποδεέστερων κρατών. Τοποθετούσε θέµατα άµυνας και εθνικής ευηµερίας στην πρώτη 

γραµµή της οικονοµικής ανάλυσης, επικαλώντας αναγκαία την χρήση προστατευτικών 

µεθόδων, στρατιωτικών µέσων και οικονοµικών εργαλείων. Η παγκόσµια ειρήνη είναι 

το επιθυµητό αποτέλεσµα, αλλά πραγµατοποιείται µόνο όταν όλα τα κράτη φτάσουν 

στο ίδιο οικονοµικό επίπεδο και οργανωθούν σε µία ευρεία κοινοπολιτεία ( Coulomb & 

Fontanel 2008 ). Αρνητής της κοσµοπολίτικης ιδέας του φιλελευθερισµού, θεωρούσε 

πως οι κλασσικοί ανέλυσαν σωστά την παγκόσµια οικονοµία, όχι όµως και την εθνική. 

Το προστατευτικό σύστηµα είναι δηµιούργηµα των πολέµων και συνέπεια των κρατών 

από την αναζήτηση εγγυήσεων για µόνιµη εσωτερική ευηµερία ( Ψαλιδόπουλος 2002 ). 

Για τον List, οι δαπάνες για άµυνα, όπως αυτές για εκπαίδευση και δικαιοσύνη, µπορεί 

να µην παράγουν επιπλέον προϊόν, αλλά επιτρέπουν σε µία µακροπρόθεσµη αύξηση 

των εθνικών παραγωγικών συντελεστών. Η προστασία της εγχώριας βιοµηχανικής και 

αγροτικής παραγωγής σε περιόδους ειρήνης, εξασφάλιζε την ανάλογη αυτάρκεια σε 

καιρό πολέµου και είχε ευεργετικές επιδράσεις στην οικονοµική µεγέθυνση ( Coulomb 

2004, List 1904 ). 
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Ο Αµερικανός Hamilton A., πίστευε στη χρήση οικονοµικής πολιτικής για την εθνική 

ενοποίηση και δύναµη. Ένα κράτος έπρεπε να είναι ανεξάρτητο στον οικονοµικό και 

στρατιωτικό τοµέα, προωθώντας έτσι την εκβιοµηχάνιση του. Ήταν υπέρµαχος 

διαφόρων µέσων προστασίας, όπως δασµών, απαγορεύσεις εισαγωγών τελικών αγαθών 

και εξαγωγών πρώτων υλών, και επιχορηγήσεων. Το επίκεντρο της οικονοµίας έπρεπε 

να είναι η αυτάρκεια, ώστε σε περιόδους πολέµου να χρηµατοδοτεί τον εθνικό αγώνα 

από ένα δηµοσιονοµικά θωρακισµένο δηµόσιο ταµείο, αποδεσµευµένο από εξωτερικές 

αγορές. Η πολεµική βιοµηχανία έπρεπε να βρίσκεται στα χέρια του κράτους, αλλιώς θα 

υπόκεινται στους κινδύνους της ατοµικής πρωτοβουλίας ( Ψαλιδόπουλος 2002, 

Coulomb 2004 ). 

 

Ο προστατευτισµός, αν και είχε πολλές οµοιότητες µε την µερκαντιλιστική θεωρία, 

απέβλεπε στην ισόρροπη ανάπτυξη των κρατών, σε αντίθεση µε τους µερκαντιλιστές 

που δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για την ένδεια του κράτους που συναλλάσσονταν και 

εµπορεύονταν ( Ψαλιδόπουλος 2002 ). 

 

2.2.4 Μαρξισµός 

 

Η µαρξιστική θεωρία έβλεπε τον καπιταλισµό ως τον ιδρυτή του πολέµου, ένα 

αναπόφευκτο φαινόµενο που αντανακλά τις οικονοµικές ανισότητες που γεννά το 

καπιταλιστικό πρότυπο. Για τους θεωρητικούς του µαρξισµού, η έννοια του πολέµου 

είναι καθετοποιηµένη και συσχετίζεται µε τον ταξικό αγώνα. Όσο υπάρχουν ισχυροί 

και ανίσχυροι, η άσκηση βίας θα αποτελεί αναγκαιότητα και για τις δύο πλευρές. Ο 

διεθνής πόλεµος είναι η εσκεµµένη διακλάδωση του ταξικού, διότι αποπροσανατολίζει 

το προλεταριάτο από την ταυτότητα του πραγµατικού εχθρού. Οι µαρξιστές δεν 

αντιτίθονταν µε την ιδέα του πολέµου, αφού τον θεωρούσαν πρωταρχικό στάδιο για την 

έναρξη της ταξικής επανάστασης και την εγκαθίδρυση του κουµµουνισµού. Επειδή ο 

πόλεµος εξαρτάται από πολιτικοοικονοµικά κριτήρια που είναι ριζωµένα στις εκάστοτε 

ταξικές αντιθέσεις µεταξύ παραγωγικών δυνάµεων, η κατάργηση του θα 

πραγµατοποιηθεί µέσω της µεταβολής αυτών των κριτηρίων και όχι από ηθικές 

εκκλήσεις. Οι πόλεµοι µεταξύ κρατών θα εξαλειφθούν µε το τέλος των ταξικών 

διαφορών ( Κονδύλης 1998, Bellais & Coulomb 2008a, Coulomb & Fontanel 2008 ). 
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Σύµφωνα µε τους Γερµανούς Marx και Engels, ο πόλεµος συνδέεται µε τη φύση της 

ταξικής κοινωνίας. Κάθε κοινωνία που είναι χωρισµένη σε ανταγωνιστικές τάξεις 

αναγκαστικά παράγει και συγκρούσεις, οι οποίες αναπτύσσονται στην παραγωγική 

σφαίρα. Ο πόλεµος είναι η συλλογική άσκηση ένοπλης βίας µε σκοπό την επίτευξη 

συλλογικών σκοπών, όπου τα αντικρουόµενα υποκείµενα µπορεί να είναι τάξεις, έθνη 

και κράτη ( Κονδύλης 1998 ). ∆εν συµµερίζονταν τον φιλελευθερισµό και τον 

οικονοµικό ειρηνισµό του εµπορίου. Καθώς ο ανταγωνισµός στις καπιταλιστικές 

κοινωνίες οδηγεί σε συγκρούσεις µεταξύ συµφερόντων, το ελεύθερο εµπόριο απλώς 

τοποθετεί τις εθνικές οικονοµικές ανισότητες στην παγκόσµια σκηνή, διεθνοποιώντας 

τες ( Bellais & Coulomb 2008a ). Οι πόλεµοι οφείλονταν αποκλειστικά σε οικονοµικά 

αίτια, το οποία διαµορφώνονται από το διεκδικούµενο κέρδος των ταξικά αντίθετων 

παραγωγικών δυνάµεων. Αποτελούν µονάχα το µέσο, σκοπός είναι τα οικονοµικά 

πλεονεκτήµατα, καθώς η υποταγή υπήρξε πάντοτε το όργανο οικονοµικής 

εκµετάλλευσης. Ωστόσο θεωρούσαν τους µεγάλους καπιταλιστικούς πολέµους 

αναγκαίους για την αποδυνάµωση της αστικής τάξης και τη θεµελίωση της ταξικής 

επανάστασης ( Κονδύλης 1998 ). 

 

Συνεχιστής της µαρξιστικής θεωρίας, ο Ρώσος Lenin, θεωρούσε εξίσου τον πόλεµο, 

φαινόµενο της ταξικής διαίρεσης, όπως και τους διακρατικούς πολέµους, αφού τα 

κράτη αποτελούν διαστρωµατωµένα κοινωνικά µορφώµατα. Η ειρήνη µεταξύ των 

καπιταλιστικών κρατών είναι µονάχα η παύση του πολέµου, διότι ως υπόσταση δεν 

µπορεί να παγιωθεί όσο υπάρχουν ταξικές διαφορές µέσα στην κοινωνία. Για τον 

Lenin, οι µη-δίκαιοι καπιταλιστικοί πόλεµοι αποσκοπούν στη διεκδίκηση των 

συµφερόντων µίας αποκλειστικής άρχουσας τάξης, ενώ οι καταπιεζόµενες λαϊκές µάζες 

των κρατών έχουν περισσότερα κοινά µεταξύ τους, παρά µε τις κυρίαρχες πολιτικές 

εξουσίες ( Κονδύλης 1998, Lenin 1915 ). Τέλος, θεωρούσε τον ιµπεριαλισµό ως την 

µετεξέλιξη του καπιταλισµού, όπου η συγκέντρωση παραγωγής και κεφαλαίου στον 

τραπεζικό και βιοµηχανικό κλάδο, δηµιουργεί µία χρηµατοοικονοµική ολιγαρχία που 

έχει ως σκοπό το µοίρασµα του κόσµου. Καθήκον της εργατικής τάξης ήταν η συντριβή 

αυτού του µηχανισµού ( Ψαλιδόπουλος 2002, Robbins 1968 ).  

 

Η Πολωνή Luxemburg, απέδιδε στις αντίθετες παραγωγικές δυνάµεις την γενεσιουργό 

αιτία του πολέµου. Η τοπική ανεπαρκής ζήτηση εµποδίζει τη διαδικασία συσσώρευσης 

πλούτου, το βασικό µηχανισµό του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Καθώς η 

ανάγκη για νέες αγορές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της 
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υπερβάλλουσας παραγωγής, µη-καπιταλιστικά κράτη αποτελούν τη λεία για τις 

κυρίαρχες οικονοµίες, που ακολουθούν ιµπεριαλιστικές πολιτικές. Οι 

ενδοκαπιταλιστικές διενέξεις απλώς αφορούν τη µοιρασιά του παγκόσµιου µεριδίου. 

Μέσα από την Luxemburg, γεννήθηκε η σχολή της υποκατανάλωσης που θεωρούσε τις 

στρατιωτικές δαπάνες αναγκαίες για τη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ 

υπερπαραγωγής και µειωµένης ζήτησης. Σύµφωνα µε τους µαρξιστές της σχολής αυτής, 

ο µιλιταρισµός απορροφούσε µεγάλα ποσά για να αποφεύγονται οι οικονοµικές κρίσεις 

της υπέρµετρης παραγωγής και της φθίνουσας κερδοφορίας. Η κατανάλωση της 

επιπλέον παραγωγής σε στρατιωτικούς τοµείς και πολέµους χρησιµεύει στη διατήρηση 

ικανοποιητικών επιπέδων ζήτησης και απασχόλησης, αντισταθµίζοντας την ενδογενή 

τάση του συστήµατος για στασιµότητα και κατάρρευση ( Κόλλιας 1998, Bellais & 

Coulomb 2008a ). 

 

2.2.5 Νεοκλασική Θεωρία Και Κεϋνσιανισµός 

 

Η νεοκλασική θεωρία µεγιστοποίησης της ατοµικής ευηµερίας µέσω της προσφοράς 

και της ζήτησης, κυριαρχεί στη σύγχρονη µικροοικονοµική, και µαζί µε την 

µακροοικονοµική κεϋνσιανή θεωρία, συντάσσουν την νεοκλασική σύνθεση, που 

επικρατεί ως το κύριο ρεύµα των σύγχρονων οικονοµικών. Οι νεοκλασικοί 

οικονοµολόγοι που µετέτρεψαν τα οικονοµικά σε επιστήµη, υπερασπίζονταν την 

ελεύθερη αγορά ( Coulomb 2004 ). Πολιτικές παρέµβασης του κράτους µε µέτρα στην 

οικονοµία, ήταν αναποτελεσµατικές στη επίλυση των οικονοµικών προβληµάτων και 

της κλονισµένης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και ως µόνη λύση αποτελούσαν οι θετικές 

πολιτικές διεθνούς συνεργασίας που θα εξασφάλιζαν σταθερές οικονοµικές και 

πολιτικές δοµές ( Ψαλιδόπουλος 2002 ). Απέρριπταν ακόµα και την υπόθεση πως η 

άµυνα στρατηγικών συµφερόντων δικαιολογούσε παρεµβάσεις στην οικονοµία, διότι η 

ειρήνη ήταν έµφυτη στους µηχανισµούς της αγοράς. Αν και θεωρούσαν τις 

στρατιωτικές δαπάνες βάρος για την κοινωνία, τις αποδέχονταν ως µορφές δηµόσιων 

δαπανών και δικαιολογούσαν ένα άριστο µέγεθος ( Κόλλιας 1998, Coulomb & Fontanel 

2008 ). 

 

Ο Άγγλος δηµοσιογράφος Angell, θεωρούσε πως ο πόλεµος µεταξύ ανεπτυγµένων 

κρατών είναι ασύµφορος. Όλα τα κράτη βρίσκονταν σε εµπορική αλληλεξάρτηση 

απαραίτητη για την ευηµερία τους και οποιαδήποτε προσπάθεια εδαφικής επέκτασης θα 

ήταν αυταπάτη, καθώς δεν συνεπαγόταν και αύξηση πλούτου. Αρνιούνταν το γεγονός 
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ότι το εµπόριο έχει εθνικό χαρακτήρα, διότι σε µία παγκόσµια αλληλένδετη αγορά, ο 

εµπορικός ανταγωνισµός µπορεί να είναι εξίσου σκληρός τόσο στο εσωτερικό, όσο και 

στο εξωτερικό µίας χώρας. Κάθε κράτος που προσπαθεί να υφαρπάξει αγορές, 

προκαλεί εσωτερικές διαταραχές στην οικονοµία του που είναι πιο ζηµιογόνες από τα 

αναµενόµενα οφέλη ( Ψαλιδόπουλος 2002, Angell 1918 ). Ο Γάλλος Walras, πίστευε 

στους φυσικούς νόµους των οικονοµικών, ειδικότερα στην ελευθερία ως βασικό 

συστατικό τους, και θεωρούσε πως η οικονοµία δίχως παρεµβάσεις, οδηγεί στην 

οικονοµική ισορροπία και την οικουµενική ειρήνη. ∆εν υπερασπιζόταν τα κρατικά 

µέτρα µε σκοπό την επίλυση οικονοµικών προβληµάτων, και όπου και αν 

χρησιµοποιήθηκαν, αποτελούσαν µία πολιτική πραγµατικότητα και όχι οικονοµική  

( Coulomb 2004 ). 

 

Ο Άγγλος Pigou, ισχυριζόταν πως οποιαδήποτε παρέµβαση στις ελεύθερες δυνάµεις της 

οικονοµίας, συγκεντρώνοντας πόρους για λιγότερο παραγωγικά κανάλια, µε τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο, θα καθιστούσαν το κράτος λιγότερο πλούσιο. Σε αυτή την κατηγορία 

τοποθετούσε τις στρατιωτικές δαπάνες. Αναγνώριζε όµως την ανάγκη για άµυνα σε ένα 

κόσµο επιρρεπή σε συρράξεις. Αναφερόµενος στα αίτια των πολέµων, πίστευε πως αν 

και ο πόλεµος έφερνε ανυπολόγιστες καταστροφές, το οικονοµικό σύστηµα συνεχίζει, 

έστω και υπολειτουργώντας, να ωφελεί κάποιους. Έτσι κατά τον Pigou, τα αίτια των 

πολέµων ήταν οικονοµικά και αφορούσαν είτε δικαιώµατα σε αγορές, που οι µεγάλες 

δυνάµεις είχαν οικονοµικές δραστηριότητες, είτε το ιδιωτικό συµφέρον κάποιων 

κυρίαρχων οµάδων που κέρδιζαν υπέρογκα ποσά µέσω της προώθησης του φόβου του 

πολέµου ( Pigou 1921 ). Ακριβώς στο ίδιο κλίµα ο Άγγλος Hirst, θεωρούσε πως µία 

κοινωνία είτε παράγει τροφή, είτε πυροτεχνήµατα, οι θετικές επιπτώσεις της 

παραγωγής φαίνονται όσο διαρκούν οι δαπάνες, η διαφορά ήταν πως οι στρατιωτικές 

δαπάνες δεν παράγουν επιπλέον προϊόν και η οικονοµία φτάνει τελικά σε ένα τέλµα, 

συνεπάγοντας ότι, η άποψη ότι δηµιουργούν πλούτο είναι εσφαλµένη. Για τον Hirst, ο 

πόλεµος – αποτέλεσµα διεφθαρµένων κυβερνήσεων – πέρα από τη δυστυχία που 

φέρνει, αφήνει τα σηµάδια του στην οικονοµία και µετά το τέλος του, τόσο στα 

εµπόλεµα κράτη, όσο και στα ουδέτερα. Για τους δύο Άγγλους οικονοµολόγους, η 

διεθνής οικονοµική συνεργασία µειώνει τις διαµάχες και διακρατικές αντιζηλίες ( Hirst 

1916 ). 

 

Καθώς ο κόσµος είχε εισέλθει στην εκρηκτική περίοδο των παγκοσµίων πολέµων και η 

επικρατούσα πραγµατικότητα δεν µπορούσε να αναλυθεί από τη νεοκλασική θεωρία 
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της ελευθερίας των οικονοµικών σχέσεων, ένα νέο διαρθρωτικό πρότυπο έπρεπε να 

εφαρµοστεί που θα στόχευε µέσω της κατάλληλης κρατικής πολιτικής στην ανάλυση 

των οικονοµικών κρίσεων και υφέσεων. Η νέα κεϋνσιανή θεωρία υποστήριζε πως η 

ιδιωτική πρωτοβουλία µερικές φορές οδηγεί σε ανεπαρκή µακροοικονοµικά 

αποτελέσµατα, και εποµένως επιβάλλεται δραστική οικονοµική πολιτική από το 

δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβάνοντας νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές προτάσεις. Η 

κεντρική ιδέα των κεϋνσιανών ήταν, πως σε µερικές περιπτώσεις, οι αυτόµατοι 

µηχανισµοί της αγοράς δεν µπορούσαν να άγουν την οικονοµία σε επίπεδα πλήρους 

απασχόλησης και παραγωγής ( Ψαλιδόπουλος 2002 ). Το κράτος οφείλει να επεµβαίνει 

στην οικονοµία µέσω κρατικών δαπανών για την αποφυγή των διακυµάνσεων και την 

τόνωση της ενεργούς ζήτησης ( Κόλλιας 1998 ). 

 

Σύµφωνα µε τον Βρετανό οικονοµολόγο Keynes, το κράτος δεν ήταν το άθροισµα των 

ατοµικών συµφερόντων, αλλά µία ξεχωριστή οντότητα µε δικαιοδοσία εφαρµογής 

οικονοµικών πολιτικών ως θεραπεία ενάντια στις κρίσεις ( Coulomb & Fontanel 2008 ). 

Σε αντίθεση µε τους κλασσικούς, δεν θεωρούσε το ελεύθερο εµπόριο ως 

σταθεροποιητικό παράγοντα και πρότεινε κρατικές οικονοµικές πολιτικές. Τις 

δικαιολογούσε µόνο όµως όπου η ελεύθερη οικονοµία δεν µπορούσε να ισορροπηθεί 

και εναντιωνόταν µε τον υπερπαρεµβατισµό των ολοκληρωτικών καθεστώτων ( Bellais 

& Coulomb 2008b ). Όταν κάθε έθνος µάθει να παρέχει στην κοινωνία του πλήρη 

απασχόληση, εκµεταλλευόµενο των εθνικών του πολιτικών, δεν θα υπάρχουν 

οικονοµικοί λόγοι για να στρέψουν το ενδιαφέρον ενός κράτους στον πλούτο των 

γειτόνων του ( Turnell 2002 ). 

 

Ο Keynes, πίστευε πως ένα κράτος έπρεπε να αποφεύγει τον πόλεµο µε κάθε σώφρον 

τρόπο, σε αντίθετη περίπτωση η ένοπλη αποτροπή, η συλλογική προσπάθεια και η 

χρήση οικονοµικών εργαλείων είναι προαπαιτούµενες συνιστώσες της εθνικής 

ασφάλειας ( Turnell 2002 ). Γι’ αυτό το λόγο ήταν υποστηρικτής των κρατικών 

δαπανών για πολεµικές προετοιµασίες, καθώς πέρα από τον εµφανή αµυντικό τους 

ρόλο, οι στρατιωτικές δαπάνες σε περίοδο ειρήνης θα ενεργοποιούσαν θετικά την 

εγχώρια οικονοµία. Ωστόσο τις θεωρούσε δεύτερη καλύτερη επιλογή σε σχέση µε τις 

κρατικές δαπάνες για κοινωνικές υποδοµές ( Bellais & Coulomb 2008b ). Αν και 

υπέρµαχος ενός εθνικού αγώνα, ήταν αντίθετος µε τις µεταπολεµικές ποινές. 

Θεωρώντας δυσβάστακτες τις αποζηµιώσεις που επιβλήθηκαν στη Γερµανία µετά τον 

Πρώτο Παγκόσµιο, εναντιώθηκε µε τη σκληρή ειρήνη που καταδίκασε τους ηττηµένους 
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σε εξαθλίωση. Προφητικός στους ισχυρισµούς του τόνισε πως, άµα τα ∆υτικά κράτη 

απαρνηθούν έστω και τα απαραίτητα µέσα για την οικονοµική αναπτέρωση της 

Γερµανίας, οδηγώντας τις µελλοντικές γενεές στην πενία, η εκδίκηση θα είναι η 

µοναδική αντίδραση, που θα προκαλέσει ένα τόσο καταστρεπτικό πόλεµο, όπου οι 

συνέπειες του προηγουµένου θα είναι µηδαµινές ( Keynes 1920 ). 

 

Η επαλήθευση των ισχυρισµών του Keynes, πως οι στρατιωτικές δαπάνες λειτουργούν 

και ως µία αποπληθωριστική πολιτική, υπήρξαν καθοριστικές στη διαστρέβλωση των 

βαθύτερων προσδοκιών του. Μετά την «πολεµική άνθηση» του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 

Πολέµου, οι πολιτικές κυβερνήσεις δικαιολογούσαν υπερβολικές στρατιωτικές δαπάνες 

σε καιρό ειρήνης ως εγγυηµένη πολιτική οικονοµικής ανέλιξης και ως φόβητρο 

επιστροφής στην προπολεµική ύφεση. Το φαινόµενο που ονοµάστηκε «στρατιωτικός 

κεϋνσιανισµός», µετέτρεψε το όνειρο του Keynes σε εφιάλτη ( Bellais & Coulomb 

2008b, Higgs 1995 ). 

 

2.2.6 Ολοκληρωτισµός 

 

Οι οικονοµολόγοι του ολοκληρωτισµού διατύπωναν µία εναλλακτική οικονοµική 

προσέγγιση από αυτήν του µαρξιστικού και καπιταλιστικού συστήµατος. Εµφανίζονται 

νέες απόψεις όπου αρχικά η πειθαρχηµένη ή ελεγχόµενη οικονοµία και αργότερα η 

οικονοµία του «διευρυµένου χώρου», προσπαθεί να επικαλύψει επιστηµονικά 

ιµπεριαλιστικές διαθέσεις. Ο εθνικοσοσιαλισµός έβαζε το άτοµο στον πυρήνα της 

οικονοµικής ανάλυσης. Το άτοµο είναι που δίνει αξία στα αγαθά. Η φύση επιλέγει τα 

άριστα άτοµα να κυριαρχήσουν και να διοικήσουν. Ο πόλεµος είναι η υποταγή του 

ασθενέστερου στον ισχυρό, η φυσιολογική κατάσταση των πραγµάτων. Αυτές οι 

οικονοµικές απόψεις, έπαιρναν φυλετική διάκριση όταν αναφέρονταν σε «ανώτερους» 

και «κατώτερους» λαούς ( Ψαλιδόπουλος 2002 ). Οι συνήγοροι του εθνικού 

ολοκληρωτισµού ισχυρίζονται πως η κοινωνία διαµορφώνεται από µία µονοπωλιακή 

και υπερπαρεµβατική οικονοµία, µε εκτεταµένους κυβερνητικούς ελέγχους σε τιµές και 

επενδύσεις, και κοινωνικοποίηση των ζηµιών. Η βασική αρχή ήταν πως κάθε ατοµική 

εσωτερική οικονοµική δραστηριότητα υποτάσσεται στην απόλυτη οικονοµική 

οντότητα, το ολοκληρωτικό καθεστώς του κράτους, µε το οποίο ταυτίζεται, και 

οποιαδήποτε οικονοµική επανάσταση εµποδίζεται. Κάθε καταναλωτική ελευθερία θα 

πρέπει να αφοµοιωθεί από ένα εθνικό σχεδιασµό και κάθε οικονοµική δραστηριότητα 

να προσανατολίζεται στις ανάγκες ενός δυνητικού πολέµου ( Ropke 1935 ). 
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Ο πατέρας της γεωπολιτικής, ο Γερµανός Ratzel, συνέδεσε το γεωγραφικό χώρο µε την 

πολιτική ισχύ και τη γεωγραφία ως βασικό εργαλείο της πολιτικής πραγµατικότητας  

( Freedman 2001 ). Αναφερόµενος στο κράτος-οργανισµό, δεχόταν την άποψη πως τα 

κράτη ζουν, φθίνουν, παρακµάζουν και πεθαίνουν µέσα από τον αγώνα τους για ζωή. 

Το κράτος είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το έδαφος του, που αποτελεί την υλική και 

οικονοµική βάση του. Εισάγει έτσι την έννοια του «ζωτικού χώρου», ο οποίος δεν είναι 

στατικός, αλλά διευρύνεται µαζί µε την εθνική ζωτικότητα που εκτρέφει. Κεντρική του 

ιδέα είναι ο αγώνας για απόκτηση χώρου. Το κράτος κατέχει το αδιαµφισβήτητο 

δικαίωµα για πρόσκτηση εδαφών, απορροφώντας πολύτιµες περιοχές και εθνικές 

ενότητες µικρότερης σηµασίας. Ένα κράτος που αποκλειστεί µέσα σε ένα περιορισµένο 

χώρο είναι καταδικασµένο προς αφανισµό, παραχωρώντας το δικαίωµα στο γείτονα 

του, που διεκδικεί το χώρο, έχοντας συνείδηση της βιολογικής του αξίας. Κάθε 

εθνοαφοµοιωτική διαδικασία ήταν µοιραίο να συνοδεύεται από πολεµική δράση, χωρίς 

βέβαια να είναι αυτό απαραίτητο. Σύµφωνα µε το Γερµανό Haushofer, τα σύνορα 

διαστέλλονται όσο απαιτείται, ώστε ο περικλειόµενος ζωτικός χώρος να καλύπτει 

πλήρως τις ανάγκες του πληθυσµού. Τα σύνορα αποτελούν στρατηγικούς στόχους 

ύπαρξης σε έναν περιορισµένης έκτασης πλανήτη. Κατά τον ίδιο, ήταν απαραίτητη η 

ανάδειξη στο διεθνές προσκήνιο ενός επιλεγµένου αριθµού κρατών διεθνής 

ακτινοβολίας µε την εκάστοτε παν-τοπική οικονοµική ζώνη επιρροής τους ( Μάζης 

2002 ). 

 

Ο Γερµανός πολιτικός Hitler, ισχυριζόταν πως ο ισχυρότερος λαός θα πρέπει να 

κυριαρχεί, µέσα από τον αγώνα για ζωή, και να µην αναµιγνύεται µε τον ανίσχυρο, 

ώστε να διατηρεί το µεγαλείο του. Συνάδει τον πόλεµο ως τη µοναδική λύση που 

διατηρεί αυτούς που επιθυµούν να ζήσουν. Κάθε κράτος που διεκδικεί την ανάπτυξη 

του επιβάλλεται να εκµεταλλευτεί «κατώτερους» λαούς για τα αρχικά στάδια της 

εξέλιξης του. Αναφερόµενος στο κατάλληλο οικονοµικό σύστηµα, πίστευε πως η 

κοινωνία, και συνεπώς η οικονοµία της άριστης φυλής, θα πρέπει να αποτελείται από 

οµοιογενείς ατοµικές µονάδες, που θα είναι διατεθειµένες να θυσιάσουν τις απολαύσεις 

τους και να θέσουν τις ικανότητες τους για το καλό του έθνους. Ένα έθνος που θα 

αναπτύσσεται υπό την καθοδήγηση µίας άριστης ολιγαρχίας, αποµακρυσµένης από την 

αδράνεια της µάζας. Όσον αφορά το εµπόριο, ο Hitler, θεωρούσε πως η αγορά ειδών 

διατροφής από πωλήσεις βιοµηχανικών προϊόντων σε υποανάπτυκτες χώρες ήταν 

επισφαλής, διότι ανταγωνίστριες χώρες θα αγωνίζονταν για τον ίδιο σκοπό, µειώνοντας 
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την δυνατότητα των ασθενέστερων χωρών στην εξεύρεση πόρων για περαιτέρω αγορές 

και παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Άρα η γεωγραφική επέκταση γινόταν απαραίτητη  

( Ψαλιδόπουλος 2002, Hitler 1926 ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

 

Ως οικονοµική του πολέµου ορίζεται η µελέτη των τρόπων και των µέσων κατανοµής 

των διαθέσιµων πόρων για τη διεξαγωγή ενός πολέµου. Ενώ η µελέτη των οικονοµικών 

του πολέµου πριν τον 20ο αιώνα ήταν δουλειά των ιστορικών, η έλευση του 

ολοκληρωτικού πολέµου, καθιέρωσε την πολεµική οικονοµία ως οικονοµικό φαινόµενο 

( Menderhausen 1943 ). 

 

 

3.1 Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

 

 

3.1.1 Η Οικονοµική Βάση Και Η Εξέλιξη Της Μορφής Του Πολέµου 

 

Η περίοδος των παγκοσµίων πολέµων υπήρξε η απαρχή της σηµαντικότητας της 

οικονοµικής βάσης ενός κράτους, διότι ο ολοκληρωτικός πόλεµος απαιτούσε τη µαζική 

και καθολική κινητοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων ενός έθνους για την 

υποστήριξη της πολεµικής προσπάθειας ( Keynes 1939 ). Θεωρητικοί της περιόδου  

( Durbin 1939, Hirst 1916, Keynes 1939, Menderhausen 1943, Pigou 1921, Robbins 

1950 ), ασχολήθηκαν µε την κινητοποίηση της οικονοµικής βάσης στη στήριξη ενός 

πολέµου, διότι σε τέτοιας µεγάλης κλίµακας πόλεµο που επιστρατεύεται το σύνολο της 

εθνικής οικονοµίας, δεν είναι µόνο οι στρατιωτικές δυνάµεις εν καιρώ ειρήνης που 

διαµορφώνουν το αποτέλεσµα, αλλά η ικανότητα ενός κράτους να παράγει και να 

αναπαράγει δύναµη ( Knorr 1957 ). Η διανοητική και φυσική δύναµη του πληθυσµού 

του, η γη και οι πρώτες ύλες που παράγει, η υλική παρακαταθήκη του που αφορά τα 

κτίρια, εργοστάσια, µεταφορές, υποδοµές και έτοιµα αγαθά, η οργανωτική δοµή και οι 

απαιτήσεις πληρωµών από εξωτερικές µονάδες αποτελούν το σύνολο της οικονοµικής 

βάσης, το οποίο πρέπει να κινητοποιηθεί για να µπορέσει να µετατραπεί σε 

στρατιωτική δύναµη ( Pigou 1921 ). Έτσι ανάµεσα στην δυνητική και πραγµατική 

ισχύς, ο παράγοντας της κινητοποίησης επεµβαίνει ( Aron 1966 ). Σε αυτό το σηµείο 

ορίζεται η «δυνητική οικονοµική δυναµικότητα πολέµου» ( economic war potential ), 

που είναι η δυνατότητα µίας οικονοµίας για παροχή στρατιωτικής ισχύος, που 
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πολλαπλασιάζει την ποσότητα δυνάµεως εν καιρώ ειρήνης ( Knorr 1957 ). Οι 

παράγοντες που συνθέτουν την ∆.Ο.∆.Π. είναι ηθικοί και πολιτικοί συντελεστές, ο 

χρόνος µετατροπής από οικονοµία ειρήνης σε πολέµου και η ικανότητα συλλογικής 

προσπάθειας όλων των µονάδων του κράτους ( Aron 1966, Hitch & McKean 1960 ). 

 

Τα κύρια τµήµατα της οικονοµικής κινητοποίησης του ολοκληρωτικού αγώνα είναι: 

1. Κατανοµή της ολότητας του ανθρώπινου δυναµικού στο στρατιωτικό και 

βιοµηχανικό τοµέα, εκπαίδευση στις νέες εργασιακές θέσεις και οργάνωση εφεδρικών 

δυνάµεων 

2. ∆ιαρκή και αδιάκοπη ροή πρώτων υλών στις σηµαντικότερες βιοµηχανίες, 

χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα προτεραιοτήτων, µέσω της εγχώριας παραγωγής υλικών 

και υποκατάστατων ή µέσω εισαγωγών από συµµαχικά ή ουδέτερα κράτη 

3. Μετατόπιση της εγχώριας βιοµηχανίας από την κοινωνική παραγωγή σε πολεµική, 

µέσω δηµιουργίας νέων παραγωγικών µονάδων, µετατροπής υφιστάµενων και στενή 

συνεργασία µε τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις. 

 

Η κινητοποίηση της οικονοµίας δεν θα γινόταν αυτόµατα, αλλά προσαρµοσµένα, µέσα 

από τα στάδια της προετοιµασίας, της µετάβασης, του ολοκληρωτικού πολέµου και της 

αποκινητοποίησης, συγκροτώντας τον «πολεµικό παραγωγικό κύκλο» ( Menderhausen 

1943 ). 

 

Η αποδοτική οικονοµία σε καιρό ειρήνης, αφήνει τον πληθυσµό να διαλέξει για την 

ποσότητα και ποιότητα των αγαθών που επιθυµεί να παράγει και να καταναλώσει. Η 

αποδοτική οικονοµία σε καιρό πολέµου δεν αφήνει το περιθώριο για τέτοιες ελευθερίες. 

∆ίνει έµφαση ώστε όλες οι δραστηριότητες και επιλογές του πληθυσµού να 

επικεντρωθούν στην ένοπλη προσπάθεια ( Miller 1918 ). Η κυβέρνηση απαιτεί να 

οργανωθεί η οικονοµία σε τέτοια βάση που το σύνολο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και 

καταναλωτών δεν µπορεί να οργανωθεί από µόνο του επαρκώς. Η µετάβαση δεν µπορεί 

να γίνει ταχέως και οµαλά, άµα στηριχθεί στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών 

συµφερόντων. Η ατοµική πρωτοβουλία δεν αντιλαµβάνεται τη συνέπεια των πράξεων 

της απέναντι στο σύνολο του πληθυσµού, και η ιστορία απέδειξε πως πολλά κράτη 

υπέφεραν από αυτή την κατάσταση ( Rice 1979 ). Η επιτακτικότητα του εθνικού αγώνα 

απαιτεί κρατικό σχεδιασµό και εξορθολογισµό της οικονοµίας. Το κράτος, εν καιρώ 

πολέµου οφείλει να πάρει καταναλωτικά µέτρα όπως, αύξηση φορολογίας, 

δελτιοποίηση προϊόντων ( rationing ) και αναγκαστική αποταµίευση, που θα στοχεύουν 
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στη µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών, των πληθωριστικών πιέσεων, 

της κατανάλωσης αγαθών που είναι απαραίτητα για τον πόλεµο ( πετρέλαιο, µεταφορές 

κ.α. ) και την αποτροπή ελλείψεων βασικών αγαθών. Από την πλευρά της παραγωγής 

τα µέτρα θα αφορούν την επιχορήγηση παραγωγών, έλεγχο εισαγωγών και εξαγωγών, 

έλεγχο τιµών τελικών αγαθών και πρώτων υλών και τυποποίηση και απλοποίηση 

βασικών προϊόντων, που ευελπιστούν στην παραγωγή απαραίτητων αντιεµπορικών 

πολεµικών αγαθών, αποφυγή µη-αναγκαίων εισαγωγών, εµπόδιση υπερβολικής 

κερδοφορίας παραγωγών από την πολεµική δραστηριότητα, εκτροπή πόρων από 

αντιπαραγωγικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες όπως η διαφήµιση και το µάρκετινγκ, 

και τέλος περιορισµό διαφυγόντων επενδύσεων στο εξωτερικό. Ο εξορθολογισµός της 

οικονοµίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιοδήποτε σύγχρονο κράτος που 

αποδέχεται την ύπαρξη εσχατολογικού πολέµου, π.χ. Ισραήλ. Καθώς τα περισσότερα 

σύγχρονα κράτη δεν µπορούν να συντηρήσουν την οικονοµική τους καθηµερινότητα εν 

καιρώ πολέµου, οφείλουν να καταφεύγουν στις ανάλογες οικονοµικές παρεµβάσεις  

( Menderhausen 1943, Pigou 1921, Wallace D. 1951 ). 

 

Η εµφάνιση των πυρηνικών όπλων, µετά το πέρας του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, 

µείωσε σηµαντικά τη σηµασία της παρατεταµένης και πλήρους κινητοποιηµένης 

οικονοµικής βάσης ( Hitch & McKean 1960 ). Οι θεωρητικοί και οικονοµολόγοι της 

ψυχροπολεµικής περιόδου ( Κονδύλης 1998, Bracken 1979, Hitch & McKean 1960, 

Holsti 1991, Knorr 1957, Van Creveld 1991 ) ισχυρίζονταν πως η µαζική χρήση 

πυρηνικών όπλων, έστω και ως έσχατη λύση, θα επέφερε µία ανυπολόγιστη 

καταστροφή της οικονοµικής βάσης, σπάζοντας το δεσµό µεταξύ «µετώπου» και 

«µετόπισθεν», καθιστώντας ανώφελη την πλήρη κινητοποίηση της. Όµως παρόλο που 

στη στρατηγική σκέψη των δύο υπερδυνάµεων προστέθηκε και αυτή η οπτική, δεν 

ίσχυε το ίδιο για την περιφέρεια που µαίνονταν ποικίλοι πόλεµοι που δεν διέπονταν από 

αυτήν τη στρατηγική λογική ( Κονδύλης 1998 ). Κράτη που δε διέθεταν ή δεν είχαν 

πρόθεση κτήσης πυρηνικών, οργάνωναν την οικονοµική τους βάση, όπως ιστορικά 

συλλήφθηκε στην προγενέστερη περίοδο ( Knorr 1957 ). Οι θεωρητικοί δεν 

υποβάθµισαν την έννοια της οικονοµικής βάσης, αλλά την αναδιαµόρφωσαν για να 

ανταποκρίνεται στη ψυχροπολεµική πραγµατικότητα. Συνεπώς η κινητοποίηση της 

οικονοµικής βάσης – τουλάχιστον για τους ισχυρούς παίκτες - θα έπρεπε να 

ανταποκριθεί σε ένα θερµοπυρηνικό πόλεµο και σε συµβατικούς µικρής ή µεσαίας 

κλίµακας ( Hitch & McKean 1960 ). 
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Στο ενδεχόµενο ενός πολέµου εξ αποστάσεως, τα κράτη διαφέρουν στην ικανότητα 

απορρόφησης ενός θερµοπυρηνικού χτυπήµατος. Καθώς όµως η διαδικασία της 

ανάρρωσης ενάγεται στην οικονοµική δυναµικότητα, η οικονοµική κινητοποίηση θα 

προσανατολίζεται στην ταχύτητα της επίτευξης της. Αυτή η αναρρωτική αντίδραση της 

οικονοµικής βάσης, επηρεάζει ένα κράτος στις επιλογές διεξαγωγής ενός βαλλιστικού 

πολέµου, εισάγοντας την έννοια της «δυνητικής οικονοµικής δυναµικότητας άµυνας»  

( economic defense potential ) ( Knorr 1957 ). Από τα βασικά τµήµατα της οικονοµικής 

κινητοποίησης είναι:  

1.  Βιοµηχανική και πληθυσµιακή διασπορά σε περισσότερα αστικά κέντρα  

2. Κατασκευή δικτύου προστατευτικών καταφυγίων για τον πληθυσµό και για την 

αποθήκευση επαρκών προµηθειών για επιβίωση και ανοικοδόµηση  

3. Υπόγειες βιοµηχανίες και εγκαταστάσεις για την λειτουργία της οικονοµίας, 

επικοινωνιών, ενέργειας και οργανωτικής αρχής σε συνθήκες µεταπυρηνικού ολέθρου  

( Hitch & McKean 1960 ). 

 

Ο τρόµος που προκαλούσε µία ενδεχόµενη γενικευµένη σύρραξη µεταξύ πυρηνικών 

δυνάµεων, περιόρισε σηµαντικά τους πολέµους της εποχής σε συµβατικούς µικρής ή 

µεσαίας έντασης, που απαιτούσαν οικονοµική κινητοποίηση µικρής και ταχείας 

εκδίπλωσης, µε σκοπό την αποφόρτιση κρίσεων ( Bracken 1979, Hitch & McKean 

1960 ). Ίσχυε ότι και στην προηγούµενη περίοδο, αλλά σε µικρότερη κλίµακα. Οι λόγοι 

της µερικής κινητοποίησης ήταν πρώτον, η περιπλοκότητα και ευαισθησία της 

αναπτυγµένης οικονοµίας, δεν άντεχε πλέον ένα παρατεταµένο συµβατικό πόλεµο ( 

χωρίς να σηµαίνει πως περιορισµένοι πόλεµοι δεν υπήρξαν ή µετεξελίχθησαν σε 

δαπανηρούς ) ( Κονδύλης 1998 ), και δεύτερον, την αποτροπή γενικευµένης αντίδρασης 

µίας αντίπαλης παράταξης σε περίπτωση «εκποµπής σήµατος» πλήρους κινητοποίησης. 

Παράδειγµα αποτελεί ο πιο ( αντί- ) δηµοφιλής πόλεµος της περιόδου, ο Πόλεµος του 

Βιετνάµ, στον οποίο η κινητοποίηση του συνόλου της οικονοµίας των Η.Π.Α. ήταν η 

µικρότερη της µέχρι τότε ιστορίας της ( Pistorius & Stuckey 1985 ). Για τις ισχυρές 

οικονοµίες, µέθοδοι εξορθολισµού της οικονοµίας και του πληθωρισµού µέσω 

περιορισµένων µέτρων είχαν µικρά αποτελέσµατα, όπως στις περιπτώσεις µαζικών 

καταναλωτικών αγορών φόβου ( φαινόµενο που του αποδόθηκε η έννοια του «scare-

buying» ), ειδάλλως µικρές αυξήσεις τιµών ήταν ελεγχόµενες ( Knorr 1957 ). Ωστόσο 

πρακτικές συµπίεσης των τιµών υπήρξαν συχνή παρεµβατική πολιτική σε πολλούς 

διεθνείς και εµφυλίους πολέµους αναπτυσσόµενων κρατών της εποχής ( Stewart 1993 ). 
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Στη σύγχρονη εποχή η οικονοµική βάση έχει ταυτιστεί µε την οικονοµική δύναµη ( 

GDP ). Παρέχει τη δυνατότητα σε ένα κράτος να αµυνθεί από τα περισσότερα είδη 

πολέµου, µεταφρασµένη ως κάλυψη του κόστους ως ποσοστό του GDP, κάτω από 

χρηµατοοικονοµικούς περιορισµούς. Η αναγνωρισιµότητα της µετατρεψιµότητας της 

οικονοµικής δύναµης σε στρατιωτική ισχύ από τους παγκόσµιους δρώντες, έχει 

οδηγήσει τους ανίσχυρους στη µετάλλαξη της αντιµετώπισης του ισχυρού ( Hitch & 

McKean 1960 ). Η τροµοκρατία και ο ανταρτοπόλεµος, πλέον είναι η συνέχιση του 

πολέµου µεταξύ κρατών, προκαλώντας την εξασθένιση – αλλά όχι εξάλειψη – της 

πυρηνικής απειλής ( Καντάς 2005 ). Τα νέα είδη µη-συµβατικού πολέµου είτε έχουν 

χαρακτήρα διακρατικό ( Ισραήλ – Αραβικός Κόσµος ), είτε εµφύλιο έχουν ως στόχο 

τους οικονοµικούς και επικοινωνιακούς κόµβους, που µπορούν να γονατίσουν και να 

παραλύσουν οποιαδήποτε σύγχρονη κρατική οικονοµική βάση, και µάλιστα µε 

ελάχιστο κόστος ( Κονδύλης 1998, Heller 2009 ). Οι νέες ασύµµετρες απειλές 

εκφράζουν ένα κόσµο που οι ίδιες οι απαιτήσεις της άµυνας, έχουν ενοποιηθεί µε αυτές 

της ασφάλειας, και τα προβλήµατα της ειρήνης µε αυτά του πολέµου ( Γρίβας 2004 ). 

 

Σύγχρονοι µελετητές των οικονοµικών των νέων πολέµων ( Collier & Hoeffler 2002, 

Enders & Sandler 2006, Galbraith 2001, Hartley & Sandler 1995, Le Billon 2005, Van 

Um 2009 ), υποστηρίζουν πως ένα κράτος θα πρέπει να διανέµει τους αµυντικούς 

πόρους του σε παθητικές και ενεργητικές βέλτιστες πρακτικές, βασισµένες στις 

εκτιµήσεις του για το πώς θα ανταποκριθεί η αντιδραστική πλευρά. Οι παθητικές 

ενέργειες έχουν να κάνουν µε την προστασία της οικονοµικής βάσης, η οποία 

προαπαιτεί περαιτέρω περιορισµό της ατοµικής ελευθερίας στο βωµό της άµυνας-

ασφάλειας ( Enders & Sandler 2006 ). 

 

Η οικονοµική κινητοποίηση απαιτεί: 

1. Θωράκιση σηµαντικών οικονοµικών, κοινωνικών και λειτουργικών µονάδων και 

υποδοµών, ιδιωτικών και δηµόσιων επιχειρήσεων, καθώς και ολόκληρου του 

επικοινωνιακού-πληροφοριακού ιστού, στο εσωτερικό και εκτός συνόρων, µε σκοπό 

την αύξηση του πολιτικού και οικονοµικού κόστους µίας δυνητικής επίθεσης ή µείωσης 

της πιθανότητας επιτυχίας της 

2. Αποτροπή πληθυσµού προς ριζοσπαστικοποίηση και διχασµό µέσω οικονοµικών 

µέτρων, απαγορεύσεων και αποκλεισµών, κινήτρων, κοινωνικοποίησης κερδών από 

φυσικούς πόρους, καθώς και χρηµατοδοτήσεων προς ασθενή κράτη που αδυνατούν να 

οργανωθούν αµυντικώς 
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3. Ταχύτατη ανάρρωση από ενδεχόµενο τροµοκρατικό χτύπηµα µέσω διαχείρισης 

κρίσεων, ενέσεων ρευστότητας στις χρηµαταγορές και δηµοσιονοµικής βοήθειας στον 

ιδιωτικό τοµέα. 

 

Από την άλλη, οι ενεργητικές τακτικές έχουν στόχο την οικονοµική βάση των 

αντιδραστικών οµάδων. Από τις απαγορεύσεις των «µατωµένων διαµαντιών» του 

εµφυλίου της Σιέρα Λεόνε ( Le Billon 2005 ), µέχρι τους βοµβαρδισµούς Λιβανέζικων 

τραπεζών, που σύµφωνα µε το Ισραήλ υπήρξαν ο χρηµατοδοτικός δίαυλος της 

Hezbollah ( Sharp 2006 ), οι κρατικές διοικήσεις αναγνώριζαν µία οικονοµική βάση 

οργανωµένη µε ένα οριοθετηµένο ορθολογικό τρόπο λειτουργίας και κεκαλυµµένη 

δικτυακή δοµή ( Heller 2009, Van Um 2009 ). Οµάδες υποεθνικές ( U.N.I.T.A. – 

Αγκόλα ), εθνικές ( P.L.O – Παλαιστίνη ) και υπερεθνικές ( Al Qaeda ) έχουν εκτρέψει 

µία άτυπη οικονοµική βάση που στηρίζεται στην καπηλεία και λαφυραγώγηση πρώτων 

υλών µέσω προσπελάσιµης τεχνολογίας σε ελεγχόµενες περιοχές, συναλλαγές 

χρηµάτων και οπλισµών µέσω δικτύων παραοικονοµίας, εξωτερική κρατική ή 

επιχειρηµατική χρηµατοδότηση, και λογιστική - εργασιακή εκµετάλλευση και 

στρατολόγηση τοπικών πληθυσµών µέσω εξισορρόπησης ανάµεσα στον εκφοβισµό και 

τα οικονοµικά κίνητρα, τα οποία ανταγωνίζονται τα αντίστοιχα κρατικά ( Arnson & 

Zartman 2005, Collier & Hoeffler 2002, Le Billon 2005 ) Αυτή η άτυπη οικονοµική 

βάση αποδείχθηκε καίριας σηµασίας παράγοντας για την επιτυχία οργανώσεων που 

διεξήγαγαν ασύµµετρο πόλεµο. Ενδεικτικά η Al Qaeda, σύµφωνα µε τους Enders & 

Sandler, είχε λειτουργικό δίκτυο σε πάνω από 60 χώρες και δεσµούς µε πολλές 

τροµοκρατικές οµάδες ανά την υφήλιο ( Enders & Sandler 2006 ), ενώ ο Sharp 

απέδωσε την επιτυχία της Hezbollah στο πρόσφατο πόλεµο µε το Ισραήλ το 2006, στο 

γεγονός ότι προπολεµικά είχε αφιερώσει πόρους στην κατασκευή αµυντικών 

υποδοµών, εκπαίδευση προσωπικού, συγκέντρωση αποθεµάτων και ανάπτυξη 

περίπλοκων υπόγειων δικτύων και καναλιών διανοµής και χρηµατοδότησης από 

γειτνιάζοντα Αραβικά κράτη ( Sharp 2006 ). 

 

3.1.2 Τα Βασικά Στοιχεία Της Οικονοµικής Βάσης 

 

Αµυντική Βιοµηχανική Βάση. Η Α.Β.Β. είναι ένα απαράµιλλο στοιχείο της εθνικής 

οικονοµίας που παρέχει σε ισχυρές χώρες, όπως τις Η.Π.Α., το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα έναντι των αντιπάλων τις σε θέµατα άµυνας ( Verga 2007 ). Η Α.Β.Β. 

αφορά τις βιοµηχανίες που οι εκροές τους απορροφούνται από το στρατιωτικό τοµέα, ή 
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έχουν τη δυνατότητα να µετατρέψουν την πολιτική παραγωγή τους προς το 

στρατιωτικό τοµέα, ο οποίος ανήκει στην µεταποίηση. Όταν το ποσοστό εισροής 

ξεπεράσει ένα επίπεδο στο σύνολο του στρατιωτικού τοµέα, τότε η εκάστοτε 

βιοµηχανία ανήκει στην Α.Β.Β. ( Κόλλιας 1998, Ratner & Thomas C. 1990 ). Η Α.Β.Β. 

παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εξοπλίζουν, πληροφορούν, κινητοποιούν, 

µεταφέρουν και διατηρούν τις ένοπλες δυνάµεις και το σύνολο της άµυνας και της 

ασφάλειας ( Verga 2007 ). Τα προϊόντα που παρέχει η Α.Β.Β. στην άµυνα είναι: 

ολοκληρωµένα τεχνολογικά συστήµατα και εξαρτήµατα, στρατηγικά προϊόντα ( 

καύσιµα, πυροµαχικά ) και λοιπά προϊόντα ( ρούχα, τροφή ) ( Dunne 1995 ). Αν και 

ακριβής ορισµός της Α.Β.Β. δεν υπάρχει, οι κλάδοι που αναφέρονται συνήθως στις 

µελέτες αφορούν τους εξής: χαλυβοσιδηρουργείας, µεταλλικών κατασκευών, 

µηχανηµάτων, ηλεκτρονικής, ηλεκτρικών συστηµάτων, ναυπηγείων, 

αυτοκινητοβιοµηχανίας, δοµικών υλικών ( Κόλλιας 1998, Verga 2007 ), καθώς και 

χηµικών, εξορυκτικών και ενεργειακών βιοµηχανιών-υποδοµών ( Brauer 1991, Pigou 

1921 ). Αν και η Α.Β.Β. είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ενός πολέµου, 

δεν είναι ικανή συνθήκη ανάπτυξης εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας ( Κόλλιας 1998 ). 

Ο Brauer σε µελέτη του το 1991, περιλαµβάνει δεδοµένα από εκροές βιοµηχανιών της 

αµυντικής βάσης στο σύνολο της παραγωγής ( manufacturing ) από τις δεκαετίες ’70 

και ’80 σε αναπτυσσόµενα κράτη, και υπολογίζει ότι κράτη που µπορούν να 

υποστηρίξουν ποιοτικά οπλικά συστήµατα πρέπει να έχουν ποσοστό 45% αµυντικής 

βιοµηχανικής εκροής. Ενώ ένα κράτος για να παράγει τον πλέον απλοϊκό τύπο 

στρατιωτικών όπλων, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 55 είδη διαφορετικών ενεργών 

µη πολεµικών βιοµηχανιών ( Brauer 1991 ). 

 

Εδώ εµφανίζεται το δίλληµα αυτάρκειας-αποδοτικότητας ( Moravscik 1991 ). Το 

δίλληµα αφορά άµα ένα κράτος µπορεί να εξαρτάται για αµυντικές προµήθειες από τη 

φυσιολογική λειτουργία του οικονοµικού συστήµατος, εν καιρώ ειρήνης, ή να θυσιάσει 

µέρος των πλεονεκτηµάτων του, ως εγγύηση αυτάρκειας στην περίπτωση του πολέµου  

( Pigou 1921 ). Στο βραχυχρόνιο ορίζοντα, ο σκοπός της άµυνας επιτυγχάνεται µέσω 

της αγοράς προµηθειών από την πηγή, εγχώρια ή εξωτερική, που προσφέρει την 

υψηλότερη ποιότητα ή µεγαλύτερη ποσότητα σε δεδοµένη µονάδα δαπάνης. 

Μακροχρόνια όµως µία τέτοια πολιτική υποθάλπει το σκοπό της αυτονοµίας ( Καντάς 

2002 ). Η αυτονοµία αποσβένει προβλήµατα εξάρτησης, διακοπές στις εισαγωγές ξένων 

προµηθειών, παρατεταµένους χρόνους παραγγελιών και υπονόµευσης της µελλοντικής 

άµυνας από εισαγόµενες τεχνολογίες ( Ratner & Thomas C. 1990 ). Η αυτάρκεια 
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παρέχει τεχνογνωσία και ταχεία κινητοποίηση, διότι οι εθνικοί προµηθευτές αντιδρούν 

πιο γρήγορα σε θέµατα άµυνας και κρίσεων ( Hooper 1989 ). Τέλος είναι απαραίτητη 

σε περιπτώσεις γενικευµένων αποκλεισµών και κυρώσεων σε ένα κράτος ( Καντάς 

2002 ). 

 

Από την άλλη, η περιπλοκότητα των σύγχρονων όπλων, οι τεχνολογίες αιχµής που 

ενσωµατώνουν και τα αυξηµένα σταθερά κόστη, καθιστούν την πολιτική της 

αυτάρκειας αρκετά ακριβή. Ακόµα και χώρες µε µακροχρόνια παραγωγή στρατιωτικών 

αγαθών οφείλουν να εισάγουν ένα µέρος του αµυντικού τους υλικού, αναπτύσσοντας 

στρατηγικές συνεργασιών, ανταλλαγής τεχνολογίας και εξειδικευµένης γνώσης, µέσω 

διεθνοποιηµένης Α.Β.Β., για την ελάττωση του κόστους ( Κόλλιας 1998, Dunne 1995, 

Moravscik 1991, Verga 2007 ). Η εθνική άµυνα-ασφάλεια θα πρέπει να εφοδιάζεται 

από την αλλοδαπή Α.Β.Β. στο σηµείο που να µη ξεπερνάει το µέγιστο επιθυµητό 

επίπεδο εξάρτησης από εξωτερικούς προµηθευτές. Άµα το σηµείο είναι µηδέν, τότε το 

κράτος επιλέγει πολιτική πλήρους αυτονοµίας ( Ratner & Thomas C. 1990 ). 

 

Ανθρώπινο ∆υναµικό. Ο πληθυσµός που µπορεί µία χώρα να κινητοποιήσει στη µάχη 

και στην παραγωγή, αποτελεί σηµαντική πτυχή της πολεµικής οικονοµικής 

δυναµικότητας. Η µεγέθυνση της συνολικής παραγωγής επιτυγχάνεται από την 

ενεργοποίηση του ενεργού και αδρανούς ανθρώπινου δυναµικού, σε καίριους 

βιοµηχανικούς και ερευνητικούς τοµείς, αφού πρώτα καλυφθούν οι ανάγκες του 

στρατού. Η αναγκαιότητα του πολέµου επιβάλλει την επιµήκυνση του χρόνου και της 

έντασης της εργασίας, διότι ο εργατικός πληθυσµός πρέπει να συµβάλλει στη 

συντήρηση της κοινωνίας, αλλά και του µαχόµενου σώµατος. Η ποιότητα του 

βιοµηχανικού πληθυσµού εξαρτάται από την παραγωγικότητα του και την πολιτική του 

οµοιογένεια. Πληθυσµός που είναι χωρισµένος σε πολιτικές, κοινωνικές, ιδεολογικές 

και εθνοτικές πληθυσµιακές οµάδες, δεν αποφέρει την ίδια δυναµική συσπείρωσης σε 

αντίθεση µε έναν οµογενοποιηµένο ( Menderhausen 1943, Pigou 1921 ). 

 

Πρωταρχικό καθήκον του κράτους είναι η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης, για 

θέµατα άµυνας-ασφάλειας και επαγρύπνησης, του νέου και υπάρχοντος βιοµηχανικού 

ανθρώπινου δυναµικού που συσχετίζεται µε κρίσιµες βιοµηχανίες και υπηρεσίες 

παραγωγής, προµήθειας και διανοµής στρατηγικών και κοινωνικών πόρων. Επίσης 

επιβάλλεται ιδιαίτερη εκπαίδευση σε ανώτατο και ανώτερο προσωπικό για διατήρηση 

υψηλής αξιοπιστίας και εθνικής ευθύνης σε κοµβικούς τοµείς, όπως τηλεπικοινωνίες, 
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πληροφόρηση, Α.Β.Β. κ.α. που είναι ευάλωτοι από επιθετικές ενέργειες, ένοπλες ή 

µέσω του κυβερνοχώρου ( Verga 2007 ). 

 

Στο στρατιωτικό τοµέα, αρµοδιότητα του κράτους είναι η επιλογή ενός πακέτου 

πλεονεκτηµάτων που να µειώνει το συνολικό κόστος διατήρησης του ένοπλου 

ανθρώπινου δυναµικού. Αν και η εκβιοµηχάνιση του πολέµου και η υψηλή τεχνολογία 

υποκατέστησε τον ανθρώπινο παράγοντα στις ένοπλες δυνάµεις, η υψηλή απόδοση των 

οπλικών συστηµάτων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ενός πολέµου, αποδίδεται στους 

ανθρώπους που τα χειρίζονται, επισκευάζουν και συντηρούν. Η διάρθρωση της 

προσφοράς-ζήτησης ανθρώπινου δυναµικού στις ένοπλες δυνάµεις εξαρτάται από 

παράγοντες όπως: την ανεργία, τους πολιτικούς µισθούς, τους στρατιωτικούς µισθούς 

και οφέλη, την προσπάθεια που καταβάλει το κράτος, τη νοµοθεσία και την ηλικιακή 

πυκνότητα. Ο στρατιωτικός τοµέας τροφοδοτείται είτε µέσω της υποχρεωτικής 

στράτευσης, είτε µέσω της εθελοντικής κατάταξης, και απαιτεί ένα µίγµα ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων παρόµοιο του πολιτικού τοµέα ( Hartley & Sandler 1995, Nakada & 

Quester 1983 ). Η πλειοψηφία των κρατών διαλέγουν ένα συνδυασµό εκ των δύο, 

ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις µέσω συµβάσεων, 

αναλαµβάνουν την κάλυψη λειτουργιών όπως σίτιση, καθαρισµό, συντήρηση και 

ασφάλεια εγκαταστάσεων, λογιστικό µάνατζµέντ, µέχρι και πλήρη στρατιωτική δράση  

( Hitch & McKean 1960, Le Billon 2005, Neuman 2010 ) Μάλιστα οι ιδιωτικές 

εταιρείες παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών δείχνουν να κερδίζουν σηµαντικό έδαφος, 

ακόµα και σε χώρες µε ισχυρή στρατιωτική δύναµη, όπως οι Η.Π.Α. ( Singer 2003 ). 

 

Έρευνα και ανάπτυξη. Η αποστολή της έρευνας και ανάπτυξης είναι η απόκτηση 

γνώσης ( Hitch & McKean 1960 ). Η προικοδότηση ενός κράτους µε επιστήµονες και 

τεχνικούς, το επίπεδο, η αρτιότητα της εκπαίδευσης τους και η διανοµή αυτού του 

πολύτιµου προσωπικού στα επιστηµονικά πεδία, αποτελούν σηµαντικά κοµµάτια της 

οικονοµικής βάσης ( Brauer 1991, Knorr 1957 ). Η Ε&Α παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο 

στην οικονοµική δυνητική κινητοποίηση καθώς, πέρα από µερικές εξαιρέσεις ( π.χ. 

τεχνολογία stealth ), η πολιτική Ε&Α συµβάλλει στην εισδοχή τεχνολογίας στο 

στρατιωτικό τοµέα ( Καντάς 2002, Egea 1994 ). 

 

Η στρατιωτική Ε&Α αναφέρεται στις ερευνητικές εκροές που µετατρέπονται σε 

τεχνολογικές µονάδες, οι οποίες µε τη σειρά τους ενσωµατώνονται στο ευρύτερο 

πλαίσιο διεξαγωγής του πολέµου, που δεν αφορά µόνο το κοµµάτι  των µέσων άσκησης 
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βίας, αλλά και ολόκληρου του φάσµατος των υπηρεσιών που ασχολούνται µε την 

επιτυχή προετοιµασία τους όπως, αξιοποίηση πληροφοριών, µεταφορές, λογιστικά και 

επικοινωνίες ( Κονδύλης 1998 ). Τα νέα οπλοσυστήµατα εξαρτώνται από 

επιχειρησιακές και λειτουργικές πλατφόρµες που απαιτούν εντατική Ε&Α, παρέχοντας 

την αναγκαία τεχνολογική υπεροχή και συνεπώς, καθοριστικό πλεονέκτηµα στο πεδίο 

της µάχης ( Καντάς 2002, Egea 1994 ). 

 

Η ταξινόµηση της στρατιωτικής Ε&Α περιλαµβάνει τους τοµείς της ανάπτυξης 

ολοκληρωµένων οπλικών συστηµάτων και πρωτοτύπων, ανάπτυξη υποσυστηµάτων που 

τελειοποιούν τα βασικά οπλοσυστήµατα, ανακάλυψη καινούργιων δυνητικών 

εφαρµογών από τα πεδία των επιστηµών και αντιµετώπιση βιολογικών, χηµικών και 

πυρηνικών επιθετικών ενεργειών ( Enders & Sandler 2006, Hitch & McKean 1960 ). Η 

στρατιωτική Ε&Α επεξεργάζεται σε κυβερνητικά εργαστήρια, πανεπιστήµια, 

ακαδηµαϊκά κέντρα και σε ιδιωτικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις και εταιρείες µέσω 

συµβολαίων (  Egea 1994 ). 

 

Logistics – Κανάλια διανοµής. Η λειτουργία των λογιστικών ανάγεται στην ρήση «για 

ένα καρφί αλόγου χάθηκε το βασίλειο». Αφορά την έγκαιρη, αποδοτική και 

συγχρονισµένη προµήθεια και µεταφορά ενός κατάλληλου µείγµατος πόρων για την 

εκτέλεση µίας συγκεκριµένης διεργασίας, µε βάση ένα κρατικά οργανωµένο σύστηµα 

προτεραιοτήτων. Ο στόχος του συστήµατος προτεραιοτήτων είναι να συντάσσει µία 

ταξινοµηµένη και βαθµονοµηµένη κλίµακα αγαθών και υπηρεσιών, εκτρέποντας 

πρώτες ύλες στη δηµιουργία αγαθών που βρίσκονται υψηλότερα στην ιεραρχική 

βαθµίδα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πολέµου (  Hitch & McKean 1960, 

Pigou 1921 ). 

 

Τα στρατιωτικά λογιστικά, που αφοµοιώνουν την παραπάνω διαδικασία, προβλέπουν 

στη δηµιουργία µίας πλήρους ολοκληρωµένης ένοπλης δύναµης, θέτοντας την 

στρατηγικά υπεύθυνη και κυρίαρχη σε οποιοδήποτε σηµείο του συγκρουσιακού 

φάσµατος. Προϋποθέτουν στοιχεία ταχείας εκδίπλωσης και ευελιξίας για να 

υποστηρίζουν τους ελιγµούς των ένοπλων δυνάµεων, σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Τα στρατιωτικά λογιστικά επικεντρώνονται στην 

συνολοκλήρωση συστηµάτων αυτοµατοποίησης, εκµετάλλευση παγκόσµιων 

ασύρµατων επικοινωνιών, υιοθέτηση εµπορικών επιχειρηµατικών τακτικών, 

αξιοποίηση τεχνολογιών γρήγορης διάγνωσης, πρόγνωσης και επεξεργασίας 
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πληροφοριών και έλεγχο εντολών µε σκοπό την παροχή αποδοτικότερης διαχείρισης 

υλικών, µείωση κόστους αποθήκευσης και µεταφοράς, ελάττωση χρόνου ανεφοδιασµού 

και αναµονής, και υλική αποσυµφόρηση των καναλιών διανοµής ( Piggee 2002 ). 

 

 

3.2 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

 

3.2.1 Πληθωρισµός Και Αξία Του Χρήµατος 

 

Σε περίοδο πολέµου, η πολεµική στρατηγική οφείλει να συνεργάζεται µε την 

οικονοµική στρατηγική για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος ( Miller 1918). 

Η αποφυγή του πληθωρισµού, εν καιρώ πολέµου, αποτελεί τον κύριο στόχο σε µία 

εκλογικευµένη οικονοµική στρατηγική ( Fellner 1942 ). Ο πληθωριστικός µηχανισµός 

του πολέµου έχει συλληφθεί από τους οικονοµολόγους µε βάση το συσχετισµό 

πολεµικού κόστους και των τιµών των αγαθών. 

 

Η διεξαγωγή του πολέµου επιβάλλει από την µεριά του κράτους, την αύξηση των 

κρατικών δαπανών για να ανταποκριθεί το έθνος στις απαιτήσεις του ένοπλου αγώνα. Η 

αύξηση στις κυβερνητικές δαπάνες ( υποθέτουµε πλήρης απασχόληση ), που 

συνδυάζεται µε εντατικοποίηση των παραγωγικών συντελεστών και των ωρών 

εργασίας, ωθεί τους µισθούς του εργατικού δυναµικού προς τα πάνω και ταυτόχρονα 

ενισχύει την αγοραστική του ικανότητα. Άρα η αύξηση των κρατικών δαπανών 

συµπληρώνεται από µία άνοδο της συνολικής καταναλωτικής ζήτησης για αγαθά. Άµα 

η εν λόγω διαδικασία µεγέθυνσης της κρατικής δαπάνης συνδυαζόταν και µε ισόποση 

αύξηση της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, τότε µέσω της ισότητας more money + 

more output = flat prices, οι τιµές των αγαθών θα παρέµεναν σταθερές. Όµως η 

πολεµική δραστηριότητα εµποδίζει την διεύρυνση της συνολικής παραγόµενης εκροής. 

Παραγωγικοί συντελεστές καταστρέφονται λόγω των εχθροπραξιών, οι µεταφορές και 

εισαγωγές διακόπτονται και η πολιτική παραγωγή εκτρέπεται προς την πολεµική, 

διατηρώντας την συνολική παραγωγή σε χαµηλά επίπεδα. Σε όλη την οικονοµία 

προκαλούνται ελλείψεις προϊόντων και η συνολική ζήτηση αγαθών υπερέχει της 

προσφοράς, οδηγώντας τις τιµές προς τα πάνω. Καθώς οι αυξηµένες τιµές κάποιων 

αγαθών µεγαλώνουν το κόστος άλλων αγαθών, το συνολικό κόστος ζωής αυξάνεται, 

ωθώντας τους µισθωτούς σε απαιτήσεις για υψηλότερους µισθούς ως αντιστάθµισµα, 
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ασκώντας περισσότερες πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά. Η συρρίκνωση των 

πραγµατικών εισοδηµάτων και οι αυξανόµενες δαπάνες του πολέµου, δυσκολεύουν το 

κράτος στην ανεύρεση πόρων, όπως από φόρους, προσφεύγοντας στην έκδοση 

χρήµατος, πιέζοντας τις τιµές δυσανάλογα υψηλότερα σε σχέση µε τους µισθούς, 

προξενώντας το «κυνηγητό» του ενός µεγέθους µε το άλλο, και προκαλώντας 

περαιτέρω σύγχυση και καλπάζοντα πληθωρισµό ( Pigou 1940, Poast 2005 ). 

 

Η συνεχιζόµενη ανοδική πορεία των τιµών προκαλεί διαταραχές στην παραγωγή και 

διανοµή αγαθών και απαλλοτριώνει την αξία του χρήµατος, τόσο από τα χέρια των 

κατόχων, οι οποίοι εγκαταλείπουν το χρήµα ως ανταλλακτικό µέσο και αγωνίζονται για 

πληρωµές σε είδος, όσο και από τα πιστωτικά ιδρύµατα, που βλέπουν το ήδη 

δανειοδοτηµένο κεφάλαιο τους να υποτιµάται. Το χρήµα χάνει την αξία του, το κρατικό 

σύστηµα αποδιοργανώνεται, εµφανίζεται υπερπληθωρισµός, η πολεµική προσπάθεια 

υπονοµεύεται και επικρατεί κοινωνικό χάος. Συνεπώς, η δοµική φόρµουλα µίας 

χρηµατοδοτικής πολιτικής προσανατολίζεται στην περικοπή της αγοραστικής δύναµης 

των καταναλωτών και των νέων ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να ισοσταθµίζει την 

ζήτηση µε την προσφορά αγαθών (  Pigou 1940, Poast 2005 ). 

 

Αν και περιορισµένοι συµβατικοί πόλεµοι µικρής διάρκειας και χαµηλού κόστους 

µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από ένα ελεγχόµενο πληθωρισµό σε µία ισχυρή 

οικονοµία, οι µεγάλης διάρκειας πόλεµοι προκαλούν σοβαρή οικονοµική αστάθεια, άµα 

το κράτος δεν λάβει τα απαιτούµενα µέτρα. Η σταθεροποίηση των τιµών εξαρτάται 

κυρίως από τον τρόπο χρηµατοδότησης του πολεµικού κόστους, την κατάσταση της 

προπολεµικής οικονοµίας, αλλά και τα κατασταλτικά µέτρα ελέγχου των τιµών  

( Menderhausen 1943, Pigou 1940 ).  

 

3.2.2 Σηµαντικότερες Μορφές Χρηµατοδότησης Πολέµου 

 

Οι κατασταλτικές µέθοδοι ελέγχου των τιµών θεωρούνται ανεπαρκείς πολιτικές δίχως 

ορθή χρηµατοδοτική πολιτική, διότι δεν απευθύνονται απευθείας στην εισοδηµατική 

βάση της κοινωνίας ( Fellner 1942, Robbins 1950 ). Τα κράτη προσφεύγουν σε ένα 

συνδυασµό µορφών όπως δανεισµό, φορολογία, περικοπή στρατιωτικών δαπανών, 

έκδοση χρήµατος, επανορθώσεις από τον ηττηµένο και µεταβιβαστικές πληρωµές από 

συµµαχικά κράτη ( Poast 2005 ). Η λογική της χρηµατοδότησης στηρίζεται στις τρεις 

παρακάτω κατηγορίες: 
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Χρηµατοδότηση µέσω φορολογίας. Από καθαρά οικονοµική άποψη, η χρηµατοδότηση 

ενός πολέµου µέσω της φορολογίας, αποτελεί την πιο αποτελεσµατική 

αντιπληθωριστική πολιτική. Αποδεσµεύει τους πόρους που το κράτος χρειάζεται για 

τον ένοπλο αγώνα, στοχεύοντας στον υπαρκτό εισοδηµατικό όγκο, συρρικνώνοντας 

ταυτόχρονα την αγοραστική δύναµη του καταναλωτή. Μοιράζει το βάρος του πολέµου 

στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, κατά τη φορολόγηση των εισοδηµάτων, 

καταναλωτικών προϊόντων, ιδιαιτέρως των αγαθών πολυτελείας, και επί των κερδών 

και µερισµάτων ( Durbin 1939, Fellner 1942 ). Κράτη µε ασθενή οικονοµική δοµή και 

ανεπαρκή πιστοληπτική ευελιξία υποστήριξαν την αµυντική βιωσιµότητα τους από τη 

φορολόγηση βασικών εξαγωγών πρώτων υλών ( Collier & Hoeffler 2002 ). Η πολιτική 

της φορολογίας αποσπά εξ’ ολοκλήρου πόρους από το παρόν εισόδηµα, εισάγοντας πιο 

οµαλά τη χώρα στη µεταπολεµική οικονοµική λειτουργία, χωρίς την επιβάρυνση 

επιπλέον χρέους ( Sprague 1917 ). Το βέλτιστο ποσοστό φορολογικής χρηµατοδότησης 

του πολεµικού κόστους οφείλει να επεκτείνεται στο οριακό σηµείο, όπου το υπόλοιπο 

ποσοστό κάλυψης του κόστους µέσω δανεισµού να αγγίζει το επιθυµητό όριο 

πληθωρισµού ( Miller 1918 ). 

 

Όµως, η άµεση φορολόγηση της κοινωνίας αποκαλύπτει το πραγµατικό κόστος του 

πολέµου στον ευρύ πληθυσµό, που αντιλαµβάνεται πως οι θυσίες του είναι µεγαλύτερες 

έναντι των ωφελειών, κάνοντας τον πόλεµο µη δηµοφιλή ( Durbin 1939, Hamilton E. 

1977 ). Επιπλέον µειονέκτηµα της φορολόγησης είναι η µεγάλη χρονική υστέρηση 

ανάµεσα σε επιβολή και είσπραξη του φόρου από την εκάστοτε πηγή και το υψηλό 

διαχειριστικό κόστος ( Fellner 1942, Sprague 1917 ). 

 

Χρηµατοδότηση µέσω εσωτερικού δανεισµού. Ο εσωτερικός δανεισµός και η φορολογία 

είναι ανταγωνιστικές πολιτικές, διότι αποσπούν πόρους απευθείας από το κοινό ( Miller 

1918 ). Η µέθοδος του εσωτερικού δανεισµού, αποτελεί µονόδροµο σε πολύ 

δαπανηρούς πολέµους, διότι περιορίζει αποτελεσµατικά την συνολική καταναλωτική 

δύναµη, αποτραβώντας τµήµα του κυκλοφορούντος χρήµατος, αποφεύγοντας την 

επιβολή δυσβάστακτων φόρων και αµβλύνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις ( Pigou 

1940 ). Μειώνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, απορροφώντας πόρους από την αγορά που 

αλλιώς θα χρησιµοποιούνταν από τον ιδιωτικό τοµέα ( Poast 2005 ).  

 

∆ιακρίνεται σε δύο κατηγορίες, τον καταναγκαστικό και τον εθελούσιο εσωτερικό 

δανεισµό. Ο πιο προσιτός όρος «υποχρεωτική αποταµίευση» που αποτυπώθηκε στο 



64 

 

σχέδιο Keynes αποτέλεσε, κατά τον ίδιο, τη πιο κοινωνικά δίκαιη χρηµατοδοτική 

πολιτική. Το σχέδιο προέβλεπε ισόποση µείωση της ατοµικής κατανάλωσης στην 

κοινωνία και απέβλεπε στην τοποθέτηση του παρακρατηθέντος εισοδήµατος σε 

πιστωτικά ιδρύµατα για µελλοντική ρευστοποίηση. Με αυτό τον τρόπο η εργατική τάξη 

θα απολάµβανε τα οφέλη της αποταµίευσης στην µεταπολεµική περίοδο, ειδάλλως θα 

τα µεταβίβαζε µέσω των τιµών και της πληθωριστικής κατανάλωσης στην 

καπιταλιστική τάξη ( Keynes 1939 ). Μετά τον πόλεµο, οι συσσωρευµένες 

αποταµιεύσεις θα χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα µε την επέκταση της παραγωγής 

αγαθών ( Thomas W. 1951 ). Εναντίας, ο εθελούσιος δανεισµός αποτελεί την πιο 

ελκυστική µέθοδο δανεισµού από το κοινό, που αναβάλει τις ανέσεις του για µία πιο 

βολική µεταγενέστερη περίοδο. Τα πολεµικά οµόλογα διατίθενται σε προσβάσιµες 

χρηµαταγορές, ενθαρρύνουν το πατριωτικό αίσθηµα της νίκης, προσαρµόζονται στις 

εισοδηµατικές τάξεις, προσφέροντας υψηλό επιτόκιο ( Pigou 1940, 1941, Sprague 

1917). 

 

Ωστόσο, κάθε µορφή δανεισµού µεταβιβάζει ένα µέρος του πολεµικού κόστους στις 

µελλοντικές γενεές, διότι ο δανεισµός δεν µειώνει την σηµερινή κατανάλωση στο 

κατώτερο σηµείο της. Καθώς ο εσωτερικός δανεισµός αποτελεί εν δυνάµει επένδυση, 

το εσωτερικό χρέος του κράτους µεταφέρεται σε µία µειονότητα του πληθυσµού, τους 

κατόχους πολεµικών οµολογιών, που αποκτούν µεγαλύτερο µερίδιο του µελλοντικού 

εισοδήµατος της κοινωνίας, προκαλώντας άνιση κατανοµή των πολεµικών βαρών και 

διανοµής πλούτου ( Sprague 1917 ). 

 

Χρηµατοδότηση µέσω έκδοσης χρήµατος. Σε περίοδο πολέµου το κράτος είναι 

υποχρεωµένο να αναλάβει πολυέξοδες διεργασίες για την προµήθεια την πολεµικής 

µηχανής, κυρίως από φόρους ή οµολογιακά δάνεια. Όταν ο µισθωτός πληθυσµός όµως 

είτε δεν αντέχει, είτε δεν είναι διατεθειµένος να µειώσει αρκετά την κατανάλωση και 

τις επενδύσεις του, δεν παρέχονται οι αναγκαίοι πόροι ( Thomas W. 1951 ). Το κράτος 

για τη συµπλήρωση του προϋπολογιστικού χάσµατος προσφεύγει στην έκδοση νέου 

χρήµατος. Κρατικά οµόλογα µεταβιβάζονται στις τράπεζες που εξοφλούν την αγορά 

τους µέσω έκδοσης και επέκτασης του χρήµατος ή το κράτος κόβει νόµισµα από 

µικρότερης αξίας µέταλλο [ δικαίωµα νοµισµατοκοπής – seigniorage ( Adam, Collier & 

Davies 2008 ) ]. Καθώς όµως τα νέα χρηµατικά διαθέσιµα δεν αποτελούν επένδυση 

στην οικονοµική σφαίρα της ιδιωτικής παραγωγής αγαθών, αλλά επένδυση σε µία µη-

παραγωγική δραστηριότητα όπως ο πόλεµος, σύµφωνα µε την ποσοτική θεωρία του 
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χρήµατος ( M x V = P x Y ), µία αύξηση της ποσότητας του χρήµατος Μ, ceteris 

paribus το ρυθµό κυκλοφορίας V και την ποσότητα των αγαθών Υ, θα επιφέρει και 

αύξηση στις τιµές των αγαθών Ρ ( Miller 1918, Poast 2005 ). 

 

Η πολιτική χρηµατοδότηση µέσω έκδοσης χρήµατος είναι αποτελεσµατική σε 

περιπτώσεις που το κόστος του πολέµου είναι σχετικά µικρό και δεν διογκώνεται στο 

χρόνο, αλλά µένει σταθερό ή φθίνει. Αυτό διότι, καθώς η έκδοση του νέου χρήµατος 

αυξάνει τους µισθούς, το κράτος συγκεντρώνει περισσότερους πόρους από το υπάρχον 

εισόδηµα, µειώνοντας σταδιακά το ποσοστό κάλυψης του πολέµου από τραπεζικό 

δανεισµό ( Pigou 1941 ). Επίσης, σύµφωνα µε αρκετούς οικονοµολόγους, όταν η 

προπολεµική οικονοµία µαστίζεται από ύφεση και υψηλή ανεργία, η χρηµατοδότηση 

ενός πολέµου από την έκδοση χρήµατος, απορροφά ανενεργούς παραγωγικούς 

συντελεστές, δίχως την γενικευµένη εκτροπή πόρων από την κοινωνική στην πολεµική 

παραγωγή, που συνοδεύεται από ταυτόχρονη αύξηση κρατικών δαπανών και 

κοινωνικής παραγωγικής εκροής, προκαλώντας αύξηση µισθών, χωρίς επιβλαβείς 

πληθωριστικές συνέπειες ( Fellner 1942, Pigou 1940, Poast 2005, Robbins 1950 ). 

Ακόµα θεωρείται η πιο δραστική και ταχεία µέθοδος εύρεσης πόρων ( Durbin 1939 ). 

 

Πέρα από το εµφανές µειονέκτηµα της συσσώρευσης επιπλέον χρέους και της 

χειροτέρευσης του ισοζυγίου πληρωµών, η πληθωριστική χρηµατοδότηση ακόµα και 

ενός περιορισµένου πολέµου προκαλεί έµµεση φορολόγηση και σταδιακή ζηµία σε 

πολύ φτωχές τάξεις, και πληθυσµούς µε ανελαστικά εισοδήµατα ( Pigou 1940 ). Οι 

χρεωµένες οικονοµίες αδυνατούν να διεξάγουν µελλοντικούς πολέµους, µε ότι 

συνεπάγεται για τη άµυνα της χώρας ( Galbraith 2001 ). 

 

Ενδεικτικά, ο τελευταίος µεγάλος πόλεµος της Ελλάδος, Ο Ιταλό-Ελληνικός πόλεµος 

του 1940-41, χρηµατοδοτήθηκε, επί το πλείστον, από αύξηση της νοµισµατικής 

κυκλοφορίας βασισµένης κυρίως σε Αγγλική πίστωση. Αποτέλεσµα ήταν η αύξηση του 

εσωτερικού χρέους κατά 35%, του εξωτερικού κατά 19% την περίοδο 1937 µε 1941 και 

του κόστους ζωής κατά 14% την εξάµηνη περίοδο του πολέµου. Οικονοµολόγοι και 

ακαδηµαϊκοί επέκριναν την πολιτική ηγεσία της 4ης Αυγούστου για τη µονοµερή 

κάλυψη του πολεµικού κόστους, χωρίς τη σοφότερη χρήση της φορολογίας και του 

εσωτερικού δανεισµού ( Kalafatis 2000 ). 
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3.3 ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

 

Απώλεια ανθρώπινων ζωών και καταστροφή κεφαλαίου. Το σηµαντικότερο βάρος που 

επιφέρει η διεξαγωγή του πολέµου είναι η καταστροφή και η απελπισία στην κοινωνία. 

Ανθρώπινες ζωές χάνονται, κοινωνικές υποδοµές καταρρέουν, πόλεις αποδεκατίζονται 

και κεφάλαιο εξανεµίζεται ( π.χ. πρόσφυγες ). Ο φόρος αίµατος του ∆ευτέρου 

Παγκοσµίου Πολέµου ξεπέρασε τις 40.000.000 ζωές και προκάλεσε ανυπολόγιστες 

καταστροφές ( Παναγόπουλος 1999 ), ενώ το casus belli διπλό τροµοκρατικό χτύπηµα 

στις Η.Π.Α. τον Σεπτέµβριο του 2001, στοίχησε τη ζωή σχεδόν 3.000 ανθρώπων και 

προκάλεσε ζηµιές ύψους $80 δις στην οικονοµία της χώρας ( Bonturi, Koen & Lenain 

2002, Enders & Sandler 2006 ). 

 

Άµεσο προϋπολογιστικό κόστος. Το άµεσο χρηµατικό κόστος αναφέρεται στους 

χρηµατικούς πόρους που δαπανήθηκαν στο σύνολο των στρατιωτικών επιχειρήσεων 

και των λειτουργιών υποστήριξης τους κατά την διάρκεια ενός πολέµου. Παρακάτω 

παρατίθενται τα χρηµατικά κόστη των πολέµων των Ηνωµένων Πολιτειών, από τον 

Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι σήµερα. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, διότι οι Η.Π.Α. 

ενεπλάκησαν σε πολλούς σύγχρονους πολέµους στον 20ο και 21ο αιώνα, έχοντας 

πλήρως αναπτυγµένη οικονοµία και µάλιστα µακριά από τα χωρικά της σύνορα, 

προσδίδοντας µεγαλύτερη διαύγεια στα απόλυτα χρηµατικά µεγέθη ( Poast 2005 ). 

 

Πίνακας 2. Άµεσο χρηµατικό κόστος πολέµων των Η.Π.Α. 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ $ 
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ $ 
ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ 

2011 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟ GDP 

( peak year ) 
ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

1917 - 1921 
$20 ∆ΙΣ $334 ∆ΙΣ 13,6% 

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
1941 – 1945 

$296 ∆ΙΣ $4.104 ∆ΙΣ 35,8% 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΟΡΕΑΣ 
1950 - 1953 

$30 ∆ΙΣ $341 ∆ΙΣ 4,2% 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΒΙΕΤΝΑΜ 
1965 - 1975 

$111 ∆ΙΣ $738 ∆ΙΣ 2,3% 

ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 
1990 - 1991 

$61 ∆ΙΣ $102 ∆ΙΣ 0,3% 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 
2001 – 2010* 

$297 ∆ΙΣ $321 ∆ΙΣ 0,7% 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΚ 
2003 – 2010* 

$715 ∆ΙΣ $784 ∆ΙΣ 1% 

Πηγή: ( Daggett 2010 ) 
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Αν και τα µεγέθη παρουσιάζουν δυσκολίες για άµεση σύγκριση, παρέχουν σε πρώτη 

όψη το άµεσο κόστος των σύγχρονων πολέµων. Ενώ το κόστος ως ποσοστό του GDP 

διαχρονικά φθίνει, το κόστος σε απόλυτες χρηµατικές µονάδες σταδιακά αυξήθηκε. Πιο 

πρόσφατες πηγές ανάγουν το κόστος του «πολέµου κατά της τροµοκρατίας» της µετά- 

9/11 εποχής στο ύψος των 1,415 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων περίπου µέχρι το έτος 

2012! ( Belasco 2011 ). Σύµφωνα µε τον Collier, όταν µία χώρα εµπλέκεται σε διεθνή 

πόλεµο αφιερώνει κατά µέσο όρο ένα επιπλέον 2,5% του GDP της στο στρατιωτικό 

τοµέα, ενώ όταν εµπλέκεται σε εµφύλιο αφιερώνει ένα επιπλέον 1,8% ( Collier 2006 ). 

 

Πληθωρισµός και τιµές στρατηγικών προϊόντων. Εξαιτίας της φύσης του πολέµου τόσο 

οι δηµοσιονοµικές, όσο και οι νοµισµατικές πολιτικές, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 

επιφέρουν πληθωριστικές τάσεις ( Caplan 2002 ). Ο πόλεµος παρεµβαίνει στις αγορές 

µε συνέπεια την αύξηση του δείκτη των τιµών, µέχρι τη σταδιακή αποδυνάµωση της 

ανοδικής πορείας του στο τέλος του πολέµου ή σε κάποιο µεταπολεµικό σηµείο. Μία 

άποψη συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης των λεγόµενων µακροχρόνιων κυµάτων 

Kondratieff. Οι διακυµάνσεις των κυµάτων επηρεάζονται από το επίπεδο τιµών, 

παραγωγικότητας και κατανάλωσης 40 µε 50 ετών, παρουσιάζουν παράτυπες 

περιοδικότητες και η µορφή τους εξαρτάται από πολεµικά γεγονότα. Καταστροφικοί 

πόλεµοι συµπίπτουν µε την άνοδο των κυµάτων, ενώ το τέλος τους σηµατοδοτούσε την 

κάθοδο. Οι ανοδικές φάσεις του κυµατικού κύκλου χαρακτηρίζονται από οικονοµική 

ένταση και έντονο διακρατικό ανταγωνισµό για αγορές, ενώ οι καθοδικές µε πτώση 

πληθωρισµού και ύφεση. Σε µελέτη τους για την ευστάθεια των πορισµάτων του 

Σοβιετικού Kondratieff, οι Thompson & Zuk εστίασαν στις διακυµάνσεις των τιµών για 

τις Η.Π.Α. και το Ηνωµένο Βασίλειο την περίοδο 1819 – 1977 και 1750 – 1938 

αντίστοιχα, αναγνωρίζοντας όχι µόνο την επίδραση των πολέµων στο επίπεδο των 

τιµών, αλλά και την επήρεια στο θεµελιώδες σχήµα των διακυµάνσεων των κυµάτων 

τις κάθε εξεταζόµενης περιόδου ( Thompson & Zuk 1982 ). 

 

Πέρα από την ύπαρξη των κυµάτων, που έχουν περισσότερο ακαδηµαϊκό, παρά 

πρακτικό ενδιαφέρον, ο συσχετισµός πληθωρισµού και πολέµου είναι πολύ έντονος. 

Στο πίνακα 3 παρατίθενται οι πληθωριστικές διακυµάνσεις των τελευταίων 100 περίπου 

ετών των Η.Π.Α. Έντονη αυξητική πληθωριστική δραστηριότητα παρατηρείται σε 

περιόδους πολέµων, όπου σε αρκετές περιπτώσεις, η επίδραση στις τιµές επιµένει και 

µετά την διάρκεια των συγκρούσεων. Η πληθωριστική βάση των Η.Π.Α. των 
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τελευταίων χρόνων έχει τις ρίζες της σε µεγάλο βαθµό από την εκτεταµένη 

χρηµατοδότηση του Πολέµου του Βιετνάµ µέσω προϋπολογιστικών ελλειµµάτων  

( Ψαλιδόπουλος 2002, Hamilton E. 1977 ). 

 

Πίνακας 3. Πληθωρισµός Η.Π.Α. περιόδου 1914 – 2011 

 

Πηγή: ( U.S. Inflator calculator web page, C.P.I. – Bureau of Labor Statistics ) 

 

Ο πόλεµος αυξάνει τη ζήτηση για αγαθά µε στρατηγική σηµασία, δηµιουργώντας 

τάσεις ελλείψεων. Συρράξεις σε ευαίσθητες γεωοικονοµικές περιοχές, πλούσιες σε 

ενεργειακές πηγές, όπως το πετρέλαιο, προκαλούν διακοπές στην παραγωγή και 

διανοµή των στρατηγικών αγαθών, συµβάλλοντας στην αύξηση των τιµών τους. Η 

αυξηµένες τιµές των ενεργειακών πηγών διαχέονται στο παγκοσµιοποιηµένο 

οικονοµικό σύστηµα, χειροτερεύοντας το κόστος ζωής ακόµα και σε ουδέτερα κράτη  

( Poast 2005 ). Ο πίνακας 4 που ακολουθεί επαληθεύει την επιρροή που ασκούν 

πολεµικά γεγονότα στην παγκόσµια τιµή του πετρελαίου. Αν και άλλοι παράµετροι 

παίζουν ρόλο στην διαµόρφωση του δείκτη τιµών, όπως οι οικονοµικές κρίσεις, οι 

κυβερνητικές παρεµβάσεις, οι απεργίες στις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, οι αυξήσεις 

ενεργειακής ζήτησης και η ανοµοιογένεια της προσφοράς-ζήτησης αγαθών, οι 

γεωπολιτικοί παράγοντες αποτελούν τον πλέον ουσιώδη λόγο ( Guo & Kliesen 2005, 

Hamilton J. 2011 ). 
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Πίνακας 4. ∆ιακύµανση της τιµής του πετρελαίου την περίοδο 1947 – 2010 

 

Πηγή: ( British Petroleum Statistical Review of World Energy, Hamilton J. 2011 ) 

 

Ο εισαγόµενος πληθωρισµός προκαλεί επίσης, περαιτέρω στρεβλώσεις στις οικονοµίες 

τρίτων χωρών. Οι υψηλές ενεργειακές τιµές, ceteris paribus, ωθούν τα τραπεζικά 

ονοµαστικά επιτόκια προς τα πάνω, υπονοµεύοντας τις ατοµικές επενδύσεις, 

εµφανίζοντας αβεβαιότητα και οικονοµική επιβράδυνση ( Bilmes & Stiglitz 2006 ). 

 

Επιπτώσεις στις διεθνείς εµπορικές ροές. Ο πόλεµος κουβαλάει µαζί του το κόστος 

ευκαιρίας από διαφυγόντα εµπορικά κέρδη, τόσο για ισχυρές όσο και για λιγότερης 

δύναµης οικονοµίες ( Anderton & Carter 2001 ), λόγω της επιδείνωσης των κοινωνικών 

δοµών, υποδοµών, µεταφορών και του κλίµατος εµπιστοσύνης ( Humphreys 2003 ). 

Εµπόλεµα κράτη διακόπτουν τις διµερείς εµπορικές σχέσεις τους, ακόµα και πολλά 

χρόνια µετά το τέλος των εχθροπραξιών. Η διαρκή αντιπαλότητα ενισχύει το κλίµα 

δυσπιστίας, προωθώντας οικονοµικούς φραγµούς και περιορισµούς στις ανταλλαγές 

αγαθών, επιδεινώνοντας το συνολικό κόστος ευκαιρίας. Ακόµα προκαλεί αρνητικές 

εξωτερικότητες και σε ουδέτερα κράτη εκτρέποντας εµπορικές διαδροµές, 

αποσταθεροποιώντας και «εξαφανίζοντας» διεθνείς αγορές και µεταβάλλοντας τις 

διεθνείς τιµές ( Glick & Taylor 2005 ). Πολεµικές διακηρύξεις συµβάλλουν, επί το 

πλείστων, σε αρνητικές µεταβολές στις διεθνείς χρηµατιστηριακές αγορές, που 

οξύνονται από κλιµακούµενα και αποκλιµακωµένα γεγονότα µη διαφαινόµενης 
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ειρηνικής διευθέτησης ( Schneider & Troeger 2006 ). Αν και οι απώλειες από την 

απολεσθείσα εµπορική δραστηριότητα µπορούν να µετριαστούν από τις δυνατότητες 

υποστήριξης και υποκατάστασης µέσω συµµαχικών κρατών, είναι γενικά αποδεκτό πως 

επιφέρουν σηµαντικές ζηµιές στο εθνικό εισόδηµα, ιδιαίτερα σε χώρες που µαστίζονται 

από εµφύλιες συρράξεις ( Bayer & Rupert 2005 ). 

 

Μάλιστα το νέο διεθνοποιηµένο περιβάλλον της αβεβαιότητας, έχει ως αποτέλεσµα 

σηµαντικές αλλαγές στις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές. Νέα µέτρα ασφαλείας και 

προστασίας στα σύνορα και στις µεταφορές µεταφράζονται ως επιπλέον άµεσα κόστη, 

παρατεταµένους χρόνους παραγγελίας και πτώση του όγκου των αγαθών και υπηρεσιών 

( Bilmes & Stiglitz 2006 ). Επιχειρήσεις µε διεθνοποιηµένα κανάλια διανοµής και 

συστήµατα just-in-time, στηρίζουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα στην ταχύτητα 

και αξιοπιστία των µεταφορικών ροών, µε συνέπεια δυσλειτουργίες και µειωµένη 

ανταγωνιστικότητα ( Bonturi, Koen & Lenain 2002 ). Παρά την διάσταση απόψεων, 

τόσο οι φιλελεύθεροι, όσο και οι ρεαλιστές, παρέχουν ισχυρές υποθέσεις πως ο πόλεµος 

περικόπτει σηµαντικά τον όγκο του διµερούς και διεθνούς εµπορίου ( Barbieri & Levy 

1999 ).  

 

Συνοπτικά, το βάρος του πολέµου στην οικονοµία, επιβραδύνει την µακροπρόθεσµη 

ανάπτυξη ενός κράτους. Οι πολλαπλασιαστικές συνέπειες που διανέµονται σε άλλους 

τοµείς της οικονοµίας και κοινωνίας, εκφράζονται ως µειωµένη παραγωγή ιδιωτικών 

και δηµόσιων αγαθών, συσσώρευση δηµόσιου χρέους, παραγκωνισµό επενδύσεων και 

εκπατρισµό κεφαλαιακής περιουσίας ( Collier 1999 ), κατάρρευση κρατικού 

µηχανισµού ( Stewart 1993 ), χειροτέρευση της ποιότητας της ζωής, πτώση 

κερδοφορίας ιδιωτικών κλάδων ( π.χ. κατασκευαστικός, τουριστικός ) ( Bilmes & 

Stiglitz 2006 ), περιορισµό των οικονοµικών κινήτρων για τεχνολογική καινοτοµία 

παραγωγής ( Garfinkel & Skaperdas 2007 ), µείωση ατοµικής κατανάλωσης ( Hess 

2003 ), όπου ουσιαστικά αποτυπώνονται στην επιβάρυνση του ρυθµού του εθνικού 

εισοδήµατος ( GDP ) και κατά συνέπεια στην αρνητική µακροοικονοµική µεγέθυνση  

( Caplan 2002 ). Πλούσια κράτη βλέπουν τους προϋπολογισµούς τους να 

διαστρεβλώνονται, ενώ φτωχά κράτη, είτε πολεµούν το ένα το άλλο, είτε βυθίζονται σε 

εµφυλίους, καταστρέφουν κάθε µέσο της ευηµερίας τους ( Keegan 1993 ). 

 

Άξιες αναφοράς όµως είναι και πιο ετερόδοξες παραθέσεις που συνηγορούν υπέρ της 

άποψης, ότι µερικοί πόλεµοι υπήρξαν καταλύτες στην τόνωση της οικονοµίας µίας 
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χώρας. Η αντισυµβατική άποψη απαντάται στην ιδέα που αποκαλείται ο «Σιδηρούν 

νόµος του πολέµου» ( Nordhaus 2002 ). Ο νόµος αναγνωρίζει πως οι πολεµικές 

προεργασίες και διεργασίες, ωθούν τους παραγωγικούς συντελεστές στα όρια τους, 

εντείνοντας τους ρυθµούς ανάπτυξης του κράτους. Η οικονοµία των Η.Π.Α. κατά τη 

διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου δείχνει να επαληθεύει αυτήν την οπτική  

( Poast 2005 ), και γενικά αρκετές πολεµικές συρράξεις που διεξάγονται εκτός συνόρων 

( Caplan 2002 ). Επίσης, η αιτιώδης επίδραση του πολέµου στην µεταπολεµική 

οικονοµία έχει θετικό πρόσηµο. Μεγάλης διάρκειας και έντονοι πόλεµοι, συµβάλλουν 

σε υψηλότερη µεσοπρόθεσµη µεταπολεµική οικονοµική ανάπτυξη ( Collier 1999 ). Η 

ορθότητα των επιχειρηµάτων στηρίζεται στο γεγονός ότι µέσω των πολέµων, η 

παραγωγική βάση της οικονοµίας εκθεµελιώνεται και ανοικοδοµείται σε πιο εξελιγµένη 

τεχνολογική βάση ( το φαινόµενο του Φοίνικα ), επιτυγχάνεται αύξηση αποταµιευτικής 

ροπής και «οικονοµικότητας» και πραγµατοποιείται κατάλυση απαρχαιωµένων 

πολιτικών θεσµών και δοµών ( π.χ. κυβερνητικά καθεστώτα ) που καθυστερούν την 

οικονοµική µεγέθυνση ( Goldstein 2003, Koubi 2005, Kugler & Organski 1977 ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

4.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

 

Οι στρατιωτικές δαπάνες αποτελούν ένα απλό µέγεθος, το οποίο άµα συνδυαστεί µε 

άλλους οικονοµικούς δείκτες, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ( Α.Ε.Π. ή GDP ),  

αποδίδει το ποσοστό αµυντικής επιβάρυνσης στην οικονοµία µίας χώρας. Οι διεθνείς 

δείκτες, αν και δεν µπορούν να ποσοτικοποιήσουν ποιοτικές τεχνολογικές 

παραµέτρους, χρησιµοποιούνται συχνά για διεθνείς συγκρίσεις. Εφόσον η άµυνα 

νοείται, τουλάχιστον για τις περισσότερες χώρες, ως η εδαφική προστασία της 

παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε µία οριοθετηµένη περιοχή, προτιµάται η χρήση 

του Εγχώριου Προϊόντος ( GDP ) έναντι του Εθνικού ( GNP ) ( Brzoska 1995 ). 

 

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέµου και την αποκλιµάκωση της αντιπαράθεσης 

Ανατολής-∆ύσης, το επίπεδο των στρατιωτικών δαπανών παγκοσµίως µειώθηκε 

σηµαντικά. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης οδήγησε στο κατευνασµό του 

εξοπλιστικού ανταγωνισµού· παρουσιάστηκε ελάττωση των αµυντικών 

προϋπολογισµών των χωρών του Ν.Α.Τ.Ο., υποκινούµενη και από τα δηµοσιονοµικά 

ελλείµµατα, αλλά και κατακόρυφη πτώση των δαπανών των πρώην χωρών του 

Συµφώνου της Βαρσοβίας ( Inbar & Zilberfarb 1998 ). Οι νέες ασύµµετρες απειλές, ο 

πόλεµος κατά της τροµοκρατίας και οι συνεχείς αναταράξεις σε περιοχές όπως τη Μέση 

Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία, άσκησαν αυξητικές πιέσεις στα µέσα της 

προηγούµενης δεκαετίας στο παγκόσµιο επίπεδο αµυντικών δαπανών, επισύροντας µία 

νέα περίοδο επαναστρατικοποίησης των ισχυρών οικονοµιών και περαιτέρω σύγκλιση 

της εθνικής άµυνας µε την εσωτερική ασφάλεια ( Coulomb & Dunne 2008a ). Η 

σηµερινή τάση των παγκόσµιων στρατιωτικών δαπανών εκτιµάται στα $1,738 

τρισεκατοµµύρια δολάρια το 2011, και ανταποκρίνεται σε ποσοστό του 2,5% του 

παγκόσµιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ( GDP ) ή $249 για κάθε άτοµο στον 

κόσµο ( S.I.P.R.I. 2011 ). 

 

 



73 

 

Πίνακας 5. Παγκόσµιες στρατιωτικές δαπάνες 

 

Πηγή: ( S.I.P.R.I. 2011 ) 

 

Οι Ηνωµένες Πολιτείες, ως παγκόσµια ηγέτιδα δύναµη, αφιέρωσε εν έτη 2011, σε 

απόλυτες τιµές το µεγαλύτερο ποσό για αµυντικούς εξοπλισµούς, κατέχοντας το 41% 

του παγκόσµιου όγκου. Ακολουθούν Κίνα, Ρωσία, Ηνωµένο Βασίλειο και Γαλλία µε 

συνολικό παγκόσµιο µερίδιο και για τις 5 χώρες στο 60%. 

 

Πίνακας 6. Μεγαλύτεροι παραγωγοί στρατιωτικών εξοπλισµών 

ΧΩΡΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ 

∆ΙΣ $ 
ΠΟΣΟΣΤΟ GDP 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΜΕΡΙ∆ΙΟ 

Η.Π.Α. 711 4,7% 41% 
ΚΙΝΑ 143 2% 8,2% 
ΡΩΣΙΑ 71,9 3,9% 4,1% 

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 62,7 2,6% 3,6% 
ΓΑΛΛΙΑ 62,5 2,3% 3,6% 
ΙΑΠΩΝΙΑ 59,3 1% 3,4% 

ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 48,5 8,7% 2,8% 
ΙΝ∆ΙΑ 46,8 2,5% 2,7% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 46,7 1,3% 2,7% 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 35,4 1,5% 2% 

Πηγή: ( S.I.P.R.I. 2011 ) 

 

Ο πίνακας 7 που έπεται, παραθέτει στοιχεία για τις χώρες µε το µεγαλύτερο όγκο 

στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους για την 

περίοδο 2005 – 2010. Τα ποσοστά κατά µέσο όρο κυµαίνονται άνω του 4% για τις 
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περισσότερες αναφερθείσες χώρες. Αποτελεί αντίφαση το γεγονός ότι πολλές από τις 

φτωχότερες χώρες του κόσµου, αφιερώνουν τόσο µεγάλο µερίδιο των εθνικών τους 

πόρων σε αµυντικούς εξοπλισµούς, τη στιγµή που το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού 

τους ζει στο όριο της εξαθλίωσης. 

 

Πίνακας 7. Χώρες µε το υψηλότερο ποσοστό αµυντικής επιβάρυνσης 

ΧΩΡΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ΑΓΚΟΛΑ 4,5% 4,4% 3,4% 3,7% 4,3% 4,2% 
ΓΕΩΡΓΙΑ 3,3% 5,2% 9,2% 8,5% 5,6% 3,9% 
Η.Π.Α. 4% 3,9% 4% 4,3% 4,8% 4,8% 

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ 4,8% 4,8% 6,1% 5,9% 6% 5% 
ΙΣΡΑΗΛ 8% 8,1% 7,5% 7,1% 7% 6,5% 
ΟΜΑΝ 11,8% 11% 10,3% 7,6% 9,6% 8,5% 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 3,4% 3,3% 3% 2,8% 2,8% 2,8% 
ΡΩΣΙΑ 3,7% 3,6% 3,5% 3,5% 4,3% 3,9% 

ΣΑΟΥ∆. ΑΡΑΒΙΑ 8% 8,3% 9,2% 8% 11% 10,1% 
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 4,4% 4% 3,7% 3,9% 4,1% 3,7% 

 Πηγή: ( S.I.P.R.I. 2011 ) 

 

Οι Ελληνικές αµυντικές δαπάνες, ως ποσοστό του GDP, βρίσκονται την καθ’ όλη 

τελευταία εικοσαετία, σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε το µέσο όρο όλων των χωρών 

µελών του Ν.Α.Τ.Ο. και των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Πίνακας 8. Ποσοστό στρατιωτικών δαπανών Ελλάδας 

 

Πηγή: ( N.A.T.O. web page, S.I.P.R.I. 2011 ) 
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Η κατοχή του 40% περίπου του Κυπριακού εδάφους και οι συνεχιζόµενες απαράδεκτες 

διεκδικήσεις της Τουρκίας, αποτελούν τον βασικό προσδιοριστικό γεωπολιτικό 

παράγοντα του ύψους των αµυντικών δαπανών της χώρας, µε την αντίστοιχη 

οικονοµική επιβάρυνση. Η πτώση του ποσοστού κάτω από τις 2,5% ποσοστιαίες 

µονάδες το 2010, οφείλεται στη δεινή οικονοµική κατάσταση που έχει περιέλθει η 

χώρα, παρά αποτελεί συνειδητή επιλογή µείωσης των στρατιωτικών δαπανών και 

εκτροπής τους στον κοινωνικό τοµέα. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αµυντικής 

επιβάρυνσης της οικονοµίας θα ήταν µεγαλύτερο άµα συνυπολογιζόταν και το κόστος 

ευκαιρίας των κληρωτών που αποσπώνται από το παραγωγικό κύκλωµα της οικονοµίας 

( Κόλλιας 1998 ). 

 

 

4.2 ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 

 

4.2.1 Το Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

Στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού γεωπολιτικού περιβάλλοντος, κάθε κράτος 

υποχρεούται να διαθέτει την παραγόµενη ή εισαγόµενη αµυντική ικανότητα για να 

υπερασπισθεί τα εθνικά του κεφάλαια έναντι υπαρκτών ή δυνητικών εξωτερικών 

απειλών, καθώς και εσωτερικών προβληµάτων ασφαλείας ( Κόλλιας 1998 ). Έγινε 

αναφορά στο πρόβληµα που εγείρεται ως αναφορά την εκτίµηση του επιθυµητού 

επιπέδου του δηµόσιου αγαθού της άµυνας-ασφάλειας. Η φυσική προτίµηση ενός 

ατόµου για το αγαθό της άµυνας-ασφάλειας, ανταποκρίνεται στο ποσό που διατίθεται 

να διαθέσει για την προστασία του από υφιστάµενες επιβουλές, κάτω από τον εκάστοτε 

εισοδηµατικό του περιορισµό ( Jones-Lee 1990 ). Αν και ο υπολογισµός είναι αρκετά 

περίπλοκος, εκ πρώτης όψεως, το ποσό αυτό αφορά το ποσοστό ιδιωτικής 

κατανάλωσης που ένα άτοµο προτίθεται να θυσιάσει για να ζήσει σε ένα ειρηνικό 

περιβάλλον, και το άθροισµα των ατοµικών ποσοστών αυτών αντανακλά το επιθυµητό 

επίπεδο άµυνας-ασφάλειας που ένα κράτος αφιερώνει, µε σκοπό την αποφυγή του 

κόστους ενός εν δυνάµει πολέµου ( Hess 2003 ). Πρέπει πάντως να τονιστεί πως γενικά, 

η χρηµατοδότηση των εξοπλισµών σε ειρηνική περίοδο τείνει να είναι περισσότερο 

πολιτικά αµφιλεγόµενη από τη χρηµατοδότηση εν καιρώ πολέµου ( Narizny 2003 ). 
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Η ευηµερία ενός κράτους εξαρτάται από την κατανάλωση και την ασφάλεια, και η 

ζήτηση στρατιωτικών δαπανών από ένα σύνολο οικονοµικών και πολιτικών 

παραµέτρων. Η άµυνα-ασφάλεια µπορεί να έχει διάφορα επίπεδα, ανάλογα µε το 

µέγεθος της απειλής ( Coulomb & Dunne 2008b ). Τα κράτη µεγιστοποιούν τη 

συνάρτηση κοινωνικής ευηµερίας τους, κάτω από ένα εισοδηµατικό περιορισµό και µία 

συνάρτηση ασφάλειας, σε όρους εγχώριων και εξωτερικών εχθρικών ή φιλικών 

δυνάµεων. Το τυπικό νεοκλασικό υπόδειγµα της άµυνας, µεγιστοποιεί την κοινωνική 

ευηµερία W, σε συνάρτηση µε την εθνική ασφάλεια S, τον πληθυσµό Ν, την 

κατανάλωση C και άλλες µεταβλητές ZW. 

W = W ( S, N, C, ZW ) 

υπό τους περιορισµούς εισοδήµατος και εθνικής ασφάλειας: 

Y = pc C + pm M     ,     S = S ( M, M1, M2, ……. , Mn, ZS ) 

 

Ο εισοδηµατικός περιορισµός εξισώνει την αξία των καταναλωτικών και αµυντικών 

δαπανών µε το παραγόµενο προϊόν της οικονοµίας. Το εθνικό εισόδηµα είναι ο πλέον 

σηµαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας, διότι οριοθετεί την ικανότητα ενός 

κράτους στη διατήρηση ενός βέλτιστου όγκου άµυνας ( Looney 1989 ). Οι pc, pm είναι 

οι τιµές καταναλωτικής και αµυντικής δαπάνης, ενώ η Μ αποτελεί την πραγµατική 

αµυντική δαπάνη. Ο περιορισµός ασφαλείας επιδρά στο µέγεθος των στρατιωτικών 

δαπανών, µέσω των παραµέτρων του γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Οι αµυντικές 

αποφάσεις άλλων κρατών Μi συνεπιδρούν στην αντιλαµβανόµενη ασφάλεια είτε θετικά 

άµα προέρχονται από φίλιες χώρες, είτε αρνητικά από εχθρικές, προσδίδοντας και το 

ανάλογο πρόσηµο. Η µεταβλητή ZS αφορά λοιπές γεωπολιτικές µεταβλητές. Συνεπώς 

το βέλτιστο επίπεδο ζήτησης εθνικής άµυνας-ασφάλειας µίας χώρας έχει την παρακάτω 

γενική µορφή: 

M = M ( pc / pm, Y, N, M1, M2, ….. , Mn, ZS, ZW ) ( Smith R. 1995 ) 

Η νεοκλασική θεωρία υποθέτει πως το κράτος ισορροπεί τη συνολική κοινωνική 

ευηµερία, ανάµεσα στο όφελος της επιπλέον ασφάλειας που πηγάζει από τις αµυντικές 

δαπάνες, µε το κόστος ευκαιρίας σε όρους υπεκφυγούσας κοινωνικής εκροής ( Maizels 

& Nissanke 1986 ). 

 

Το απλουστευµένο νεοκλασικό παράδειγµα, αν και αδυνατεί να απαθανατίσει µε 

ρεαλισµό την πραγµατικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, παρέχει µέσω των 

συναρτησιακών σχέσεων µία µορφή προβλεψιµότητας στη ζήτηση αµυντικών δαπανών, 

καθώς όλες οι πολιτικές αποφάσεις υπόκεινται, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάτω από 
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οικονοµικούς περιορισµούς. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί ή γεωπολιτικοί 

παράµετροι που είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, οι οποίοι όχι µόνο παίζουν 

σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και επιδρούν στη µορφή των 

µοντέλων, των συναρτήσεων και των περιορισµών ( Smith R. 1995 ). 

 

Οι κυβερνήσεις είναι περίπλοκοι µηχανισµοί που δρουν σε ένα πολιτικό και 

γραφειοκρατικό περιβάλλον. Ενώσεις, λόµπι και κοινωνικές οµάδες, όπως οι αµυντικές 

βιοµηχανίες, ανάλογα µε τα συµφέροντα τους, ασκούν επιρροή επί πολιτικών και 

εκτελεστικών προσώπων, αλλάζοντας πολιτικές ροπές προς όφελος τους. Η µεροληψία 

υπέρ αυτών των οµάδων αντανακλάται στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, χωρίς 

να δικαιολογείται από µεταβολές στον ευρύτερο γεωπολιτικό περίγυρο ( Μοσχόβης 

2000, Smith R. 1989 ). Μία ακόµα σηµαντική παράµετρος, ιδιαίτερα για τις 

δηµοκρατικές χώρες, αποτελεί η συµπεριφορά του εκλεκτορικού σώµατος. Η ζήτηση 

των αµυντικών δαπανών προσδιορίζεται από τις προτιµήσεις του µέσου ψηφοφόρου, ο 

οποίος τις εκφράζει µέσω της επιλογής του ανάλογου κοµµατικού συνασπισµού. Καθώς 

η χρηµατοδότηση του αγαθού της άµυνας αποσπάται κυρίως από φόρους, οι 

προτιµήσεις του ευθυγραµµίζονται µε το διαθέσιµο εισόδηµα του. Τα άτοµα µε το µέσο 

εισόδηµα καθορίζουν, µέσω των εκλογών, το ύψος των αµυντικών δαπανών, ενώ 

οποιαδήποτε παρέκκλιση άνωθεν του επιθυµητού ύψους, θα αποδοκιµάζεται από το 

µέσο ψηφοφόρο ( Dudley & Montmarquette 1981 ). Η διάσταση των αµυντικών 

δαπανών ως αναπόσπαστο τµήµα των κρατικών δαπανών που στοχεύουν στη διέγερση 

της οικονοµικής στασιµότητας, εσωκλείεται από µοντέλα κεϋνσιανικού χαρακτήρα, 

παρά νεοκλασικού ( Smith R. 1995 ). Εκτιµήσεις που µεταφράζουν σήµατα για 

ενδεχόµενες µελλοντικές γεωπολιτικές αναταράξεις ή µεταβολές στην επιχειρησιακή 

µακροστρατηγική συµµαχικών συνασπισµών, τείνουν να ασκούν επιρροή στη σηµερινή 

ζήτηση για αµυντικές δαπάνες ( Murdoch & Sandler 1985, Okamura 1991 ). Ακόµα 

πολλά κράτη, τα οποία προσδίδουν στις ένοπλες δυνάµεις έντονο συµβολισµό, 

υποκινούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από αισθήµατα διεθνούς κύρους ή 

διατήρησης της πολιτικής ελίτ, παρά από ορθολογικής φύσεως αποφάσεις ( Maizels & 

Nissanke 1986 ). Η µορφή του πολιτεύµατος της χώρας παίζει εξίσου σηµαντικό ρόλο 

στη διάρθρωση του ύψους του αµυντικού προϋπολογισµού ( Hewitt 1992, Palmer 

1990). Τέλος, η επιτακτικότητα τήρησης ενεργής παραγωγικής γραµµής σε χώρες 

παραγωγούς στρατιωτικού υλικού, ωθεί τις κυβερνήσεις σε αποδοχή πιο άκαµπτων 

µοτίβων ζήτησης άµυνας, ακόµα και σε περιόδους εµφανούς ειρήνης, σε σχέση µε τις 
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χώρες εισαγωγείς ( Looney 1989 ). Η διεθνής βιβλιογραφία προσπάθησε µε τη χρήση 

διάφορων µοντέλων, να εγκλωβίσει αυτές τις παραµέτρους. 

 

4.2.2 Ζήτηση Στρατιωτικών ∆απανών Ενός Μεµονωµένου Κράτους 

 

Το παρακάτω παράδειγµα, αφορά τη συνάρτηση ζήτησης αµυντικών δαπανών ενός µη 

επιθετικού ή µη αναθεωρητικού κράτους, που αντιµετωπίζει τον κίνδυνο από µία 

γειτονική χώρα µε Μ1 στρατιωτικές δαπάνες, ενώ δε διαθέτει συµµάχους στο διεθνές 

προσκήνιο. Ο Smith R., αγνοώντας τις µεταβλητές του πληθυσµού Ν και των 

γεωπολιτικών παραµέτρων ZS και ZW, χρησιµοποίησε τη συνάρτηση κοινωνικής 

ευηµερίας Stone-Gary:  

W = a log ( C ) + ( 1 – a ) log ( S ) 

Ένα ελάχιστο σηµείο κατανάλωσης θεωρείται συχνά ως C*, µε αποτέλεσµα το C – C*, 

να εµφανίζεται στη συνάρτηση, αντί του C, ενώ οι a αφορούν τις παραµέτρους 

προτίµησης. Ο εισοδηµατικός περιορισµός είναι: 

Y = pc C + pm M 

 

Η ασφάλεια σχετίζεται και από τα αποθέµατα στρατιωτικής ισχύος Kt, τα οποία είναι το 

άθροισµα των παρελθόντων στρατιωτικών αποθεµάτων, µειωµένων από το ποσοστό 

απόσβεσης δ σε περίοδο ειρήνης και τις σηµερινές απαιτούµενες στρατιωτικές ροές Μt: 

Kt = ( 1 – δ ) Kt-1 + Mt 

Έτσι η συνάρτηση ασφάλειας στο χρόνο t είναι: 

St = Kt – ( b0 + b1 K1t ) = Mt – Mt* 

 

Η Mt* αποτελεί την ελάχιστη αποτρεπτική ικανότητα, δηλαδή το επίπεδο των 

αµυντικών δαπανών που θα έπρεπε να έχει επενδύσει η χώρα στις ένοπλες δυνάµεις, 

ώστε να είναι σε θέση να αποκρούσει µία ενδεχόµενη επίθεση της εχθρικής χώρας. Το 

M t* ισούται µε: 

M t* = b0 + b1 [ M1t + ( 1 – δ ) K1,t-1 ] – ( 1 – δ ) Kt-1 

Όπου το b0 είναι αρνητική παράµετρος, που αφορά την ύπαρξη φυσικών εµποδίων υπέρ 

του αµυνόµενου κράτους και θετική παράµετρος, άµα το εχθρικό κράτος έχει την 

ικανότητα αιφνιδιαστικής επίθεσης. Το b1 είναι τεχνολογικός συντελεστής ( Lanchester 

coefficient, και µετράει πόσες µονάδες εγχώριου οπλισµού µπορεί να καταστρέψει µία 

οπλική µονάδα του εχθρού ) του εχθρικού κράτους, το M1t οι στρατιωτικές ροές του 

εχθρικού κράτους στο χρόνο t, αθροισµένο µε το αποσβεσθέν στρατιωτικό του 
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απόθεµα. Συνεπώς, η συνάρτηση ζήτησης στρατιωτικών δαπανών ενός µεµονωµένου 

κράτους σύµφωνα µε το νεοκλασικό υπόδειγµα είναι: 

M t = ( 1 – a ) ( Y / pm )t + a Mt* 

Η συνάρτηση ζήτησης εξαρτάται από τις παραµέτρους προτίµησης a, των στρατηγικών 

παραµέτρων b, το εισόδηµα Υ, τις τιµές των αµυντικών δαπανών pm και την ελάχιστη 

αποτρεπτική ικανότητα Mt*. Ο Smith R. ισχυρίζεται πως, παρόλο που η 

απλουστευµένη µορφή της συνάρτησης εγείρει αµφιβολίες για την άριστη απόδοση της 

πραγµατικότητας, αποτελεί χρήσιµο εργαλείο επιστηµονικής σκέψης, πέρα από τις 

δεδοµένες ατέλειες της ( Smith R. 1995 ). 

 

4.2.3 Ζήτηση Στρατιωτικών ∆απανών Σε Μία Συµµαχία 

 

Η ανάγκη για περιορισµό των αµυντικών προϋπολογισµών και για τη συγκέντρωση 

πόρων, κατεύθυνε τα κράτη στη σύναψη διεθνών συµµαχιών και συνασπισµών. Η 

συλλογική προστασία και υπεράσπιση συµφερόντων, που ταυτίζονται ή συµβαδίζουν, 

των συµβαλλόµενων µερών, από οικονοµικώς πλεονεκτικότερη θέση, αναπτύχθηκε από 

την οικονοµική θεωρία των συµµαχιών, που αναλύει τον προσδιορισµό της ζήτησης 

άµυνας µίας χώρας µέλους ( Καντάς 2002 ), την κατανοµή του αµυντικού βάρους στα 

µέλη της συµµαχίας ( Hartley & Sandler 1995 ) και την αξιοποίηση οικονοµιών 

εξειδίκευσης στην παραγωγή αµυντικού υλικού ( Hitch & McKean 1960 ). 

 

Μοντέλο αµιγούς δηµόσιου αγαθού.  

Το µοντέλο του αµιγούς δηµόσιου αγαθού συσχετίζεται µε διεθνείς συµµαχικούς 

οργανισµούς που ιδρύονται από ανεξάρτητα κράτη για την υπεράσπιση και προώθηση 

κοινών συµφερόντων. Κοµβικά γνωρίσµατα είναι η προστασία όλων των κρατών 

µελών και η αποτροπή της επιθετικότητας ενός κοινού εχθρού ή εχθρικού συνασπισµού 

κρατών ( Olson & Zeckhauser 1966 ). Στο µοντέλο, η άµυνα, διαθέτει τα 

χαρακτηριστικά του αµιγούς δηµόσιου αγαθού, υποθέτοντας πως µία επιπλέον µονάδα 

που παράγεται από ένα κράτος µέλος, συµβάλλει στην αµυντική θωράκιση και των 

υπόλοιπων µελών ( Καντάς 2002 ). Υποτίθεται πλήρης υποκατάσταση του κόστους-

οφέλους µεταξύ των µελών της συµµαχίας ( Hartley & Sandler 1995 ). 

 

Απώτερος σκοπός του µοντέλου είναι η µεγιστοποίηση της συνάρτησης της 

χρησιµότητας ευηµερίας ( utility function ) για ένα κράτος i, κάτω από ένα 
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εισοδηµατικό περιορισµό και τη βέλτιστη στρατιωτική δαπάνη σε αναλογία µε τις 

αντίστοιχες των υπόλοιπων συµµάχων: 

Max Wi ( Ci , Mi + Q* , T ) | Yi = Ci + pm Mi  

όπου η ευηµερία συναρτάται µε την κατανάλωση C ( pc = 1 ), τις στρατιωτικές δαπάνες 

Μ αθροισµένες µε τις συµµαχικές εισροές Q*, και µία αναγνωρισµένη απειλή Τ.  

 

Ένα κράτος µέλος αποφασίζει για το επίπεδο στρατιωτικής δύναµης που θα προσφέρει 

στη συνολική άµυνα της συµµαχίας, όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα 4 του χάρτη 

αδιαφορίας ( Οι Olson & Zeckhauser τον ονοµάζουν Indifference map, και αποτελεί 

διάγραµµα εισοδηµατικών περιορισµών αντιστραµµένο, ώστε να αποτυπώνει το 

αµυντικό κόστος και τις διαβαθµισµένες καµπύλες αδιαφορίας ). Προβάλλεται το 

αµυντικό κόστος ενός κράτους και η άµυνα που παράγει, ενώ η καµπύλη κόστους C 

είναι γραµµική για λόγους ευκολίας. Το κράτος που δεν είναι ενταγµένο σε µία 

συµµαχία παράγει άµυνα στο σηµείο που εφάπτεται η γραµµή κόστους µε την 

υψηλότερη ( νοτιοανατολική ) καµπύλη αδιαφορίας. Αποκτά άµυνα ΟΒ µε κόστος OD. 

Το κράτος θα παράγει άµυνα στο σηµείο που το οριακό κόστος της άµυνας ισούται µε 

το οριακό όφελος. 

 

 

∆ιάγραµµα 4. Χάρτης Αδιαφορίας κράτους-µέλους στο Α.∆.Α 

 

Στην περίπτωση που το κράτος γίνεται µέλος µίας συµµαχίας, η καµπύλη κόστους 

µετατοπίζεται στη θέση C1, αποκτώντας εισροή άµυνας ίση µε ΟΕ και 
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απελευθερώνοντας εισόδηµα ίσο µε OF. Όση περισσότερη αµυντική ελάφρυνση 

αποκτά το κράτος από την υπόλοιπη συµµαχία, τόσο λιγότερο ξοδεύει σε άµυνα. Η 

φθίνουσα πορεία του εγχώριου κόστους άµυνας, φαίνεται στην καµπύλη αντίδρασης Α-

Α1, η οποία υποδεικνύει τη βέλτιστη παραγωγή άµυνας µε δεδοµένο επίπεδο αµυντικής 

εισροής από τη συµµαχία. Το ποσό άµυνας που προσφέρει το εν λόγο κράτος στη 

συµµαχία, καθορίζει τις αντίστοιχες καµπύλες αντίδρασης των άλλων µελών. 

 

Στο διάγραµµα 5α δύο χωρών ( που γενικεύεται και για περισσότερες χώρες-µέλη ), το 

σηµείο ισορροπίας Ν των δύο καµπυλών αντίδρασης, αποτελεί το ύψος άµυνας που 

παρέχει κάθε κράτος στη συµµαχία, κάτω από τους εισοδηµατικούς περιορισµούς Υ. Η 

κατανοµή του βάρους της άµυνας δεν είναι πάντα ισόποση ανάµεσα στα µέλη της 

συµµαχίας, ούτε οι καµπύλες αντίδρασης τυχαίνει πάντα να διασταυρώνονται. Αυτό 

είναι συµβατό όταν οι χώρες αξιολογούν διαφορετικά την έννοια της άµυνας, στο 

ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό. 

 

 

∆ιάγραµµα 5α και 5β. Καµπύλες αντίδρασης και αξιολόγησης στο Α.∆.Α. 

 

Στο διάγραµµα 5β καµπυλών αξιολόγησης, το κράτος Α διαθέτει υψηλότερη καµπύλη 

αξιολόγησης V, διότι τοποθετεί υψηλότερη αξία στην άµυνα από ότι η χώρα Β. Σε 

περίπτωση αποµόνωσης ( τα κράτη δεν συµµαχούν ), το κράτος Α αποκτά άµυνα ΟΑ 

στο σηµείο που εφάπτεται η καµπύλη αξιολόγησης µε τη γραµµή κόστους του, ενώ το 

κράτος Β αποκτά ΟΒ. Άµα τα κράτη συµµαχήσουν, θα αποκτήσουν κοινή γραµµή 

κόστους C, και συνδυάζοντας τις αµυντικές τους εκροές θα συνεισφέρουν στη 
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συµµαχία το άθροισµα Α και Β, στο σηµείο Α+Β. Η χώρα Α θα µειώσει την προσφορά 

άµυνας στο αρχικό σηµείο Α. Αντιθέτως, το κράτος Β δεν θα ενδιαφέρεται να 

προσφέρει µονάδες άµυνας πάνω από το σηµείο Β. Αυτό διότι, σύµφωνα µε το 

µοντέλο, ένα επιπλέον κόστος άµυνας που παρέχεται στη συµµαχία από ένα µικρό 

κράτος, αποφέρει µικρό κλάσµα αµυντικής ωφέλειας στην εγχώρια κοινωνική ευηµερία 

του. Γίνεται κατανοητό πως όταν οι συµµαχικές εισροές Q* είναι ικανές να παρέχουν 

ένα κατώτατο επιθυµητό επίπεδο άµυνας, όπως ατοµικά συλλαµβάνεται από το i µέλος 

της συµµαχίας, τότε το κράτος i προτιµά να µην συνεισφέρει στη συνολική άµυνα της 

συµµαχίας, έχοντας καλύψει ένα τµήµα της αµυντικής ανάγκης του ( Andreoni & 

McGuire 1993 ). 

 

Η υπόθεση της εκµετάλλευσης, αναφέρεται στο γεγονός πως εύπορα µέλη, καθώς 

τοποθετούν µεγαλύτερη αξία στην άµυνα, διότι διαθέτουν µεγαλύτερο πλούτο προς 

διακύβευση, αναλαµβάνουν δυσανάλογο κόστος συνολικής άµυνας, προσδίδοντας 

κίνητρα στα λιγότερο πλούσια κράτη να µειώσουν την αµυντική τους συνεισφορά, 

επωφελούµενα της συµµαχικής αποτρεπτικής οµπρέλας. Άρα όταν οι συµµαχικές 

εισροές µειώνουν την εγχώρια ζήτηση για στρατιωτικές δαπάνες, το κράτος λέγεται ότι 

συνιστά τον «ελεύθερο αναβάτη» ( free-rider ). Ωστόσο δε χρειάζεται ένα κράτος να 

είναι εύπορο για να δίνει στην άµυνα µεγάλη έµφαση. Κράτη που συνορεύουν µε ένα 

κοινό εχθρό, αποτιµούν την εξωτερική απειλή σε µεγαλύτερο βαθµό, από κράτη που 

βρίσκονται µακριά ( Olson & Zeckhauser 1966 ). Πρέπει να τονιστεί ότι, καθώς το κάθε 

κράτος ενδιαφέρεται πρωτίστως, για την εσωτερική κοινωνική ευηµερία και µετά για τη 

συνολική κοινωνική ευηµερία της συµµαχίας, η ισορροπία των αµυντικών δαπανών θα 

βρίσκεται σε µη-βέλτιστο σηµείο, εν αντιθέσει που οι αποφάσεις θα λαµβάνονταν υπό 

την ηγεσία ενός κοινού υπερεθνικού οργάνου της συµµαχίας ( Hartley & Sandler 1995). 

 

Μοντέλο αµυντικής συµπαραγωγής 

Στο µοντέλο αµυντικής συµπαραγωγής, η εισροή συµµαχικής άµυνας σε ένα κράτος 

συνοδεύεται και από ιδιωτικές ή ηµιδηµόσιες ιδιότητες. Η συµµαχία προσδίδει σε όλα 

τα µέλη της αποτροπή, προστασία και κοινωνική εσωτερική συνοχή. Η ύπαρξη 

συµβατικών οπλοσυστηµάτων και στρατευµάτων δεν αποδίδει την ίδια προστασία σε 

όλα τα µέλη της συµµαχίας ταυτόχρονα, καθώς διασκορπίζονται στο σύνολο της 

συµµαχικής περιµέτρου ( Murdoch & Sandler 1985 ). Η συγκέντρωση ισχύος σε µία 

περιοχή, µειώνει την άµυνα σε µία άλλη ενδοσυµµαχική περιοχή, ενισχύοντας την 
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συναγωνιστικότητα του αγαθού άµυνα στα µέλη της συµµαχίας. Σε αυτή την 

περίπτωση το αγαθό άµυνα παρέχει ιδιωτικά οφέλη σε ένα µέλος της συµµαχίας. 

 

Η µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας ευηµερίας του κράτους i κάτω από τον 

εισοδηµατικό περιορισµό και σε συνάρτηση της βέλτιστης στρατιωτικής δαπάνης, η 

οποία χωρίζεται πλέον σε ιδιωτική ( π.χ. εσωτερική συνοχή ) και δηµόσια εισροή ( π.χ. 

πυρηνική ασπίδα ) σε σχέση µε τις συµµαχικές, είναι: 

Max Wi [ Ci, σM i , δ( Mi + Q* ), T ] | Yi = Ci + pm M
i 

Η συνάρτηση εξαρτάται από την κατανάλωση C ( pc = 1 ), από το ποσοστό σ ιδιωτικής 

εισροής των στρατιωτικών δαπανών Μ, το ποσοστό δ δηµόσιας εισροής των 

στρατιωτικών δαπανών Μ αθροισµένες µε της συµµαχικές εισροές Q* και µία 

αναγνωρισµένη απειλή Τ. 

 

 

∆ιάγραµµα 6. Χάρτης αδιαφορίας κράτους-µέλους στο Α.Σ.  

 

Στο διάγραµµα 6, που αποτυπώνεται ο χάρτης αδιαφορίας µε την ίδια φιλοσοφία µε το 

διάγραµµα 4, το κράτος σε αποµόνωση αποκτά άµυνα ΟΒ µε κόστος ΟD. Σε 

περίπτωση που το κράτος είναι σε µία συµµαχία, µία αύξηση των στρατιωτικών 

δαπανών, µε το ιδιωτικό γνώρισµα τους ( π.χ. αύξηση συµβατικού οπλοστασίου σε µία 

άλλη περιοχή ) της συµµαχίας, προκαλεί µετατόπιση της γραµµής κόστους στη θέση 

C1. Η µετατόπιση µειώνει την εσωτερική αµυντική απόδοση, καθώς πλέον το κράτος 

αποτελεί τον αδύναµο κρίκο της συµµαχίας. Το αµυντικό κενό OF είναι ικανό να 

προσελκύσει την επιθετικότητα του κοινού συµµαχικού εχθρού, ο οποίος έχει 
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περισσότερες πιθανότητες στην επίτευξη στρατηγικού πλεονεκτήµατος, καθιστώντας το 

κράτος στόχο συµµαχικής τρωτότητας. Η άµεση απάντηση είναι η αύξηση των 

εγχώριων στρατιωτικών δαπανών για την κάλυψη του συµµαχικού ρήγµατος. 

Αποτέλεσµα είναι, η διατήρηση της προϋπάρχουσας αµυντικής απόδοσης να απαιτεί 

και µεγαλύτερο κόστος. 

 

Οι ιδιωτικές εισροές της συµµαχικής άµυνας αποδίδουν καλύτερα µέσω της 

συµπληρωµατικότητας των συµµάχων, προσδίδοντας θετική κλίση στην καµπύλη 

αντίδρασης Α-Α1. Στο διάγραµµα 7 των δύο χωρών το σηµείο ισορροπίας Ν των δύο 

καµπυλών αντίδρασης, αποτελεί το επίπεδο άµυνας που παρέχει το κάθε κράτος στη 

συµµαχία, κάτω από τους εισοδηµατικούς περιορισµούς Υ. 

 

 

∆ιάγραµµα 7. Καµπύλες αντίδρασης στο Α.Σ. 

 

Υπό το πρίσµα του µοντέλου της αµυντικής συµπαραγωγής, µία συµµαχική εισροή θα 

αυξήσει την εγχώρια ζήτηση για αµυντικές δαπάνες ( Hartley & Sandler 1995, Murdoch 

& Sandler 1984, 1985, Ypersele De Strihou 1967 ). 

 

Παρακάτω παρατίθενται αναφορικά, µοντέλα µε εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης. Ο 

Palmer προσέγγισε το οικονοµικό πρόβληµα των συµµαχιών, εναντιώνοντας στο 

µοντέλο του αµιγούς δηµόσιου αγαθού, που θεωρεί πως τα κράτη αντιδρούν 

τεχνοκρατικά και µυωπικά σε µεταβολές των αµυντικών δαπανών των συµµάχων τους. 

Προσβλέπουν σε βραχυπρόθεσµη ελαχιστοποίηση του στρατιωτικού κόστους, 

αγνοώντας µελλοντικές ωφέλειες. Πρότεινε ένα µοντέλο ενδοσυµµαχικής 
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διαπραγµάτευσης, διότι τα κράτη αναπτύσσουν µηχανισµούς που ενισχύουν νόρµες 

συµπεριφοράς και συνεννόησης µέσα στη συµµαχία. Αµυντικές εισροές θα 

µεταφράζονται σε αύξηση των εγχώριων αµυντικών δαπανών, όπως το ποσοστό 

συνεισφοράς προβλέπει, προσεγγίζοντας το βέλτιστο επίπεδο αµυντικής ζήτησης της 

συµµαχίας ( Palmer 1990 ). 

 

Ο Sandler συνέταξε ένα µοντέλο συνεργασίας, βασισµένο στη θεωρία παιγνίων, που 

απέβλεπε στη µορφοποίηση και επέκταση µίας συµµαχίας σε συνθήκες προστασίας 

εδαφικής ακεραιότητας, καθώς και την ισορροπία κόστους-οφέλους που συνοδεύεται 

σε κάθε κίνηση. Κάθε απόφαση σχηµατισµού µίας συµµαχίας θα πρέπει να βελτιώνει ή 

να µη χειροτερεύει την ατοµική χρησιµότητα του κάθε, προς ένταξη, κράτους. 

Συµµαχίες από χώρες που γειτνιάζουν, µειώνουν σηµαντικά το κόστος προστασίας των 

εσωτερικών τους συνόρων. Η λογική εφαρµόζεται και στην εισαγωγή ενός επιπλέον 

κράτους, σταθµίζοντας και διαχέοντας τα κόστη και τα οφέλη µεταξύ των υπόλοιπων 

µελών. Μερικές χώρες βρίσκονται σε τέτοια γεωστρατηγική θέση, που µπορούν να 

καρπωθούν ολοκληρωτικά οφέλη από µία συµµαχία ( Levine & Smith R. 2003 ). 

 

Ο Wong εισήγαγε στο µοντέλο αµυντικής ζήτησης ενός κράτους µέλους µίας 

συµµαχίας τόσο την άµεση αµυντική απόδοση, όσο και έµµεσα πλεονεκτήµατα από 

ενδοσυµµαχικές ανταλλαγές αγαθών, αφού δύο συµµαχικά κράτη µπορεί να είναι και 

εµπορικοί συνεργάτες. Στο µοντέλο, ο αµυντικός τοµέας, που θεωρείται εντάσεως 

κεφαλαίου, απορροφά πόρους από τον ιδιωτικό τοµέα, ιδιαίτερα από κλάδους που ο 

λόγος κεφαλαίου-εργασίας είναι µεγαλύτερος της µονάδας. Αυξήσεις στρατιωτικών 

δαπανών από ισχυρές συµµαχικές χώρες, τείνουν να προκαλούν στρεβλώσεις στους 

διεθνείς όρους εµπορίου, όπως αυξήσεις τιµών, και να λιγοστεύουν τα οφέλη των 

συµµαχικών αµυντικών εισροών στην εσωτερική κοινωνική ευηµερία των µικρότερων 

κρατών. Συνεπώς, οι εµπορικοί δεσµοί δύο συµµαχικών κρατών µπορεί να επιφέρουν 

αποτελέσµατα πολύ διαφορετικά από την απλή διακρατική αµοιβαία άµυνα ( Wong 

1991 ).  

 

4.2.4 Ζήτηση Στρατιωτικών ∆απανών Σε Ένα Εξοπλιστικό Ανταγωνισµό 

 

Ειπώθηκε πως η κάθε υφιστάµενη απειλή είναι προσδιοριστικός παράγοντας των 

εγχώριων αµυντικών δαπανών. Μία αύξηση του εχθρικού οπλοστασίου, οδηγεί σε 

αύξηση της ζήτησης των ηµεδαπών στρατιωτικών δαπανών για την επίτευξη 
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ισορροπίας. Ωστόσο η διµερής άνοδος της στρατιωτικής δύναµης, µπορεί να πάρει µία 

εντονότερη µορφή όταν η µεγέθυνση των αµυντικών δαπανών της µίας πλευράς 

εκλαµβάνεται ως απειλή ή εκτίµηση µελλοντικής επιθετικότητας από την άλλη µεριά, 

επιτείνοντας την διµερή ένταση και πιέζοντας για περαιτέρω στρατιωτική µεγέθυνση. 

Το αποτέλεσµα αυτού του κύκλου επαναπληροφόρησης είναι ένας εξοπλιστικός 

ανταγωνισµός ( Wallace M. 1982 ). Ορίζεται ως ένα διαδραστικό πρότυπο απόκτησης 

εξοπλισµών, απόρροια της αυξητικής πορείας των αµυντικών δαπανών µεταξύ δύο 

αµοιβαίως ανταγωνιστικών πλευρών, όπου το επίπεδο των στρατιωτικών δαπανών της 

µίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το επίπεδο της άλλης ( Dunne, Perlo-Freeman & 

Smith R. 2007 ). Τα µέρη µπορεί να είναι κράτη, συµµαχίες και υποεθνικές ή 

υπερεθνικές οντότητες ( Anderton & Carter 2007 ). Η διεθνής βιβλιογραφία συνήθως 

τοποθετεί το µεταίχµιο µεταξύ µίας απλής ειρηνικής προπαρασκευής οπλισµών και 

ενός εξοπλιστικού αγώνα, όταν η ετήσια αύξηση του επιπέδου των αµυντικών δαπανών 

µίας δυάδας κρατών ισούται ή ξεπερνάει το 10% ( Wallace M. 1982 ). 

 

Τα µοντέλα που αναλύουν τους αγώνες εξοπλισµών εισάγουν την πιθανότητα 

σύγκρουσης στις συναρτήσεις αµυντικής ζήτησης, διότι ένας εξοπλιστικός αγώνας 

µπορεί να κλιµακωθεί σε σηµείο σύρραξης, όσο αυτό είναι οικονοµικά εφικτό. Όµως η 

έναρξη του πολέµου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, καθώς εύρωστες οικονοµίες µπορεί να 

συµπαρασύρουν σε µία εξοπλιστική κούρσα δυνητικούς αντιπάλους για να τους 

εξουθενώσουν οικονοµικά και να καρπωθούν στρατηγικά ή πολιτικά πλεονεκτήµατα  

( Μοσχόβης 2000 ). Κανένας εξοπλιστικός αγώνας δεν µπορεί να συνεχίζει αδιάκοπα, 

περιορισµοί κόστους ή εισοδήµατος θα τον περιορίσουν ή σταθεροποιήσουν αργά ή 

γρήγορα ( Luterbacher 1975 ). Ένας αγώνας εξοπλισµών δεν αφορά µονάχα στην 

ποσοτική µεγέθυνση οπλοστασίου, µπορεί να σχετίζεται και µε ανταγωνισµό στο 

κοµµάτι της Ε&Α για την απόκτηση τεχνολογικής υπεροπλίας ( Brito & Intriligator 

1995 ). Η µοντελοποίηση των εξοπλιστικών αγώνων, παρά τις δυσκολίες που ενέχει, 

παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα για: 

1. Περιγραφή και γενίκευση της περίπλοκης πραγµατικότητας 

2. Βοήθεια για κατανόηση και πρόβλεψη της ζήτησης των στρατηγικών δαπανών ενός 

ή µίας δυάδας κρατών 

3. Ανάπτυξη στρατηγικών προτύπων για κατάκτηση στόχων ( Anderton 1989 ). 
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Το γραµµικό µοντέλο εξοπλιστικού ανταγωνισµού του Richardson 

Το µοντέλο του Richardson υποστηρίζει ότι τα µεγάλα γεγονότα προσδιορίζονται από 

ένα ντετερµινισµό και οι πράξεις µίας ατοµικής µονάδας µπορούν να προβλεφθούν από 

παρατηρούµενα δεδοµένα. Αναγνωρίζει µία αιτιώδη σχέση µεταξύ των σηµερινών 

δαπανών µε εξωγενείς συνιστώσες ( Rapoport 1957 ). Η µαθηµατική προσοµοίωση της 

ζήτησης των στρατιωτικών δαπανών µίας ανταγωνιστικής δυάδας κρατών στο χρόνο t, 

αναπαριστάται από την σχέση: 

∆ΜΑ = kMB – aMA + g 

∆ΜΒ = lMA –  bMB + h 

όπου οι εξαρτηµένες µεταβλητές ∆ΜΑ και ∆ΜΒ φανερώνουν τη µεταβολή της 

στρατιωτικής δύναµης, εκφρασµένης σε στρατιωτικές δαπάνες των δύο κρατών Α και Β 

στο χρόνο t. Οι συντελεστές k και l αποτελούν τους συντελεστές άµυνας, έχουν θετική 

επίδραση στο ύψος των αµυντικών δαπανών και αναφέρονται στην ποσοτική µεταβολή 

των ηµεδαπών αµυντικών δαπανών από µία επιπλέον εχθρική στρατιωτική µονάδα. Οι 

σταθερές a και b είναι οι συντελεστές κόπωσης και αναπαριστούν το οικονοµικό 

κόστος διατήρησης στρατιωτικού υλικού ή την καθησυχαστικότητα επαρκούς 

στρατιωτικού επιπέδου, ασκώντας αρνητική επίδραση στη σηµερινή στρατιωτική 

δαπάνη. Τέλος οι συντελεστές g και h αποτυπώνουν τους συντελεστές δυσαρέσκειας 

και έχουν θετικό ή αρνητικό πρόσηµο, ανάλογα τις διµερείς έριδες και την κληρονοµιά 

των κρατών, που απαντώνται σε πολιτικούς, ιστορικούς ή θρησκευτικούς λόγους. 

 

Η αλληλεπίδραση των τριών συνιστωσών µπορεί να οδηγήσει το µοντέλο είτε σε ένα 

σταθερό σηµείο ισορροπίας, είτε σε µία κλιµάκωση των στρατιωτικών δαπανών. Όταν 

το γινόµενο των συντελεστών κόπωσης υπερτερεί έναντι του γινοµένου των 

συντελεστών άµυνας, δηλαδή ισχύει ab > kl, το σύστηµα χαρακτηρίζεται από µία 

ισορροπία και οι µεταβολές ∆ΜΑ και ∆ΜΒ ισούνται µε µηδέν. 

 

Στο διάγραµµα 8α, οι γραµµές ∆ΜΑ και ∆ΜΒ, ονοµάζονται µονοπάτια σταθερής 

κατάστασης, όπου οι µεταβολές των στρατιωτικών δαπανών των δύο κρατών ισούται 

µε µηδέν και τέµνονται στο σηµείο Ε. Οποιοδήποτε τετµηµένο σηµείο των καµπυλών 

αντίδρασης Ν των δύο χωρών στο διάγραµµα 8α, µέσω του συστήµατος ανάδρασης και 

αµοιβαίας επενέργειας του στρατιωτικού ανταγωνισµού, θα καθοδηγηθεί στο σηµείο 

ισορροπίας Ε. Αντιθέτως, όταν το γινόµενο των συντελεστών κόπωσης υστερεί έναντι 

του αντίστοιχου των συντελεστών άµυνας, δηλαδή ισχύει ab < kl, τότε το σύστηµα 

χαρακτηρίζεται από µία αστάθεια. Οποιοδήποτε σηµείο έναρξης Ν της τοµής των 
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∆ιαγράµµατα 8α και 8β. Σταθερός και ασταθής εξοπλιστικός ανταγωνισµός  

 

καµπυλών αντίδρασης στο διάγραµµα 8β, θα αποκλίνει είτε προς ένα ατέλειωτο 

εξοπλιστικό ανταγωνισµό, αυξάνοντας τις πιθανότητες του πολέµου ή της οικονοµικής 

κατάρρευσης, είτε προς ένα αµοιβαίο αφοπλισµό. Πρέπει να τονιστεί ότι οποιοδήποτε 

σηµείο Ε εκτός των εισοδηµατικών περιορισµών, παριστάνει ένα οικονοµικά ανέφικτο 

εξοπλιστικό αγώνα, όπου η δυναµική του δεν µπορεί να αναλυθεί. Το µειονέκτηµα του 

υποδείγµατος έγκειται στο γεγονός ότι, οι γραµµικές µαθηµατικές σχέσεις του δεν 

µπορούν να έχουν καθολική ισχύ και να παρουσιάσουν επακριβώς την πραγµατικότητα  

( Κόλλιας 1998, Hartley & Sandler 1995, Rapoport 1957 ). 

 

Το δυναµικό µοντέλο εξοπλιστικού ανταγωνισµού Brito – Intriligator 

Το γραµµικό µοντέλο του Richardson πέρα από την ατέρµονη αµοιβαία αύξηση των 

στρατιωτικών δαπανών, δεν επιδείκνυε καµία άλλη ένδειξη ύπαρξης πιθανότητας 

έναρξης πολέµου. Το κενό συµπληρώνεται από ένα δυναµικό µοντέλο των Brito-

Intriligator, που εστιάζει σε ένα πιθανό βαλλιστικό εξοπλιστικό ανταγωνισµό και την 

οικονοµική κατανοµή πόρων για την επίτευξη συναγωνιστικών στρατηγικών σκοπών  

( Intriligator 1990 ). Η ζήτηση αµυντικών δαπανών σε ένα τέτοιο δυναµικό πλαίσιο 

είναι αποτέλεσµα της συµπεριφοράς των κρατών στην προσπάθεια αποτροπής ή 

επίθεσης της αντίπαλης µεριάς. Οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της σηµερινής 

αµυντικής δαπάνης αφορούν την αποτρεπτική δυναµικότητα του κράτους σε 

συνάρτηση µε την αντίπαλη ικανότητα παραγωγής και παράδοσης ισχύος στο 

εσωτερικό του εν λόγο κράτους. Το µοντέλο εστιάζει στην κρισιµότητα των 
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στρατηγικών άµυνας και αποτροπής, θέτοντας σε δευτερεύον ρόλο τους οικονοµικούς 

παράγοντες ( Coulomb 2004 ). 

 

Η συναρτησιακή έκφραση του αναδραστικού µοντέλου αφορά τη µεταβολή  

στρατιωτικής δύναµης ( που οι Β – Ι δίνουν τον όρο «πύραυλοι» ) και τη µεταβολή της 

πληθυσµιακής απώλειας από την επίθεση του εχθρικού κράτους:  

∆ΜΑ = -aMA – ( b’ b MB fB )      &      ∆ΝΑ = ( 1 – b’ ) b MB vB 

∆ΜΒ = -bMB – ( a’ a MA fA )      &      ∆ΝΒ = ( 1 – a’ ) a MA vA 

Σύµφωνα µε τις αριστερές συναρτήσεις του µοντέλου Β – Ι, η µεταβολή της 

στρατιωτικής δύναµης ∆ΜΑ και ∆ΜΒ ( εκφρασµένης σε βαλλιστική ισχύ ) των δύο 

κρατών σε χρόνο t, θα πρέπει να καλύπτει πλήρως την ακροτελεύτια πιθανότητα ενός 

ολοκληρωτικού πολέµου. Η µεταβολή στρατιωτικής δύναµης του κράτους Α εξαρτάται 

από τη µείωση της υφιστάµενης ισχύος πυρός a πολλαπλασιασµένης µε το υπάρχον 

στρατιωτικό εξοπλισµό ΜΑ, σε περίπτωση που το κράτος Α προβεί στην πρώτη 

επιθετική κίνηση, και µειωµένης από την εχθρική αντίρροπη ισχύ του Β ( counterforce 

), που στοχεύει στον ηµεδαπό στρατιωτικό εξοπλισµό του Α, ( b’ b MB fB ). Όπου b’ 

ισούται µε την ισχύ του αντίπαλου κράτους που στοχεύει αποκλειστικά στον ηµεδαπό 

στρατιωτικό εξοπλισµό, b η ισχύς πυρός του κράτους Β, ΜΒ η στρατιωτική δύναµη του 

κράτους Β και fΒ το ποσοστό καταστροφής που επιτυγχάνει το κράτος Β στον οπλισµό 

του κράτους Α ( Lanchester coefficient ). Οι δεξιές συναρτήσεις αναφέρονται στις 

απώλειες ∆ΝΑ και ∆ΝΒ ( εκφρασµένες σε πληθυσµιακή απώλεια ). Οι απώλειες του 

κράτους Α είναι ανάλογες µε την ισχύ πυρός b του κράτους Β πολλαπλασιασµένης µε 

τον υπάρχον στρατιωτικό του εξοπλισµό ΜΒ, το ποσοστό βαλλιστικής ισχύος που 

στοχεύει αποκλειστικά σε αστικές περιοχές [ ( 1 – b’ ) ( countervalue ) ] και το ποσοστό 

καταστροφής vΒ. Αντίστροφα ισχύει και για την µεταβολή των στρατιωτικών δαπανών 

και απώλειας του κράτους Β. Έτσι κάθε κράτος έχει την επιλογή της άµυνας ή επίθεσης 

στον οπλισµό ή πληθυσµό του αντίπαλου κράτους. 

 

Στο δυναµικό µοντέλο κάθε κράτος, σε θέση άµυνας, δικαιολογεί ένα βέλτιστο επίπεδο 

αµυντικών δαπανών στο παροντικό χρόνο t, ικανό να απορροφήσει το ενδεχόµενο ενός 

αιφνιδιαστικού πρώτου εχθρικού χτυπήµατος Mi fi και να ανταποκριθεί µε ένα χτύπηµα 

εκδίκησης ικανό να προκαλέσει ανυπολόγιστη καταστροφή Ν^ στον επιτιθέµενο. 

Συνεπώς η ζήτηση στρατιωτικών δαπανών ισούται µε: 

ΜΑ = ΜΒ fB + N^ B / vA 

MB = MA f A + N^A / vB 
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Άρα αµυντικές δαπάνες Μi µεγαλύτερες του δεξιού µέρους της ισότητας είναι ικανές να 

αποτρέψουν πλήρως το αντίπαλο κράτος. Από την άλλη µεριά ένα κράτος, µε επιθετική 

στάση, δικαιολογεί αµυντικές δαπάνες ικανές να προκαλέσουν ένα χειρουργικό 

χτύπηµα στο αντίπαλο κράτος Mi / fi , ώστε να παραλύσει και να µην έχει την 

δυνατότητα να επιφέρει ικανό εκδικητικό χτύπηµα πάνω από N*, ώστε να ισχύει: 

 

ΜΑ = ΜΒ / fA – ( N*A / fA vB ) 

MB = MA / fB – ( N*B / fB vA ) 

Άρα αµυντικές δαπάνες Μi µεγαλύτερες του δεξιού µέρους της ισότητας αποδίδουν την 

απόλυτη υπεροπλία στο ενδεχόµενο ενός πολέµου. Η διαγραµµατική απεικόνιση της 

ζήτησης των στρατιωτικών δαπανών, τόσο του αποτρεπτικού, όσο και του επιθετικού 

προσανατολισµού του κάθε κράτους, αποτυπώνεται στο διάγραµµα 9. 

 

 

∆ιάγραµµα 9. Καµπύλες αποτροπής-επίθεσης Brito – Intriligator 

 

Η γραµµή αποτροπής του κράτους Α υποδηλώνει πως, δεξιά της γραµµής το κράτος Α 

αποτρέπει πλήρως το κράτος Β. Η γραµµή επίθεσης του κράτους Α υποδηλώνει πως, 

δεξιά της γραµµής το κράτος Α έχει την στρατηγική ικανότητα να επιφέρει σοβαρό 

πλήγµα στο οπλοστάσιο του Β µε το ελάχιστο επίπεδο εγχώριων απωλειών. 

Αντιστρόφως ισχύει και µε τις γραµµές αποτροπής και επίθεσης του κράτους Β. Το 

τµήµα Ε, ονοµάζεται κώνος αµοιβαίας αποτροπής, όπου τα δύο κράτη έχουν ικανό 

επίπεδο αµυντικών δαπανών για την αµοιβαία αποτροπή και εξασφάλιση της 

σταθερότητας και της ειρήνης. Ένας εξοπλιστικός ανταγωνισµός θα σταθεροποιηθεί 
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στο κατώτατο σηµείο, τη γωνία της περιοχής Ε, καθώς δεν δίνει πλέον το στρατηγικό 

πλεονέκτηµα σε καµία παράταξη. Μία κατάσταση που περιγράφει τον ψυχροπολεµικό 

ανταγωνισµό των δύο υπερδυνάµεων. 

 

Αντιθέτως, οι σκιαγραφηµένες περιοχές Υ, Ζ, Χ αποτελούν την περιοχή, όπου άµα ένας 

εξοπλιστικός ανταγωνισµός εισέλθει στο τµήµα αυτό, οι πιθανότητες πολέµου είναι 

αρκετά υψηλές καθώς κάθε κράτος έχει τη δυνατότητα επίθεσης, αλλά όχι αποτροπής. 

Το µοντέλο δίνει την απάντηση πως, µικρό επίπεδο στρατιωτικών δαπανών δεν 

εγγυάται την ειρήνη σε ένα εξοπλιστικό αγώνα και πως η κλιµακούµενη κρίση ανάµεσα 

σε δύο κράτη µπορεί να αποτελέσει σταθεροποιητικό παράγοντα ( σε αντίθεση µε την 

οπτική του Richardson ). Στην περίπτωση που ένας εξοπλιστικός ανταγωνισµός 

εκκινήσει στο σηµείο Ν ( την τοµή των καµπυλών αντίδρασης ), τότε το κράτος Α 

διαθέτει το πλεονέκτηµα της επίθεσης, άµα έχει επιθετικές διαθέσεις, ενώ το κράτος Β 

δεν µπορεί να αποτρέψει. Τότε το κράτος Β είτε αυξάνει τις αµυντικές του δαπάνες, 

είτε άµα δεν έχει αρκετούς πόρους, µπορεί µέσω σύναψης συµµαχιών να µετατοπίσει 

την γραµµή επίθεσης Α προς τα κάτω καλύπτοντας το σηµείο Ν ( Brito & Intriligator 

1984, 1995, Intriligator 1975 ). 

 

Η µορφολογία των περιοχών αποτροπής και επίθεσης διαµορφώνεται όχι από την 

ποσότητα, αλλά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ενσωµατώνουν τα οπλικά 

συστήµατα, απορρέοντα από την εσωτερική ροπή τους προς ειρήνη ή πόλεµο. Αν και 

όπως ειπώθηκε, όλα τα όπλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για αµυντικούς όσο 

και για επιθετικούς σκοπούς, η χρηστικότητα της τεχνολογικής τους φύσης 

εφαρµόζεται αποδοτικότερα είτε προς αποτρεπτικές, είτε προς επιθετικές στρατηγικές. 

Άρα όταν το γινόµενο της καταστροφής που µπορεί να προκληθεί στα όπλα του κάθε 

κράτους εκατέρωθεν είναι µικρότερο της µονάδας, δηλαδή fA fB < 1, συµβάλλει στη 

δηµιουργία µεγαλύτερης περιοχής αµοιβαίας αποτροπής Ε ( Anderton 1990a, 1990b ). 

 

Πολλοί ερευνητές ανέπτυξαν µοντέλα µε ιδιαίτερες παραλλαγές. Οι Dunne, Perlo-

Freeman & Smith R., παρουσίασαν ένα µοντέλο εξοπλιστικής κούρσας, όπου η ζήτηση 

αµυντικών δαπανών επηρεάζεται θετικά όχι από ένα κράτος, αλλά και από ένα σύνολο 

περιφερειακών κρατών και λοιπών αποσταθεροποιητικών οντοτήτων, που 

συναθροιστικά συνθέτουν τον ιστό ασφαλείας των δυνητικών εχθρών µίας χώρας  

( Dunne, Perlo-Freeman & Smith R. 2007 ). 
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Ο Lucier ισχυρίστηκε πως υπάρχουν πολλές ακόµα παράµετροι που παίζουν σηµαντικό 

ρόλο και οι οποίες σιωπηλώς, θεωρούνται δεδοµένες και σταθερές στα περισσότερα 

µαθηµατικά µοντέλα εξοπλιστικών ανταγωνισµών. Χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο 

οργανωτικής λειτουργίας µε µία παράµετρο που εξέφραζε γραφειοκρατικές πρακτικές 

λήψης αποφάσεων, συµπέρανε πως λόγοι, όπως η αναθεώρηση του αµυντικού 

δόγµατος ή η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας, ασκούν επιρροή στη δυναµική των 

εξοπλιστικών αγώνων και θολώνουν τις ακριβείς προβλέψεις που στηρίζονται 

απολύτως σε στατιστικά δεδοµένα ( Lucier 1979 ). 

 

Το γενικό µοντέλο του Ferejohn εισάγει σαν µεταβλητή και την περίπτωση όπου δύο 

δυάδες κρατών, που ανταγωνίζονται για στρατιωτικό εξοπλισµό, δέχονται σε µορφή 

βοήθειας, στρατιωτικό υλικό από εξωτερικούς παίκτες. Η αποδοχή στρατιωτικής 

βοήθειας εκλαµβάνεται ως ώθηση του εθνικού εισοδήµατος, επηρεάζοντας το 

επιθυµητό επίπεδο στρατιωτικών δαπανών. Αποδέχοντας την ύπαρξη οικονοµικών 

ορίων, το µοντέλο διαφωτίζει άµα µία εξοπλιστική κούρσα διατηρείται εξαιτίας 

εξωγενών παραγόντων ( Luterbacher 1975 ). 

 

4.2.5 Ζήτηση Στρατιωτικών ∆απανών: Η Περίπτωση Της Ελλάδας 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει στην Ελληνική και διεθνή επιστηµονική 

κοινότητα, η περίπτωση της ζήτησης αµυντικών δαπανών της Ελλάδας. Ο ευρύτερος 

ασταθής γεωπολιτικός χώρος της Ελλάδας και η συνεχιζόµενη Τουρκική απειλή, 

αποτέλεσαν τα σηµεία αναφοράς στο προσδιορισµό του ύψους των αµυντικών δαπανών 

και παρουσιάστηκαν σε πολλά οικονοµικά µοντέλα. Ο Μοσχόβης ανέπτυξε ένα 

µοντέλο νεοκλασικής µορφής, όπου οι µεταβλητές είναι εκφρασµένες στους φυσικούς 

λογαρίθµους, κάτω από ένα εισοδηµατικό περιορισµό. Μελετώντας ετήσια στοιχεία 

από το 1960 – 1994, η µακροχρόνια ζήτηση αµυντικών δαπανών δείχνει µεγάλη 

ευαισθησία, θετικά πρωτίστως, από την οικονοµική κατάσταση της χώρας και τις 

δαπάνες της Τουρκίας, ιδιαίτερα µετά την εισβολή στην Κύπρο, και λιγότερο από τις 

συµµαχικές εισροές του Ν.Α.Τ.Ο. ( Μοσχόβης 2000 ). 

 

Η Nikolaidou, επικεντρώνοντας σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιόδου 

1961 – 2005, χρησιµοποίησε το γνωστό νεοκλασικό µοντέλο του Smith R. 

προσθέτοντας παραµέτρους όπως, το άνοιγµα της οικονοµίας στις διεθνείς αγορές, το 

κόστος ευκαιρίας των αµυντικών δαπανών και το επίπεδο των δαπανών του 
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προηγούµενου έτους. Η λογαριθµική εκτίµηση του µοντέλου µέσω αυτοπαλίνδροµης 

κατανεµηµένης υστέρησης, έδειξε πως το εµπορικό ισοζύγιο, οι Νατοϊκές εισροές και η 

µείωση των µη-στρατιωτικών δαπανών επηρεάζουν µακροχρόνια θετικά στη 

διάρθρωση των αµυντικών δαπανών, ενώ µεγάλη επίδραση ασκεί η αύξηση του 

εισοδήµατος του κράτους, εκφρασµένο σε ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, και οι 

Τουρκικές αµυντικές δαπάνες ( Nikolaidou 2008 ). Χρησιµοποιώντας την ίδια 

µεθοδολογία Α.Κ.Υ. και εισάγοντας µία ψευδοµεταβλητή πολιτικού «χρώµατος» για 

την περίοδο 1960-1998, οι Kollias & Paleologou αναφέρουν πως αλλαγές στην 

κατεστηµένη ιδεολογία της κάθε πολιτικής ηγεσίας επιφέρουν σηµαντική επίδραση στο 

µείγµα της ζήτησης των Ελληνικών αµυντικών δαπανών ( Kollias & Paleologou 2003 ).  

 

Οι Kollias & Makrydakis προσέγγισαν το θέµα µέσω ενός διµερούς ανταγωνισµού στα 

πλαίσια ενός εξοπλιστικού αγώνα µε την Τουρκία, αναπτύσσοντας τη µέθοδο 

διµεταβλητής VAR και ελέγχων αιτιότητας. Η εµπειρική ανάλυση χρονολογικών 

σειρών της περιόδου 1950- 1995, κατέληξε στην επίδοση ενός εξοπλιστικού αγώνα 

ανάµεσα στις δύο χώρες και την αµοιβαία και άµεση ανταπόκριση της κάθε χώρας στις 

τρέχουσες αντίπαλες αµυντικές δαπάνες, µε δεδοµένη τη µεταβλητότητα της έντασης 

που χαρακτήριζε τις σχέσεις των δύο χωρών. Ωστόσο η αιτιατή σχέση δείχνει να 

σταµατάει κάπου στα µέσα της δεκαετίας του ’80, λόγω της σταδιακής δηµοσιονοµικής 

δυσχέρειας της Ελληνικής οικονοµίας ( Kollias & Makrydakis 1997 ). Αντιθέτως, οι 

Smith R., Sola & Spagnolo, παρατήρησαν άµα οι στρατηγικές που ανέπτυξαν στο 

χρόνο οι δύο χώρες, έχουν αναδραστικό ή ανεξάρτητο σκεπτικό εφαρµογής. 

Συνθέτοντας ένα µοντέλο βασισµένο στο παιχνίδι του διλλήµατος του φυλακισµένου, οι 

µεταβολές του επιπέδου των στρατιωτικών δαπανών των δύο χωρών δεν εµφανίζουν 

απόλυτη αλληλεπίδραση, αλλά στηρίζονται και σε εσωτερικούς πολιτικούς και 

γραφειοκρατικούς παράγοντες ( Smith R., Sola & Spagnolo 2000 ).Τέλος, όλες οι 

αναφερθείσες έρευνες αποδεικνύουν πως η Ελλάδα υπήρξε συµµαχικός «ακόλουθος», 

ενεργώντας θετικά στις συµµαχικές εισροές του Ν.Α.Τ.Ο. 
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4.3 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

 

4.3.1 Προσδιορισµός Πολεµικής Βιοµηχανίας 

 

Ο απλός ορισµός της πολεµικής ή αµυντικής βιοµηχανίας αναφέρεται στις βιοµηχανίες 

και τους υπεργολάβους που προµηθεύουν οπλοσυστήµατα, τεχνογνωσία και παρεµφερή 

στρατιωτικό υλικό στο εθνικό υπουργείο άµυνας και στις ένοπλες δυνάµεις. Ο ορισµός 

αποτυπώνει τη ζήτηση και προσφορά της αγοράς, µε την πρώτη πλευρά να αποτελεί 

τους παρόχους και τη δεύτερη τους αγοραστές. Οι πολεµικές βιοµηχανίες µπορεί να 

είναι κρατικές ή ιδιωτικές, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, εγκατεστηµένες εγχώρια ή στο 

εξωτερικό. Η πολεµική βιοµηχανία αποτελείται από µικρές ή µεγάλες βιοµηχανίες, 

διαφορετικού βαθµού εξειδίκευσης ανάµεσα στον αµυντικό και πολιτικό τοµέα. Συχνά 

σηµαντικοί ανάδοχοι είναι µεγάλοι όµιλοι σε µία σειρά στρατιωτικών και µη 

στρατιωτικών προϊόντων, ενώ άλλες επιχειρήσεις συµµετέχουν σε τεχνολογίες διπλής 

χρήσης και παραγωγής ( Hartley 2007 ). Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, η αµυντική 

βιοµηχανική βάση είναι προαπαιτούµενη της ανάδειξης εγχώριας πολεµικής 

βιοµηχανίας, καθώς οι πολιτικές εκροές της Α.Β.Β. καθιστούν τις εισροές της 

πολεµικής βιοµηχανίας, που αποτελεί κατ’ εξοχήν τους πραγµατικούς παραγωγούς 

τελειοποιηµένων οπλικών συστηµάτων και αναδόχους αµυντικών projects ( Ratner & 

Thomas C. 1990 ). 

 

Το σύστηµα παραγωγής και εµπορίας όπλων τοποθετείται στην τοµή τριών σηµαντικών 

συνιστωσών που ο Krause Κ. τις ονοµάζει διεκδίκηση του πλούτου, της ισχύος και της 

επικράτησης στο πόλεµο. Η πρώτη αφορά τις οικονοµικές δυνάµεις του µοντέρνου 

κόσµου που µορφοποιούν την παραγωγή και διανοµή των αγαθών µεταξύ κρατών, και 

άπτονται όπως όλα τα αγαθά, έτσι και στα πολεµικά αγαθά. Η διάρθρωση των 

παγκόσµιων συντελεστών παραγωγής δεν είναι στατική, αλλά διαχρονικά αλλάζει, 

επωφελώντας συγκεκριµένα βιοµηχανικά κέντρα για την παραγωγή όπλων, ενώ το 

κίνητρο του κέρδους προσέδωσε την εµπορεύσιµη ιδιότητα τους. Η δεύτερη αφορά την 

διεκδίκηση της ισχύος και της επακόλουθης προσπάθειας αλλαγής στη διεθνή ιεραρχία. 

Η διεκδίκηση της δύναµης είναι συνδεδεµένη µε την επάρκεια της στρατιωτικής 

οργάνωσης και τεχνολογίας, και καθώς αυτές αποτελούν καταλύτες ανατροπής της 

παγκόσµιας ισορροπίας, τα κράτη θα προσπαθήσουν στην παραγωγή και αφοµοίωση 
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τους. Η ανάγκη επικράτησης ή άµυνας από δυνητικούς εχθρούς, καθώς και εσωτερικής 

συνοχής, δηµιουργεί την ανάγκη παραγωγής πολεµικών αγαθών, ακόµα και όταν αυτό, 

από αµιγώς οικονοµικά κριτήρια, κρίνεται ασύµφορο. Κατά τον Krause K. οι τρεις 

διεκδικήσεις αποτελούν τα κίνητρα παραγωγής και κατ’ επέκταση εµπορίας των όπλων 

( Krause K. 1992 ). 

 

Ο αµυντικός τοµέας ιστορικά διαθέτει µία δυναµική αλλαγής, καθώς ανταποκρίνεται 

και προσαρµόζεται στις εκάστοτε προκλήσεις και απειλές. Οι σύγχρονες απειλές που 

αφορούν την τροµοκρατία και τα όπλα µαζικής καταστροφής ( Ο.Μ.Κ. ) έχουν 

ενεργοποιήσει την προσφορά όπλων και τεχνολογιών από υπάρχουσες και αναδυόµενες 

εταιρίες ( Hartley 2007 ). 

 

Η σύγχρονη εταιρία όπλων έχει να αντιµετωπίσει περιορισµένους και αβέβαιους 

προϋπολογισµούς, σε συνδυασµό µε νέες και δαπανηρές τεχνολογίες που απαιτούν 

σηµαντικούς πόρους στο τοµέα της Ε&Α ( Hartley 2007 ). Αυτό το νέο τεχνολογικά 

επιβεβληµένο περιβάλλον έχει παγκοσµιοποιήσει τόσο την παραγωγή όπλων, όσο και 

την Ε&Α, εισβάλοντας και στην πιο προστατευµένη αµυντική αγορά. Η ανάπτυξη 

οπλικών συστηµάτων έχει πάρει µία σπονδυλωτή συνεργασιακή µορφή ανάµεσα σε 

διαφορετικής εθνικότητας εταιριών µέσω οµαδικών συνεργασιών, συµπράξεων, 

συµπαραγωγής, κοινοπραξιών, συγχωνεύσεων, εξαγορών και τεχνολογικών 

αδειοδοτήσεων ( Brauer 1998 ). Σκοπός είναι η πρόσβαση σε τεχνολογία άλλων 

εταιριών, η πρόσβαση σε διεθνή διανεµητικά κανάλια, η διασπορά συνολικού κόστους 

και κινδύνου, η στρατηγική προαγορά ανταγωνιστών, η διαφοροποίηση και εισαγωγή 

σε άλλες ή νέες αµυντικές αγορές ( Reppy 1994 ), η αποφυγή µιµητικής καινοτοµίας 

στην άµυνα και ασφάλεια, η ταχεία εµπορικοποίηση τεχνολογίας και η συσπείρωση 

µεγάλου εύρους µελετητών σε κοινά ερευνητικά σχέδια ( Verga 2007 ). 

 

Σε πολλές χώρες παραγωγούς, η ταυτόχρονη εξέταση στρατιωτικών και εµπορικών 

στόχων έχει αρχίσει να λαµβάνει ευρύτατη υποστήριξη. Ο προσανατολισµός αδρανούς 

κεφαλαιουχικού εξοπλισµού των πολεµικών βιοµηχανιών προς εµπορική παραγωγή, η 

µακροπρόθεσµη στρατηγική και η άρση φραγµάτων από το κράτος για την ταχύτερη 

εµπορική και στρατιωτική συνολοκλήρωση, έχει συγκλίνει την πολεµική παραγωγή 

προς την εµπορική σε τµήµατα που αφορούν τις πρακτικές σχεδίασης και προµήθειας, 

την ευαισθησία κόστους και τη χρήση εµπορικών τακτικών ( Gansler 1988 ). 
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Η µεταψυχροπολεµική αναδιάρθρωση των πολεµικών βιοµηχανιών έγινε απότοµα, 

µετά από µία δεκαετία πρωτοφανούς συσσώρευσης ισχύος. Πολλές µεγάλες 

βιοµηχανίες, ιδιαίτερα της Ευρώπης, προτίµησαν την σµίκρυνση και τη 

δραστηριοποίηση σε αγορές µε πλεονεκτική θέση. Άλλες πήραν το δρόµο της 

επιθετικής µεγέθυνσης, µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ άλλες αποδέσµευσαν 

πόρους, κατευθύνοντας προσωπικό και τεχνολογία στον πολιτικό τοµέα. Στη σηµερινή 

εποχή, οι ανάδοχοι στρατιωτικών παραγγελιών είναι µεγαλύτεροι και πιο εξαρτηµένοι 

στον τοµέα της άµυνας-ασφάλειας ( Inbar & Zilberfarb 1998 ). 

 

Ο παρακάτω πίνακας 9 παραθέτει τις 15, +1 θυγατρική, εταιρίες προµήθειας 

στρατιωτικού υλικού για το 2010, ταξινοµηµένες µε βάση τις στρατιωτικές πωλήσεις 

αγαθών και υπηρεσιών, είτε για εγχώρια προµήθεια, είτε για εξαγωγές. Παρατηρείται 

ότι τα συγκριτικά µεγέθη και οι δυνατότητες των Αµερικάνικων βιοµηχανιών είναι 

συντριπτικές. Οι βιοµηχανίες των υπόλοιπων χωρών παραγωγών, ανεξάρτητα τη θέση 

τους στην ιεραρχική πυραµίδα του αµυντικού τοµέα, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από 

τις Η.Π.Α. για πωλήσεις, αγορές, τεχνολογική καινοτοµία και µοντερνοποίηση της 

παραγωγής ( Neuman 2010 ). 

 

Πίνακας 9. Πωλήσεις Π.Β. σε $/Η.Π.Α. ανά εκατοµ. 2010 

Εταιρεία παραγωγής Χώρα 
Συνολικές 
πωλήσεις 

Στρατιωτικές 
πωλήσεις  

Συνολικά 
κέρδη 

Lockheed Martin Η.Π.Α. 45.803 35.730 2.926 
ΒΑΕ Systems Η.Β. 34.609 32.880 1.671 

Boeing Η.Π.Α. 64.306 31.360 3.307 
Northrop Grumman Η.Π.Α. 34.757 28.150 2.053 
General Dynamics Η.Π.Α. 32.446 23.940 2.624 

Raytheon Η.Π.Α. 25.183 22.980 1.879 
BAE Systems Inc.* Η.Π.Α. 17.903 17.900 1.966 

EADS E.E. 60.599 16.360 732 
Finmeccanica ΙΤΑΛΙΑ 24.762 14.410 738 

L-3 Communications Η.Π.Α. 15.680 13.070 955 
United Technologies Η.Π.Α. 54.326 11.410 4.711 

Thales ΓΑΛΛΙΑ 17.384 9.950 60 
SAIC Η.Π.Α. 11.117 8.230 618 

Oshkosh Trucks Η.Π.Α. 9.842 7.080 790 
Computer Sciences Η.Π.Α. 16.042 5.940 759 

Honeywell Η.Π.Α. 33.370 5.400 2.022 
Πηγή: ( S.I.P.R.I. 2011 ) 
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4.3.2 Χαρακτηριστικά Της Αγοράς Αµυντικού Οπλισµού 

 

Οι κυβερνήσεις των κρατών συνιστούν τους κύριους αγοραστές αµυντικών αγαθών, 

προσδίδοντας από τη µεριά της ζήτησης, το µονοψωνιστικό γνώρισµα της αγοράς. 

Καθορίζουν τα συµβόλαια προµηθειών, προσδιορίζοντας τους όρους, τη µορφή τους 

και σε πολλές περιπτώσεις το ύψος των κερδών, τις εξαγωγές και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς. Οι κυβερνήσεις µπορούν να υποβάλλουν την εθνική προµήθεια αµυντικού 

υλικού στον ανταγωνισµό, επιτρέποντας ξένες εταιρίες να θέσουν προσφορές για 

εθνικές αµυντικές συµβάσεις ( Hartley 2007 ). 

 

Οι προδιαγραφές των εξοπλισµών ορίζονται από την κυβέρνηση και αφορούν είτε 

ολοκληρωµένα, επιβεβαιωµένα και ελεγµένα από άποψη απόδοσης, κόστους και 

ποιότητας οπλικά συστήµατα, είτε συστήµατα που δεν έχουν αναπτυχθεί και απαιτούν 

προσδιορισµό χαρακτηριστικών, που να καλύπτουν τις προσδοκίες των κυβερνήσεων-

πελατών, στον επιθυµητό χρόνο παράδοσης. Στην πρώτη περίπτωση οι κυβερνήσεις 

έχουν την επιλογή εναλλακτικών φθηνών πηγών ( off-the-shelf ), εν αντιθέσει µε την 

δεύτερη, που αναπτύσσεται ασυµµετρία στην πληροφόρηση, διότι οι κυβερνήσεις 

αγνοούν βασικές τεχνολογικές λεπτοµέρειες, παραγωγικές δυνατότητες, ακριβή 

χρονοδιαγράµµατα παράδοσης και κατανοµή κόστους ( Hartley 2007, Hooper 1989 ). 

 

Η διαδικασία κτήσεως ενός νέου οπλοσυστήµατος, χωρίζεται σε τέσσερα στάδια: 

αρχικό σχεδιασµό, ανάπτυξη, αρχική παραγωγή-προµήθεια και επαναπροµήθεια. Η 

σηµαντικότητα της τιµής απόκτησης εξαρτάται από το στάδιο της διαδικασίας. Στη 

φάση της ανάπτυξης, η έµφαση δίδεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά και την 

αναµενόµενη λειτουργική απόδοση. Σε αυτό το στάδιο οι άγνωστοι τεχνολογικοί 

συντελεστές και η αβεβαιότητα παίζουν σηµαντικό ρόλο, όπου η εκτίµηση του κόστους 

απόκτησης, λειτουργίας και συντήρησης είναι αναξιόπιστη. Όταν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά έχουν παγιωθεί, τότε η τιµή απόκτησης αποτελεί πιο αξιόπιστο 

κριτήριο και οι πηγές προµήθειας του κράτους διευρύνονται εξαιτίας του ανταγωνισµού 

( break-out, second sourcing ) ( Anton & Yao 1987, Hartley 2007 ). 

 

Στην αγορά στρατιωτικού εξοπλισµού τίθεται το ζήτηµα κριτηρίου επιλογής ανάµεσα 

στην ποιότητα και την ποσότητα, και συνεπώς την άριστη ισορροπία των δύο µεγεθών. 

Η ενδοδιαπραγµατευτική ασυνεννοησία προέρχεται από το γεγονός ότι οι ιδεατοί 

εκπρόσωποι των ένοπλων δυνάµεων δίνουν µεγαλύτερη αξία στην ποιότητα, σε 
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αντίθεση µε την ιδεατή κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για το διαθέσιµο προϋπολογισµό. 

Η προκατάληψη υπέρ της ποιότητας έγκειται στο ότι οι ένοπλες δυνάµεις έχουν το 

πρώτο λόγο, την τεχνική ειδίκευση και την εµπειρογνωµοσύνη για την επιλογή του 

κατάλληλου οπλικού συστήµατος, ευνοώντας καλύτερης ποιότητας οπλικά συστήµατα  

( Rogerson 1990 ). 

 

Η σχέση των προµηθευτριών εταιριών και του κράτους έχει µονοπωλιακό ή 

ολιγοπωλιακό χαρακτήρα. Παρόλο που τα περισσότερα αντικείµενα προµηθεύονται 

από καθαρά ανταγωνιστικές αγορές, η πλειονότητα των αµυντικών δαπανών ξοδεύεται 

σε αγορές οπλικών συστηµάτων που κατασκευάζονται από λίγες εταιρίες ( Greer & 

Liao 1986 ). Χρησιµοποιώντας διπλωµατική επιρροή επί πολιτικών προσώπων, οι 

µεγάλες εθνικές προµηθεύτριες εταιρίες διεκδικούν συµβόλαια προς όφελος τους, 

τοποθετώντας εµπόδια ανοίγµατος της αγοράς για τους εξωτερικούς ανταγωνιστές. 

Πελατειακές σχέσεις έχουν αντικαταστήσει τον ανταγωνισµό στην προµήθεια 

στρατιωτικού υλικού σε χώρες παραγωγούς, αποκλίνοντας σηµαντικά από αποδοτικές 

λύσεις, όπως πολιτικών τυποποίησης ή ελεύθερου εµπορίου σε µία συµµαχία ( Καντάς 

2002, Hartley 2007 ). Ένας βασικός λόγος που βιοµηχανίες ενεργοποιούνται στον 

αµυντικό τοµέα, είναι επειδή οι κυβερνήσεις επωµίζονται µεγάλο τµήµα της Ε&Α, 

απελευθερώνοντας πόρους για το εµπορικό τους τµήµα ( Greer & Liao 1986 ). 

 

Ως αποτέλεσµα της δοµής της αµυντικής αγοράς, έχουν σχηµατιστεί αρκετά εµπόδια 

εισόδου για τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Οι νεοεισερχόµενες εταιρίες δεν µπορούν 

να ελπίζουν σε επέκταση της αγοράς για εδραίωση της θέσης τους, αλλά θα πρέπει να 

αντιπαλέψουν και να αντικαταστήσουν κατεστηµένες επιχειρήσεις. Τα ιδιαίτερα 

τεχνολογικά χαρακτηριστικά των οπλοσυστηµάτων απαιτούν αποδεδειγµένες 

ερευνητικές δεξιότητες προσωπικού και εξειδικευµένο κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, 

αφήνοντας σε δυσχερέστερη ανταγωνιστικά θέση τις νέες εταιρίες. Οι σχέσεις των 

αξιωµατούχων του δηµοσίου και των εντολοδόχων εταιριών, µε τις ήδη παγιωµένες 

εταιρίες να χαίρουν ιδιαίτερης µεταχείρισης για την απορρόφηση κρατικών κονδυλίων 

για την άµυνα-ασφάλεια ( Dunne 1995 ). 

 

Οι βασικοί τύποι συµβολαίων που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι: 

σταθερής τιµής ( fixed price ), στοχευόµενου κόστους ( target cost ), επιστροφής 

κόστους ( cost-plus ) και κινήτρων ( incentive contracts ) ( Hartley 2007 ). Η 

αξιολόγηση των συµβάσεων γίνεται µέσω ενός προεξοφλητικού επιτοκίου που 
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εξασφαλίζει τον αντικειµενικό υπολογισµό της καθαρής παρούσας αξίας κάθε 

επενδυτικής αµυντικής πρότασης ( Καντάς 2005 ). 

 

4.3.3 ∆ιεθνείς Εξαγωγικές Και Εισαγωγικές Στρατιωτικές Ροές 

 

Καθώς οι στρατοί συρρικνώνονταν και οι εγχώριες παραγγελίες ελαττώνονταν, οι 

πολεµικές βιοµηχανίες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στις εξαγωγές για την απόκτηση 

εσόδων. Σε πολλές χώρες, η ζήτηση από άλλα κράτη ξεπέρασε δραµατικά την εγχώρια 

ζήτηση ( Neuman 2010 ). Ο αναπτυσσόµενος κόσµος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο 

των στρατιωτικών πωλήσεων των βασικών προµηθευτών. Την περίοδο 2007 - 2010, 

συµφωνίες πώλησης συµβατικών οπλοσυστηµάτων ( όπου η παράδοση αναµένεται στο 

κοντινό µέλλον ) στα αναπτυσσόµενα κράτη, άγγιζαν το 78,9% της αξίας όλων των 

διεθνών συµφωνιών. Οι παραδόσεις συµβατικών οπλοσυστηµάτων στα αναπτυσσόµενα 

κράτη, την ίδια περίοδο, αποτελούσαν το 55,9% της αξίας όλων των διεθνών ροών, ενώ 

µόνο για το 2010 αφορούσαν το 62,6%, αντιπροσωπεύοντας αξία ύψους $21,9 

δισεκατοµµυρίων ( Grimmett 2011 ). 

 

Στους παρακάτω πίνακες 10 και 11 των παγκόσµιων εξαγωγών και εισαγωγών θα 

πρέπει να γίνει µία διευκρίνιση. Το S.I.P.R.I. στηρίζεται σε δεδοµένα που αφορούν 

πραγµατικές µεταφορές συµβατικών οπλοσυστηµάτων από τη χώρα εξαγωγέα στη 

χώρα εισαγωγέα, και όχι υπηρεσίες ή µεταφορά τεχνολογίας. Ο υπολογισµός γίνεται µε 

µία µονάδα που ονοµάζεται «trend-indicator value», βασισµένη στο εκτιµώµενο κόστος 

της παραγωγής ενός πυρήνα στρατιωτικών αγαθών, που αντιπροσωπεύει τη πραγµατική 

µεταφορά του αγαθού και όχι τη χρηµατική του αξία, δίχως να λαµβάνεται υπόψη άµα 

το αγαθό παράχθηκε εξ’ ολοκλήρου στη χώρα εξαγωγέα ή τµήµα αυτού στη χώρα 

εισαγωγέα, µέσω κάποιας µορφής συµπαραγωγής ( S.I.P.R.I. 2011 ). 

 

 Ο πίνακας 10 αποδεικνύει το τεράστιο ποσοστό που οι δύο παγκόσµιες δυνάµεις 

Η.Π.Α. και Ρωσία καλύπτουν στην παγκόσµια εξαγωγή όπλων, όπου µαζί µε τις 

τέσσερεις ∆υτικές Ευρωπαϊκές χώρες, συγκεντρώνουν ποσοστό της τάξεως του 78%. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η Κίνα που αποτελούσε, εν έτη 2011, τον τέταρτο 

µεγαλύτερο εξαγωγέα. Στον πίνακα 11 παρατηρείται η απόλυτη κυριαρχία των 

αναπτυσσόµενων χωρών στην εισαγωγή οπλοσυστηµάτων. Ισχυρές και πλούσιες χώρες 

της Ασίας, είναι οι κύριοι αποδέκτες του µεγαλύτερου όγκου των εισαγωγών. Το 

S.I.P.R.I. υπολογίζει το τζίρο των παγκόσµιων εξαγωγικών ροών τελειοποιηµένων 
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συστηµάτων σε µονάδες T.I.V., εκφρασµένες σε Αµερικάνικα δολάρια ( τιµών έτους 

1990 ) στο ύψος περίπου των 30 δις για το έτος 2011 ( S.I.P.R.I. 2011 ). 

 

Πίνακας 10. Παγκόσµια ποσοστά εξαγωγών έτους 2011 

 

Πηγή: ( S.I.P.R.I. 2011 ) 

 

Πίνακας 11. Παγκόσµια ποσοστά εισαγωγών έτους 2011 

 

Πηγή: ( S.I.P.R.I. 2011 ) 

 

Το είδος αποπληρωµής των εισαγωγών διαφέρει σηµαντικά και σχετίζεται µε τους 

όρους και τις διµερείς συµφωνίες µεταξύ των χωρών. Οι βασικές κατηγορίες 

διακρίνονται σε: άµεση χρηµατική καταβολή, πίστωση, χορήγηση άνευ χρηµάτων, 

αντιπραγµατισµό και αντισταθµιστικό εµπόριο. Ο αριθµός των αγοραστριών χωρών 

που είναι ικανές για αγορές µε άµεση καταβολή, µετά τα µέσα του ’90 περιορίσθηκε 

σηµαντικά, καθώς οι περισσότερες χώρες άρχιζαν να αντιµετωπίζουν δηµοσιονοµικές 
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στενότητες. Οι µεταβιβάσεις όπλων έχουν απλώσει στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης 

και χρηµατοοικονοµικούς όρους. Παραγωγοί που παρέχουν στους αγοραστές τη 

δυνατότητα πίστωσης αποκτούν σηµαντικό προβάδισµα στην αγορά ( Brzoska 1994 ). 

 

Ιδιαίτερη έµφαση στις διµερείς συµφωνίες δίνεται και στην υλοποίηση 

αντισταθµιστικών ωφεληµάτων από τη χώρα εξαγωγέα στην χώρα αγοραστή. Οι χώρες 

αγοραστές απαιτούσαν σαν αντίβαρο για τις χαµένες δυνατότητες παραγωγής και της 

απώλειας συναλλάγµατος, την επένδυση από τη µεριά του προµηθευτή, ένα 

συµφωνηθέν ποσοστό της αξίας των παραγγελθέντων οπλοσυστηµάτων, ώστε να 

κατασκευαστεί σε ηµεδαπές βιοµηχανίες. Τµήµατα, υποσυστήµατα ή και ολόκληρες 

παρτίδες παράγονται από χώρες παραλήπτες, µέσω συµβολαίων συµπαραγωγής, 

µειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση και την πολιτική µόχλευση και επιρροή από την 

προµηθεύτρια χώρα ( Καντάς 2002, Brauer 1998, Hooper 1989 ). 

 

Στο διεθνές περιβάλλον, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη όχι µόνο 

τα οικονοµικά κίνητρα, αλλά και τα στρατηγικά κριτήρια που συσχετίζονται µε τις 

εξαγωγές. Οι ανεπιθύµητες συνέπειες των εξαγωγών αφορούν τον οπλισµό δυνητικών 

εχθρών, κρατικών ή µη, που δύναται να αποκτήσουν στρατιωτική ισχύ, ικανή να 

στραφεί εναντίων των εξαγωγικών κρατών. Η επικινδυνότητα της κατάστασης µπορεί 

να πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις, άµα συνυπολογιστούν και οι εξαγωγές  εµπορικών 

προϊόντων που φέρουν τεχνολογία συµβατή µε στρατιωτικές εφαρµογές ( Levine & 

Smith R. 1997 ). Ωστόσο, η εξαγωγή οπλισµών σε ένα αντιφρονούν ή επιθετικό κράτος, 

ενδέχεται βραχυπρόθεσµα να έχει αρνητικές εξωτερικότητες στην ασφάλεια της χώρας 

εξαγωγέα, αλλά µακροπρόθεσµα η στρατηγική να συναινέσει στην εισαγωγή της χώρας 

παραλήπτη στο νόµιµο διεθνές σύστηµα ασφαλείας ( Levine, Sen & Smith R. 1994 ). 

 

Ένα κράτος επιλέγει να εισάγει τον αµυντικό του εξοπλισµό, αντί να τον παράγει, 

εξαιτίας µίας πληθώρας λόγων: Πρώτον, µειωµένες τεχνολογικές και παραγωγικές 

ικανότητες, στενή βιοµηχανική διαφοροποίηση, ανεπαρκώς εκπαιδευµένο προσωπικό 

και γενικά περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες, αποτελούν το βασικότερο λόγο  

( Brauer 1991, 1998 ). ∆εύτερον, η επιθυµία της δηµιουργίας ή αναδιάρθρωσης της 

εγχώριας βιοµηχανικής βάσης από τη συµπαραγωγή µέρους των αγοραζόµενων ή 

άλλων βιώσιµων επιχειρηµατικών προγραµµάτων, και της χρήσης της εισαγόµενης 

τεχνογνωσίας ως εναρκτήριο έναυσµα. Τρίτον, οι οικονοµίες που στηρίζονται σε 

πλουτοπαραγωγικές πηγές ή το εµπόριο, έχουν την πιστοληπτική φερεγγυότητα για 
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αγορά όπλων, δίχως την ανάγκη για την εγχώρια παραγωγή τους ( Pearson 1989 ). 

Τέταρτον, στρατηγικές συµµαχίες και προστασία από το κράτος εξαγωγέα, διότι οι 

περισσότερες χώρες εξαγωγείς επιχορηγούν εξαγωγές που προορίζονται στην ενίσχυση 

της ασφάλειας των συµµάχων τους ( Levine, Sen & Smith R. 1994 ). Πέµπτον, 

αναπτυγµένα κράτη διαλέγουν την εξειδίκευση της παραγωγής τους σε όπλα µε ισχυρή 

θέση στην παγκόσµια αγορά, εισάγοντας µέρος του απαραίτητου τµήµατος των 

ενόπλων δυνάµεων τους ( Grimmett 2011 ). Τέλος, εξαιτίας άµεσης ανάγκης λόγο 

προβλεπόµενης κλιµακούµενης εσωτερικής ή εξωτερικής απειλής ( Pearson 1989 ). 

 

Το διεθνές σύστηµα της στρατιωτικής παραγωγής και εµπορίας καθορίζεται από την 

ενοποιηµένη ιδέα της τεχνολογικής αλλαγής και διάχυσης. Η παραγωγή και εµπορία 

οπλοσυστηµάτων εξαρτάται από την ικανότητα ενός κράτους στην αφοµοίωση 

τεχνολογικών πρακτικών που υιοθετούνται από τα οπλοσυστήµατα. Η διαδικασία 

αφοµοίωσης χωρίζεται σε τέσσερα διακριτά στάδια: την λειτουργία και συντήρηση των 

όπλων, αντιγραφή και αναπαραγωγή, προσαρµογή και βελτίωση, και τέλος δηµιουργία 

και ανάπτυξη. Ο δυναµικός ρόλος της τεχνολογίας προσυπογράφει τις φάσεις του 

«ιδεατού τύπου» εξέλιξης των παραγωγικών παικτών του διεθνούς σκηνικού. Στην 

πρώτη φάση, χώρες µε εξελιγµένη οικονοµική και οργανωτική κουλτούρα, κυρίως 

εξαιτίας κληρονοµηµένων παραγωγικών συντελεστών, παρέχουν την κινητήρια δύναµη 

για τεχνολογική καινοτοµία που µεταβιβάζεται στον πολεµικό τοµέα. Αυτές οι χώρες 

αποτελούν τους παραγωγούς πρώτης βαθµίδας και είναι ικανές για µετεξέλιξη της 

τεχνολογίας σε επόµενο στάδιο. Η ζήτηση από άλλες χώρες των νέων όπλων, αλλά και 

η ανάγκη των χωρών πρώτης βαθµίδας για εξωτερική πολιτική και των προµηθευτριών 

εταιριών για χρηµατοδότηση του κόστους Ε&Α, προκαλεί διάχυση της τεχνολογίας στα 

κράτη αγοραστές. Άµεση κατασταλτική απάντηση των κρατών πρώτης βαθµίδας είναι 

η ανέγερση εµποδίων για την επούλωση της τεχνολογικής «αιµορραγίας» και 

διατήρηση του τεχνολογικού χάσµατος ανάµεσα στους αποδέκτες. Οι οικονοµικά 

ισχυρότεροι αγοραστές παρακινούµενοι από οικονοµικές ή ηγεµονικές βλέψεις, θα 

αναζητήσουν τις τακτικές παραγωγής, αναπτύσσοντας εγχώρια βιοµηχανία, 

προσαρµόζοντας και βελτιώνοντας τα εισαγόµενα οπλοσυστήµατα. Οι νέοι παραγωγοί 

αν και δεν έχουν το επιστηµονικό και οικονοµικό υπόβαθρο για καινοτοµία, παράγουν 

µεγάλο εύρος πολεµικών αγαθών και χρίζονται δεύτερης βαθµίδας χώρες. Η επέκταση 

του αριθµού των παραγωγών κρατών διαχέει την τεχνολογία σε περισσότερα κράτη 

αγοραστές, πολλά από τα οποία καταφέρνουν να υιοθετήσουν τις πατέντες 

αναπαραγωγής και αντιγραφής, των χαµηλής περιπλοκότητας όπλων, καθιστώντας τα 
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κράτη τρίτης βαθµίδας. Καθώς η τεχνολογία ωριµάζει και η καινοτοµία στους 

παραγωγούς πρώτης βαθµίδας λιµνάζει, το τεχνολογικό χάσµα σταδιακά κλείνει. Το 

αποτέλεσµα είναι η σταδιακή απεγκατάσταση του παρόντος συστήµατος και η 

κινητήρια δύναµη της τεχνολογικής καινοτοµίας είτε αδρανοποιείται, είτε µεταναστεύει 

σε νέα κράτη που θα αποτελέσουν τα παραγωγικά κέντρα του νέου τεχνολογικού 

κύκλου ( Krause K. 1992 ). 

 

 

4.4 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

 

 

4.4.1 Μόνιµη Οικονοµία Πολέµου 

 

Σε χώρες όπως τις Η.Π.Α., η εµπειρία του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, έπλασε την 

άποψη πως η πολεµική κινητοποίηση έβγαλε τη χώρα από την ύφεση και συνέπεσε µε 

αξιόλογη οικονοµική άνθηση. Η άποψη των κεϋνσιανών πως οι κυβερνητικές δαπάνες 

µπορούν να διεγείρουν θετικά, µέσω ενός πολλαπλασιαστή, την οικονοµία άρχισε να 

κερδίζει έδαφος στις συνειδήσεις των οικονοµολόγων. Στα πλαίσια µίας κεϋνσιανής 

µεθοδολογικής προσέγγισης, µία αύξηση των αµυντικών δαπανών θα τονώσει, 

τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, τη συνολική ενεργό ζήτηση. Στο υπόδειγµα της 

µακροοικονοµικής σχέσης Y = C + I + G + ( X – M ), η συνολική ζήτηση είναι ο 

προσδιοριστικός παράγοντας της παραγωγής και απασχόλησης. Σε περιόδους ανεργίας 

και αδρανών παραγωγικών συντελεστών, µία αύξηση των δαπανών άµυνας ( G ), 

ceteris paribus, θα αυξήσει την ανάγκη για προϊόντα και υπηρεσίες, επενεργώντας 

θετικά στο συνολικό εθνικό εισόδηµα ( Κόλλιας 1998, Poast 2005 ). Για χρόνια µετά το 

τέλος του πολέµου, οι πολιτικές ηγεσίες των Η.Π.Α. χρησιµοποίησαν τη συνταγή των 

κεϋνσιανών για τη δικαιολόγηση υπέρογκων στρατιωτικών δαπανών που απέβλεπαν 

στην τόνωση της οικονοµίας ( Higgs 1995 ). 

 

Στον αντίποδα της κεϋνσιανής θεωρίας, τοποθετήθηκαν οικονοµολόγοι κυρίως της 

αριστερής ιδεολογίας. Θεωρούσαν πλασµατική την ευηµερία που απήλαυσε η πολεµική 

οικονοµία της Αµερικής, διότι η πτώση της ανεργίας ήταν απόρροια της υποχρεωτικής 

στράτευσης, ενώ η ραγδαία αύξηση του GDP ήταν αποτέλεσµα τις προσωρινής 

πολεµικής κινητοποίησης και δεν ανταποκρινόταν σε πραγµατική ευηµερία ( Higgs 

1995 ). Η νέα πολιτική άρσης της διχοτόµησης του πολέµου και της ειρήνης, 
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σηµατοδότησε την εισαγωγή του καπιταλισµού σε µία νέα πλήρως 

στρατιωτικοποιηµένης εποχής, που ονοµάστηκε «µόνιµη οικονοµία πολέµου». Το 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό της είναι ότι, οι εκροές της πολεµικής βιοµηχανίας, και 

γενικά οι στρατιωτικές δαπάνες, γίνονται ένας θεµιτός νοµοτελειακός σκοπός-στόχος 

της οικονοµικής δραστηριότητας. Εκτεταµένες δαπάνες άµυνας-ασφάλειας είναι πλέον 

φυσιολογικές και κοινωνικά αποδεκτές. Το µοντέλο µιλιταριστικής διέγερσης της 

οικονοµίας, ασκεί σοβαρές πληθωριστικές πιέσεις όταν η οικονοµία βρίσκεται πλησίον 

ή επί του σηµείου πλήρους απασχόλησης, καθώς η συνολική προσφορά δεν δύναται να 

ανταποκριθεί στην αύξηση της συνολικής ενεργούς ζήτησης. Ιδιαίτερα σε λιγότερο 

αναπτυγµένες χώρες, όπου υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις παραγωγικών συντελεστών, 

το εθνικό εισόδηµα είναι πιθανόν να µην αυξηθεί και το βάρος των αµυντικών δαπανών 

να διαχυθεί, ανάλογα µε τον τρόπο χρηµατοδότησης, στην οικονοµία εκτοπίζοντας 

κάποια κρατική ( δαπάνες για υγεία, εκπαίδευση ) ή ιδιωτική ( ατοµική κατανάλωση, 

επενδύσεις ) συνιστώσα της συνολικής ζήτησης. Ιδιαίτερα οι µειώσεις στις ιδιωτικές 

επενδύσεις επιφέρουν και µείωση του ρυθµού ανάπτυξης, ενώ οι εισαγωγές είναι 

υπεύθυνες για διαφυγόν συνάλλαγµα στο εξωτερικό. Άρα η τελική θετική επίδραση 

στην παραγωγή και απασχόληση µπορεί να αντισταθµιστεί πλήρως. Τα κράτη 

διαθέτουν διάφορα εργαλεία για τον κατευνασµό των αρνητικών επιπτώσεων, αλλά 

προϋποθέτουν αυστηρές παρεµβάσεις στην οικονοµία ( Narizny 2003 ). Για την 

αριστερή οικονοµική σκέψη, η διαδικασία αυτή αποτελεί την πολιτικό-στρατιωτική 

έκφανση του καπιταλισµού και της διατήρησης του ρυθµού κέρδους, που επιβαρύνει 

δυσανάλογα τις µεσαίες και µικρές τάξεις της κοινωνίας ( Κόλλιας 1998, Vance 1951 ). 

Για τους νεοκλασικούς δεν υπάρχει µεγαλύτερο σφάλµα από την άποψη ότι η σπατάλη 

µπορεί να είναι κερδοφόρα, αρκεί να γεννά θέσεις απασχόλησης ( Hirst 1916 ). 

 

4.4.2 Οφέλη Των Στρατιωτικών ∆απανών 

 

Υποστηρικτές των αµυντικών κονδυλίων, δικαιολογούν το µέγεθος τους, όχι µόνο στα 

πλαίσια της εθνικής ασφάλειας που διαµορφώνουν, αλλά και στα οφέλη που 

προσδίδουν στην οικονοµία. Συνοπτικά αναφέρονται: 

1. Η ύπαρξη µοντέρνων ένοπλων δυνάµεων µε υψηλό µαχητικό επίπεδο εγγυάται σε 

µεγάλο ποσοστό την ικανότητα ενός κράτους να αποτρέψει εξωτερικές επιβουλές και 

να διατηρήσει µία εσωτερική συνοχή. Αυτό εκλαµβάνεται από τη διεθνή και εγχώρια 

επιχειρηµατική κοινότητα ως ένδειξη εδραίωσης ασφάλειας και σταθερότητας. 

Συνεπώς, το κράτος αποτελεί πόλο έλξης και προσέλκυσης επενδύσεων, ιδιαίτερα 
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µακροχρόνιας ωρίµανσης και υψηλής κερδοφορίας, µε ταχύτατη απόσβεση αρχικού 

κεφαλαίου ( Dunne, Smith R. & Willenbockel 2005 ). 

2. Η παραγωγή αµυντικού υλικού αποφέρει σηµαντικά οφέλη στην οικονοµία. Συντελεί 

στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, στην αύξηση της συνολικής παραγωγής της 

οικονοµίας, στη διατήρηση ενεργής εγχώριας βιοµηχανικής βάσης και στην παροχή 

εσόδων στα δηµόσια ταµεία, µέσω της φορολόγησης των ιδιωτικών πολεµικών 

επιχειρήσεων ( Hartley & Sandler 1995, Ypersele De Strihou 1967 ). 

3. Η εξαγωγική δραστηριότητα αµυντικού εξοπλισµού υποκαθιστά τις εισαγωγές και 

βελτιώνει το ισοζύγιο πληρωµών, ενώ για τα αναπτυσσόµενα κράτη αποτελεί 

σηµαντική πηγή σκληρού συναλλάγµατος ( Brauer 1998, Krause K. 1992 ). 

4. Η αµυντική Ε&Α, µέσω της ανακάλυψης και εφεύρεσης τεχνολογικών επιτευγµάτων 

και καινοτόµων εφαρµογών, ενδέχεται να συµβάλλει στη διάχυση τεχνολογίας στον 

πολιτικό τοµέα [ π.χ. ιντερνέτ ( Dal Lago 2006 ) ]. Βιοµηχανικές και επιχειρηµατικές 

µονάδες εκµεταλλεύονται στρατιωτικούς τεχνοβλαστούς, προάγοντας την τεχνολογική 

βάση της οικονοµίας και προωθώντας την ανάπτυξη. Επιπροσθέτως, ο αµυντικός 

τοµέας αναλαµβάνει ερευνητικές διεργασίες που δεν προσδίδουν κέρδος στον ιδιωτικό 

τοµέα ( Καντάς 2002, Egea 1994, Hartley & Sandler 1995 ). Ακόµα και τεχνικές 

µάνατζµεντ, όπως το PERT, αναδύθηκαν από τη στρατιωτική παραγωγή και προµήθεια 

( Molas-Gallart 1997 ). 

5. Στις αναπτυσσόµενες χώρες, η εισαγωγή οπλοσυστηµάτων και η αξιοποίηση 

αντισταθµιστικών ωφεληµάτων διαφόρων µορφών συµµετοχής στην παραγωγή από τις 

εγχώριες βιοµηχανίες, ενδέχεται να καταστήσει την αµυντική βιοµηχανία ως 

ατµοµηχανή, δυνάµενη να ωθήσει την οικονοµία προς το δρόµο της µεγέθυνσης, διότι ο 

κλάδος της άµυνας χρησιµοποιεί εκροές άλλων κλάδων της οικονοµίας, διεγείροντας τη 

ζήτηση τους. Η εκσυγχρονιστική επίδραση των αµυντικών δαπανών µεταλλάσει τη 

συµπεριφορά της κοινωνίας, καθώς θα δρα σε ένα πιο µοντερνοποιηµένο βιοµηχανικό 

περιβάλλον ( Καντάς 2002, Deger & Sen 1983 ). 

6. Η στρατιωτική υπηρεσία παρέχει στους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάµεις, 

κληρωτούς και έµµισθους, µε πολύτιµες γνώσεις, εκπαίδευση, τεχνική κατάρτιση, 

εµπειρία και διοικητικές δεξιότητες που είναι µεταβιβάσιµες στο ιδιωτικό εργασιακό 

τοµέα. Μεταδίδει αυτοέλεγχο και πειθαρχεία στον στρατευµένο, καθιστώντας τον 

καταλληλότερο στην αντιµετώπιση εργασιακών δυσκαµψιών. ∆ίνει τη δυνατότητα σε 

ανθρώπους από χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις ή περιθωριοποιηµένες κοινωνικές 

οµάδες να βρουν δουλειά ( Dunne 1996, Mintz 1989 ). 
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7. Αµυντικές δαπάνες που επενδύονται στην κατασκευή κοινωνικών υποδοµών όπως 

οδικοί άξονες, γέφυρες, ενεργειακές εγκαταστάσεις, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κ.α. 

αποφέρουν εξωτερικές οικονοµίες, συµβάλλοντας στην αναβάθµιση της τοπικής και 

περιφερειακής κοινωνίας ( Benoit 1973 ). 

8. Σε µη αναπτυγµένα κράτη µε κερµατισµένη πληθυσµιακή βάση, λόγω φυλετικών ή 

θρησκευτικών διαφορών, οι οργανωτικές δοµές του στρατού και η επιτακτική δύναµη 

του, είναι δυνατόν να δράσει υπέρ της αποδοτικότερης εκµετάλλευσης των φυσικών 

πόρων, οργάνωση των ανθρώπινων πόρων, αύξηση ρυθµού εργασίας και 

καταπολέµηση φυγόκεντρων δυνάµεων στο εσωτερικό. Τέλος, ο στρατός µπορεί να 

αξιοποιηθεί για την αστυνόµευση σε περιόδους κοινωνικών αναταραχών ή για την 

άσκηση κοινωφελούς έργου σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ( Coulomb 2004, 

Deger & Smith R. 1983 ). 

 

Το κόστος των στρατιωτικών δαπανών αναφέρεται κυρίως στο εναλλακτικό, που έγινε 

αναφορά. Το ζητούµενο είναι κατά πόσο οι εναλλακτικές χρήσεις των πόρων για άµυνα 

και ασφάλεια θα έφερναν πιο επιθυµητά αποτελέσµατα, τα οποία εκ προοιµίου δεν 

είναι εξασφαλισµένα ( Κόλλιας 1998 ). 

 

4.4.3 Εµπειρικές Έρευνες Και Μελέτες 

 

Το βασικό ερώτηµα που αφορά το κατά πόσο οι αµυντικές δαπάνες προωθούν ή 

υπονοµεύουν την οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία είναι περισσότερο εµπειρικό, 

παρά θεωρητικό. Υπάρχει µία πληθώρα άµεσων και έµµεσων διαύλων όπου οι 

αµυντικές δαπάνες επενεργούν στην οικονοµική ανάπτυξη. Οποιοδήποτε οικονοµετρικό 

µοντέλο, µπορεί να προβάλλει µία περιορισµένη και αποσπασµατική αποτύπωση των 

καναλιών επίδρασης ( Deger & Smith R. 1983 ). Παρακάτω παρατίθενται µία σειρά 

µελετών πάνω στο θέµα: 

 

Η πρωτοπόρα µελέτη του Benoit για τη σχέση αµυντικών δαπανών και την αύξηση του 

εθνικού εισοδήµατος, πυροδότησε µία σειρά από εκτεταµένες µελέτες επί του θέµατος. 

Σύµφωνα µε τον ερευνητή, η µελέτη του που εστιάστηκε σε 44 αναπτυσσόµενες χώρες 

στην περίοδο 1950 – 1965, αποκάλυψε πως υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες ( Σ. ∆. ) 

συσχετίζονται θετικά µε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης. Αν και οι υπέρογκες 

δαπάνες έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, το καθαρό αποτέλεσµα ενθαρρύνει την 

οικονοµική ανάπτυξη ( Benoit 1973 ). Σε επέκταση της έρευνας, οι Frederiksen & 
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Looney, ενσωµατώνοντας ένα εισοδηµατικό περιορισµό και διαχωρίζοντας ένα δείγµα 

37 χωρών σε χώρες µε περιορισµένους πόρους και µε άφθονους, έδειξαν πως η 

διατήρηση υψηλού επιπέδου Σ.∆., επιβαρύνει τους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης, 

σε χώρες µε οικονοµική ανεπάρκεια. Αντιθέτως, σε χώρες µε αφθονία πόρων, οι Σ.∆. 

συµβάλλουν σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης ( Frederiksen & Looney 1983 ). 

 

Οι Atesoglu & Mueller χρησιµοποιώντας ένα οικονοµετρικό νεοκλασικό µοντέλο 

βασισµένο σε συνάρτηση παραγωγής των δύο τοµέων της οικονοµίας – πολιτική και 

αµυντική παραγωγή – εκτίµησαν για την περίοδο 1948 – 1989 την οικονοµική πρόοδο 

σε µονάδες GNP των Η.Π.Α.. Κατέληξαν πως οι Σ.∆. έχουν θετική επιρροή στην 

οικονοµική ανάπτυξη, αν και η ανταπόκριση της οικονοµικής προόδου είναι µικρή σε 

αυξήσεις των Σ.∆. ( Atesoglu & Mueller 1990 ). ∆ιευρύνοντας το οικονοµετρικό 

νεοκλασικό µοντέλο της συνάρτησης παραγωγής σε τέσσερεις τοµείς, προσθέτοντας 

εξαγωγικό και τοµέα υπόλοιπης οικονοµίας, ο Alexander εκτίµησε για 9 

αναπτυσσόµενες χώρες, τη περίοδο 1974 – 1985, την επίδραση των Σ.∆. στο σύνολο 

της οικονοµίας, διαβλέποντας καµία θετική ή αρνητική επιρροή στο GDP ( Alexander 

1990 ). Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι Payne & Ross, όπου καλύπτοντας την 

περίοδο 1960 – 1988 της οικονοµίας των Η.Π.Α., και εκτιµώντας τα δεδοµένα, µέσω 

ενός αυτοπαλίνδροµου διανυσµατικού πλαισίου, δεν εντόπισαν αιτιώδη σχέση και από 

τις δύο κατευθύνσεις µεταξύ Σ.∆. και οικονοµικής απόδοσης ( Payne & Ross 1992 ). 

Επεκτείνοντας το νεοκλασικό µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης σε διαµήκη χρονολογικά 

δεδοµένα 103 χωρών, οι Mintz & Stevenson δεν παρατήρησαν βραχυπρόθεσµη επιρροή 

των Σ.∆., αλλά και των εξωτερικοτήτων τους στην οικονοµική ανάπτυξη, στο δείγµα 

των χωρών ( Mintz & Stevenson 1995 ). Κινούµενοι στο ίδιο µοτίβο οι Knight, Loayza 

& Villanueva, εφάρµοσαν το νεοκλασικό µοντέλο ανάπτυξης για την εξέταση της 

σχέσης ανάµεσα στις Σ.∆. µε την παραγωγική επένδυση και τη µακροχρόνια 

παραγωγική ικανότητα, χρησιµοποιώντας ξεχωριστά διακρατικά και διαµήκη 

χρονολογικά δεδοµένα για 79 αναπτυσσόµενες και αναπτυγµένες χώρες. Η εκτίµηση 

των µεµονωµένων χρονολογικών σειρών κάθε χώρας, απέδειξε πως οι Σ.∆. έχουν 

σηµαντική αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη, διότι συµβάλλουν στον παραγκωνισµό 

της παραγωγικής επένδυσης. Η σηµαντικότητα όµως των µεταβλητών δεν επιβεβαιώνει 

αυτά τα αποτελέσµατα στο πακέτο διακρατικών δεδοµένων ( Knight, Loayza & 

Villanueva 1996 ). 
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Το οικονοµετρικό µοντέλο µακροοικονοµικής επίδρασης των Deger & Smith R., 

εστίασε στην εξέταση της ανάπτυξης, αποταµίευσης και Σ.∆., χρησιµοποιώντας 

συγχρονισµένες παρατηρήσεις για 50 χώρες από το 1965 – 1973. Παρατήρησαν πως οι 

Σ.∆. ασκούν αρνητική επίδραση στις αποταµιεύσεις και κατ’ επέκταση στις επενδύσεις, 

υπερκαλύπτοντας τις θετικές οικονοµίες της µοντερνοποίησης και της διάχυσης της 

τεχνολογίας ( Deger & Smith R. 1983 ). Σε µεταγενέστερη µελέτη, οι Dunne & Smith 

R., σε ένα δείγµα 28 αναπτυσσόµενων και αναπτυγµένων χωρών, τη χρονική περίοδο 

1960 - 1997, απέδειξαν πως η οικονοµική εκτίµηση των δεδοµένων δεν προσδίδει 

προφανή αρνητική σχέση µεταξύ Σ.∆. και επενδύσεων, συνεπώς είναι δύσκολη η 

ακριβής επίδραση του αµυντικού κόστους στην οικονοµική ανάπτυξη ( Dunne & Smith 

R. 2001 ). Οι Deger & Sen, διαβλέποντας τη δυσκολία εκτίµησης συγχρονισµένων 

διακρατικών δεδοµένων των αναπτυσσόµενων χωρών, λόγω της διαφορετικότητας της 

βιοµηχανικής βάσης τους, πλαισίωσαν το πρόβληµα από την σκοπιά µίας χώρας, της 

Ινδίας. Η ανάλυση των χρονολογικών σειρών της χώρας, έδειξε πως οι Σ.∆. δεν 

παρέχουν καµία ουσιαστική θετική επίδραση σε οποιοδήποτε άλλο βιοµηχανικό τοµέα, 

από τον οποίο δέχονται εισροές, συµπεραίνοντας πως η έµφαση των Σ..∆. και της 

θετικής τους δράσης έχει υπερεκτιµηθεί ( Deger & Sen 1983 ). Οι Aizenman & Glick 

εξέτασαν τις µακροοικονοµικές επιπτώσεις των Σ.∆. στην οικονοµική ανάπτυξη ενός 

αριθµού χωρών την περίοδο 1989 -1998, παρεκκλίνοντας του γενικού βιβλιογραφικού 

προτύπου, µελετώντας τη σχέση σε συνάρτηση µε την ένταση των γεωπολιτικών 

απειλών και της εσωτερικής διαπλοκής. Η µη-γραµµική σχέση Σ.∆. και ανάπτυξης που 

διαβιβάζεται µέσω των υφιστάµενων απειλών, φανερώνει µία θετική σχέση των Σ.∆. 

και της ανάπτυξης, όταν το αντιλαµβανόµενο γεωπολιτικό περιβάλλον είναι έκρυθµο, 

και µία αρνητική όταν οι Σ.∆. διογκώνονται, λόγω διοικητικής διαφθοράς ( Aizenman 

& Glick 2003 ). 

 

Οι Dunne & Smith R. ασχολήθηκαν µε την επίδραση των Σ.∆. στην ανεργία/εργασία, 

προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτηµα, άµα οι δαπάνες για άµυνα έχουν 

συστηµατικά διαφορετική επίδραση στη διάρθρωση της απασχόλησης από άλλα 

τµήµατα της οικονοµίας. Οι οικονοµικές αναλύσεις διαφόρων µοντέλων σε ιστορικά 

δεδοµένα των Η.Π.Α. και του Η.Β., καθώς και σε συγκεντρωτικά δεδοµένα 

χρονολογικών σειρών 11 χωρών του Ο.Ο.Σ.Α., δεν απέδειξαν άµεση σχέση των Σ.∆. 

και επιπέδου ανεργίας, πέρα από το γεγονός ότι οι πόλεµοι ώθησαν την οικονοµία σε 

επίπεδα πλήρους απασχόλησης ( Dunne & Smith R. 1990 ). Οι Garrett-Peltier & Pollin 

µε τη χρήση µίας µοντελοποιηµένης τεχνικής εισροών-εκροών, επικεντρώθηκαν στην 
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επίδραση της απασχόλησης στις Η.Π.Α., εκτρέποντας πειραµατικά πόρους του 

κρατικού προϋπολογισµού από τον αµυντικό τοµέα σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. 

Αποσπώντας $1 δις δολάρια Σ.∆. και αφιερώνοντας τα σε κοινωφελή προγράµµατα στο 

τοµέα της υγείας, εκπαίδευσης, µεταφορών, πράσινης ενέργειας και υποδοµών, θα 

συντελέσει στη δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, και ανάλογα µε τον τρόπο 

ανακατανοµής, κατά µέσο όρο σε υψηλότερους µισθούς και καλύτερης ποιότητας 

εργασία ( Garrett-Peltier & Pollin 2007 ). 

 

Ενδιαφέρον εµπειρικό θέµα ανάλυσης αποτελεί και η ισορροπία µεταξύ «όπλων και 

βουτύρου», δηλαδή η επίδραση που προκαλούν οι αµυντικές δαπάνες σε άλλα κρατικά 

κονδύλια, όπως δαπάνες για την εκπαίδευση ή την υγεία. Ο Mintz εξέτασε την άµεση 

επήρεια των Σ.∆. σε άλλα κονδύλια ευηµερίας στις Η.Π.Α., την περίοδο 1947 – 1980. 

Η κατακερµάτιση των Σ.∆. σε τέσσερεις κατηγορίες: µισθούς, προµήθεια, λειτουργία -

διατήρηση και Ε&Α, είχε ως σκοπό τις συνέπειες της κάθε αµυντικής υποκατηγορίας 

στην εκπαίδευση, υγεία και οικοδόµηση. Η ανάλυση απέδειξε έλλειψη εµφανής και 

άµεσης σχέσης µεταξύ των συνισταµένων άµυνας-ευηµερίας ( Mintz 1989 ). Οι Huang 

& Mintz ανέπτυξαν ένα µοντέλο τριών συναρτήσεων εκτιµώντας δεδοµένα της 

περιόδου 1953 – 1987, για την εξέταση της έµµεσης σχέσης υποκατάστασης της 

εκπαίδευσης για άµυνα-ασφάλεια στις Η.Π.Α.. Μακροχρόνια, οι Σ.∆. παραγκωνίζουν 

τις επενδύσεις εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων, όπου επιβραδύνουν την ανάπτυξη, 

επηρεάζοντας το κράτος µελλοντικά να αφιερώσει πόρους σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα. Ωστόσο, οι µελετητές δεν ανακάλυψαν άµεση αρνητική σχέση εκτροπής 

πόρων από την εκπαίδευση για αµυντικούς σκοπούς ( Huang & Mintz 1990, 1991 ). 

Αναπτύσσοντας τρεις πτυχές αλληλεξάρτησης µέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο, οι 

Berthelemy, Herrera & Sen, εξέτασαν τα θετικά και αρνητικά κανάλια όπου οι Σ.∆. 

επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική ευηµερία ταυτόχρονα και 

συνολοκληρωτικά. Το µοντέλο ενδογενούς ανάπτυξης, υποθέτει πως πόροι που 

επενδύονται στην εκπαίδευση, δηµιουργούν εργασιακές δεξιότητες που 

χρησιµοποιούνται ευρέως και ανεµπόδιστα στον παραγωγικό τοµέα. Προσοµοιώνοντας 

µία εκατονταετία σε δύο ανταγωνιστικά αναπτυσσόµενα κράτη της Ασίας, εκτίµησαν 

πως οι Σ.∆. των δύο χωρών, τρενάρουν την ανάπτυξη εξαιτίας της εκτόπισης πόρων για 

την εξέλιξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, υποκαθιστώντας σταδιακά στον µακροχρόνιο 

ορίζοντα την ειδικευµένη εργασία µε την ανειδίκευτη ( Berthelemy, Herrera & Sen 

1995 ).  
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Η Ελλάδα, εξαιτίας του µεγάλου όγκου Σ.∆., υπήρξε αντικείµενο ανάλυσης πολλών 

επιστηµονικών µελετών. Η Ελλάδα αποτελεί, ως επί το πλείστον, εισαγωγέα οπλικών 

συστηµάτων, µε ασθενή εγχώρια πολεµική βιοµηχανική βάση, αµελητέας απόδοσης 

στο σύνολο της οικονοµίας ( Antonakis 1997, Kollias 1993 ). O Kollias, µελέτησε τη 

σχέση άµυνας-ανάπτυξης στην Ελλάδα, την περίοδο 1963 – 1990. Όντας οι έλεγχοι 

συνολοκλήρωσης θετικοί, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη µακροχρόνιας ισορροπίας. Η 

εκτίµηση των ετήσιων δεδοµένων αποδεικνύει µία θετική επίδραση των Σ.∆. στην 

Ελληνική οικονοµική ανάπτυξη, προερχόµενη κυρίως από έµµεσους διαύλους, ωστόσο 

οι αρνητικές παρενέργειες στις ιδιωτικές επενδύσεις της χώρας, υπερκαλύπτουν 

οποιοδήποτε θετικό ερέθισµα ( Kollias 1994 ). ∆ιερευνώντας την περίοδο 1974 – 1990 

µε βάση ένα κεϋνσιανό µοντέλο ανάπτυξης, οι Chletsos & Kollias µελέτησαν την 

επίδραση της κατανάλωσης, των επενδύσεων και των Σ.∆. στο Α.Ε.Π.. Εκτιµώντας τα 

δεδοµένα µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, κατέληξαν σε ασαφή αποτελέσµατα, 

διότι οι Σ.∆. επηρεάζουν θετικά την κατανάλωση και αρνητικά τις επενδύσεις ( 

Chletsos & Kollias 1995 ). Ο Antonakis εφάρµοσε ένα µοντέλο τριών συναρτήσεων και 

το νεοκλασικό µοντέλο συνάρτησης των τεσσάρων τοµέων της οικονοµίας για 

δεδοµένα από το 1960 µέχρι το 1993. Παρατήρησε πως οι Σ.∆. ακούν αρνητική επιρροή 

στους ρυθµούς µεταβολής του Α.Ε.Π., επιβραδύνοντας την ανάπτυξη. Αναφέρει όµως 

πως η αλλαγή της δοµής του ρυθµού ανάπτυξης µετά τα µέσα του 1970 είναι 

αποτέλεσµα και άλλων παραγόντων, καθιστώντας την ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

επιφυλακτική ( Antonakis 1997, 1999 ). Εκτιµώντας δεδοµένα της περιόδου 1960 – 

1996, οι Dunne & Nikolaidou ανέπτυξαν ένα κεϋνσιανού τύπου τετραπλό µοντέλο 

ταυτόχρονων εξισώσεων από την πλευρά της προσφοράς, για τη µελέτη των άµεσων 

και έµµεσων επιδράσεων των Σ.∆. στην Ελληνική οικονοµία. Η εκτίµηση των 

µεταβλητών µε την µέθοδο OLS και τις µεθόδους 2SLS και 3SLS ( για την περίπτωση 

αµοιβαίας σχέσης των µεταβλητών ), έδειξαν πως οι Σ.∆. έχουν άµεση αρνητική 

επιρροή στην οικονοµική ανάπτυξη, αλλά και έµµεση µέσω των επενδύσεων και της 

χειροτέρευσης του εµπορικού ισοζυγίου ( Dunne & Nikolaidou 2001 ).  

 

Οι Kalyoncu & Yucel εξέτασαν την άµεση σχέση άµυνας – ανάπτυξης της Τουρκίας 

και Ελλάδας την περίοδο 1956 – 2003. Παρόλο που τα δεδοµένα και για τις δύο χώρες 

µακροχρόνια είναι συνολοκληρωµένα, αιτιώδης σχέση υφίσταται µόνο στην περίπτωση 

της Τουρκίας και κατευθύνεται από την οικονοµική ανάπτυξη στις Σ.∆., ενώ δεν 

διαφαίνεται καµία αιτιώδης σχέση στα δεδοµένα της Ελλάδας. Οι µελετητές δεν 

αναφέρονται στο πρόσηµο της επίδρασης ( Kalyoncu & Yucel 2006 ). Τέλος, ο 
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Dritsakis ερεύνησε την αιτιώδη σχέση στις δύο χώρες υπό ενός τριµεταβλητού 

µοντέλου, από το  1960 έως το 2001. Η χρήση ελέγχων συνολοκλήρωσης φανέρωσε µη 

ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης ανάµεσα στις Σ.∆. και την οικονοµική µεγέθυνση, ενώ οι 

Σ.∆. δείχνουν να «ακολουθούν» την οικονοµική µεταβολή ( Dritsakis 2004 ). 

 

Εν κατακλείδι, το σύνολο των ερευνητικών µελετών εξάγει µία συγκεχυµένη εικόνα 

όσον αφορά την επίδραση των αµυντικών δαπανών στο σύνολο της οικονοµίας, 

δηµιουργώντας σοβαρές δυσκολίες γενίκευσης. Τα µοντέλα που έχουν κατά καιρό 

εφαρµοστεί διαφέρουν σηµαντικά, ως προς τα ερωτήµατα που δύνανται να 

απαντήσουν, τις µεθόδους που χρησιµοποιούν, το δείγµα και το είδος των χωρών, την 

χρονική περίοδο και των θεωρητικών ερεισµάτων ( Dunne 1996 ). Η χρήση 

νεοκλασικών, κεϋνσιανών, θεσµικών και µαρξιστικών µοντέλων παρέχουν ένα σύνολο 

συµπερασµάτων ανάλογα την ιδεολογική οπτική που πρεσβεύουν ( Dunne, Smith R. & 

Willenbockel 2005 ). Βασικά µεθοδολογικά θέµατα προσδίδουν την ανοµοιογένεια των 

συµπερασµάτων, η λεπτοµερή εξέταση των οποίων, επηρεάζει τα εµπειρικά 

αποτελέσµατα των µελετών. Ο Ram αναφέρει τα εξής: το θεωρητικό υπόβαθρο που 

πλαισιώνει τα οικονοµετρικά µοντέλα, η εξωγένεια των παλινδροµούντων µεταβλητών 

και προκατάληψη των ταυτόχρονων συναρτησιακών σχέσεων ( καθότι η ροή αιτιότητας 

µπορεί να είναι αντεστραµµένη και η οικονοµική ανάπτυξη να προσδιορίζει εξίσου τις 

αµυντικές δαπάνες ) και η διαφορά ανάµεσα στη χρήση διακρατικών συγχρονισµένων 

δειγµάτων χωρών και µεµονωµένων κρατικών χρονολογικών σειρών ( Ram 1995 ).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ 

 

 

5.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 

 

 

Αδιαµφισβήτητα το βάρος ενός πολέµου είναι τεράστιο σε µία οικονοµία. Αφού 

αναγνωρισµένα ο πόλεµος επιβαρύνει την οικονοµία, γιατί τα κράτη επιδίδονται σε 

συρράξεις; Το ερώτηµα υπό το πρίσµα των οικονοµολόγων είναι απλό. Όσο το 

εκτιµώµενο κόστος – εκφρασµένο σε απώλεια έµψυχου και άψυχου υλικού, άµεσου 

χρηµατικού κόστους, υπεκφυγουσών εµπορικών προσόδων και στρεβλώσεων στην 

οικονοµία – δεν ξεπερνά το εκτιµώµενο µακροχρόνιο κέρδος, ο πόλεµος είναι µία 

ελκυστική πρόταση, για κάποιους ή ολόκληρο το πληθυσµό. Παρακάτω παρατίθενται 

τρία βασικά οικονοµικά αίτια των σύγχρονων πολέµων, όπως έχουν συλληφθεί από την 

ανασκοπηµένη βιβλιογραφία. 

 

5.1.1 Ηγεµονία Και Πλουτοπαραγωγικές Πηγές 

 

Η θέση ενός κράτους στο παγκόσµιο σύστηµα επηρεάζει τις αντιδραστικές και 

αµυντικές πολιτικές του, που απορρέουν από συστηµικές πιέσεις. Οι ισχυρές δυνάµεις, 

σε παγκόσµιο ή περιφερειακό επίπεδο, αποτελούν τους κύριους παίκτες άµυνας-

ασφάλειας. ∆ιαθέτουν τις στρατιωτικές ικανότητες να υπερασπιστούν την επικράτεια 

τους, να διατηρούν καταναγκαστική επιρροή σε δευτερεύουσας δυναµικής κράτη, να 

εξισορροπούν έναντι εχθρών και να παρέχουν τα συλλογικά αγαθά της άµυνας και 

ασφάλειας, όταν αυτά εξυπηρετούν τα εθνικά τους συµφέροντα ( Coulomb & Fontanel 

2008, Ripsman & Paul 2005 ). Σύµφωνα µε τον Aron, ανάµεσα στην ειρήνη της 

ισορροπίας και την ειρήνη της κατακτήσεως, τοποθετείται η ειρήνη της ηγεµονίας. Η 

ειρήνη της ηγεµονίας εγκαθίστανται, όταν µία µονάδα είναι αναγνωρισµένα 

επικρατέστερη των υπολοίπων και δεν προσπαθεί να απορροφήσει τις άλλες, όσο είναι 

συνεπείς στις θέσεις τους και τις κυρίαρχες διεκδικήσεις του ηγεµόνα, δηλαδή δεν 

αµφισβητούν την παρουσία του και δεν στερούν την αυτονοµία της λήψης των 

αποφάσεων του ( Aron 1966 ). Έτσι η ηγεµονική δύναµη αναφέρεται στην ικανότητα 
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να πείθει άλλες κρατικές µονάδες να συµπεριφέρονται µε τρόπους που εξυπηρετούν τα 

συµφέροντα του ηγεµόνα. Η επίδραση είναι το όργανο της πειθούς. Η επιβράβευση της 

συµµόρφωσης και η τιµωρία της αντίδρασης, απαντάται στη δυναµική της επίδρασης  

( Neuman 2010 ). 

 

Η άσκηση της ηγεµονίας είναι η προσπάθεια διανοµής της εξουσίας στο παγκόσµιο, 

περιφερειακό ή τοπικό σύστηµα. Οι πολυδιάστατες ηγεµονικές πιέσεις δεν είναι κενές. 

Στοχεύουν στο γεωπολιτικό έλεγχο, και διατήρηση αυτού, επί των µέσων παραγωγής 

πλούτου και οικονοµικής ευηµερίας, όπου στη σύγχρονη βιοµηχανοποιηµένη και 

αστικοποιηµένη κοινωνία, αποτελούν κατά κύριο λόγο, οι σπάνιες πλουτοπαραγωγικές 

πηγές. Για τους νεορεαλιστές ( σε αντίθεση µε τους παραδοσιακούς ρεαλιστές ) η 

έµφυτη επιθυµία του ανθρώπου για υπεροχή δεν είναι επαρκής αιτία, εν απουσία άλλων 

παραγόντων. Προκύπτει από την ανάγκη διατήρησης της ασφάλειας που επιτυγχάνεται 

µέσω της κυριότητας των σπάνιων αυτών αγαθών. Η επιβολή του κάθε συστήµατος 

ισχύος επί των πηγών αυτών, προπορεύεται ανάµεσα στο σύνολο δράσης των 

γεωπολιτικών δρώντων. Η οικονοµική ισχύς είναι ο θεµελιώδης πυλώνας για τη 

σύνθεση της ηγεµονικής δυναµικής, η οποία µε τη σειρά της διεκδικεί τα οικονοµικά 

µέσα που διασφαλίζουν τη συνέχεια της ( Gilpin 1988, Waltz 1989 ).  

 

Η ηγεµονική δύναµη δεν είναι αιώνια και αδιαµφισβήτητη. Απειλείται από λοιπές 

µονάδες του συστήµατος που, εξαιτίας διεθνών συγκυριών, στοχεύουν στην 

αποκαθήλωση της. Η αντίδραση της, µε βάση τον καθηγητή Μάζη, συνάδει µε τον 

διεθνώς επικρατών ηγεµονικό µηχανισµό, που λειτουργεί µε σκοπό τη διάλυση και 

πολυτεµαχισµό – βάσει εθνικιστικών και εθνιστικών κριτηρίων – ενιαίων µέχρι 

πρότινος, πολυεθνοτικών κρατικών οντοτήτων. Το αποτέλεσµα αυτής της διεργασίας 

είναι η κρατογένεση νέων ανίσχυρων εθνοτικοκρατικών οντοτήτων, που αποκτούν από 

διεθνολογική πλευρά, την ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση τους. Κατά τον τρόπο αυτό 

καθίστανται απολύτως αλώσιµες από πάσης φύσεως ηγεµονικές ολοκληρώσεις ( Μάζης 

2002 ).  

 

Προσδίδεται έτσι στη γεωπολιτική των πλουτοπαραγωγικών πόρων, ένας έντονος 

µιλιταριστικός τόνος, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία έκρυθµων ζωνών στον πλανήτη. 

Μία από αυτές είναι και η περιοχή του Καυκάσου και της Κασπίας που υπήρξε 

σηµαντική πηγή πετρελαίου της Ευρωπαϊκής περιφέρειας, και µετά τον Πρώτο 

Παγκόσµιο απέκτησε ιδιαίτερη στρατηγική σηµασία. Με το τέλος του Ψυχρού 
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Πολέµου έλαβαν µέρος αρκετά συγκρουσιακά φαινόµενα στην ευρύτερη περιοχή, 

αναδεικνύοντας νέα κράτη και περίπλοκα συµπλέγµατα ασφαλείας. Η περιοχή διαθέτει 

τεράστιο ενεργειακό πλούτο, σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και συνίσταται βασικός 

προµηθευτής των Ευρωπαϊκών αγορών. Κάθε κράτος της ζώνης εµπλέκεται σε µία 

σειρά συµφωνιών µε διεθνείς παίκτες για την εκµετάλλευση των ενεργειακών πόρων, 

ασκώντας έλεγχο και προστασία, µέσω της στρατιωτικής παρουσίας. Το πετρέλαιο και 

το φυσικό αέριο, όπως και άλλες εξορυκτικές εστίες, είναι παραδείγµατα 

συγκεντρωµένων πόρων, που η βιοµηχανική εξόρυξη τους είναι εντάσεως κεφαλαίου, 

παρέχουν οικονοµικά δίκτυα που είναι εκµεταλλεύσιµα από τις κυβερνήσεις, το έδαφος 

τους είναι εύκολο να µονοπωληθεί, τα οφέλη τους είναι διαπραγµατεύσιµα, ενώ ο 

έλεγχος τους προκαλεί έντονες διεθνείς προστριβές. Οι γεωπολιτικές επιδιώξεις της 

Ρωσίας και των Η.Π.Α. έχουν παγιωθεί στην περιοχή, ασκώντας ηγεµονικές πιέσεις και 

αποφεύγοντας µία άµεση αντιπαράθεση, µέσω µικρότερων υποκατάστατων πολέµων ( 

proxy wars ). Εξωτερικοί παράγοντες χειραγωγούν πολιτικές οµάδες, αναθεωρητικές 

εθνικές φατρίες, ακόµα και κράτη προς όφελος τους, συµβάλλοντας στην 

αποσταθεροποίηση. Ναγκόρνο-Καραµπάχ, Νότια Οσσετία, Αµπχαζία και Τσετσενία 

είναι µερικοί θύλακες που έχουν αναπτυχθεί διεθνείς και αποσχιστικές συρράξεις, που 

επισήµως ή ανεπισήµως, υποστηρίζονται από τις µεγάλες ηγεµονικές δυνάµεις. Οι 

ενεργειακοί πόροι δεν είναι πάντα ο κινητοποιών παράγοντας, αλλά υποκινούνται και 

προσορµίζονται από εθνικές, πολιτικές ή κοινωνικές διαφορές. 

 

Η αξία και οικονοµική βιωσιµότητα της εκµετάλλευσης των ενεργειακών πηγών, 

εξαρτάται και από τη διαθεσιµότητα και αξιοπιστία διαύλων µεταφοράς ( π.χ. αγωγών) 

στις καταναλωτικές αγορές. Οι µεταφορικές υποδοµές έγιναν βασικά ερµηνευτικά 

αντικείµενα συζήτησης του ενεργειακού ανταγωνισµού σε γεωοικονοµικές ζώνες. 

Πολλές χώρες διεκδικούν µερίδιο των κερδών από τη φιλοξενία των αγωγών στα εδάφη 

τους, όπου ο έλεγχος προσδίδει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη και ευκαιρίες πολιτικής 

µόχλευσης. Το παιχνίδι παίζεται και από εθνοτικές οµάδες, διότι οι διεθνείς αρτηρίες 

είναι επιρρεπείς σε τροµοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορά. Ο ανταγωνισµός για τον 

έλεγχο των υπαρκτών και υπό σχεδίαση αγωγών, έχει συνεισφέρει στην αστάθεια των 

περιοχών, συνδέοντας τα οικονοµικά και πολιτικά οφέλη τους µε ενδοπολιτειακές 

διαµάχες, διεθνείς πολέµους και στρατηγικές οικονοµικού καταναγκασµού. Οι 

συστηµικές τριβές ενδέχεται να συνεχιστούν, καθώς η αύξηση της κατανάλωσης της 

Ευρώπης από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, εντείνει την ανέγερση δύο αγωγών, εκ 

διαµέτρου αντίθετων γεωπολιτικών συµφερόντων. Ο ∆υτικός Nabucco – που έχει 
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σκοπό την απεξάρτηση της Ευρώπης από το Ρωσικό αέριο και τη διαφοροποίηση των 

πηγών έλευσης - και ο Ρωσικός South Stream – που διεκδικεί το µονοπώλιο των 

µεταφορών – θα επιβάλλουν περαιτέρω φόρτιση και υπερσυσσώρευση δυνάµεως στους 

παίκτες της ευρύτερης περιοχής ( Karagiannis 2002, Le Billon 2005, Loskot-Strachota 

2008, Neacsu & Negut 2009, O’ Tuathail 2008 ). 

 

Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης σε ενεργειακά θέµατα δεν είναι απαραίτητα ειρηνικές. Η 

φύση της εξάρτησης, η θέση των παικτών στο σύστηµα και οι συνολικές εµπορικές 

σχέσεις, µπορούν να προλειάνουν το έδαφος για αφόρητες προκλήσεις. Το ζήτηµα 

αναλύεται λαµβάνοντας υπόψη την οπτική της ασφάλειας και την οπτική της 

οικονοµικής οργάνωσης των ισχυρών κρατών ( Freedman 2001 ). 

 

Η υψηλή εξάρτηση, που µεταφράζεται και ως ευπάθεια, αποδίδει στα κράτη το κίνητρο 

έναρξης πολέµων, όταν δεν εξασφαλίζεται η συνεχής ροή στρατηγικών πόρων και 

αγαθών. Κράτη που είναι ευαισθητοποιηµένα στο ρόλο της ασφάλειας που προσδίδουν 

τα στρατηγικά αγαθά, απαρνιούνται την έννοια της ευπάθειας, διότι ενδέχεται να 

διακοπεί η τροφοδοσία τους σε περιόδους κρίσεων. Η εξάρτηση αυτή αυξάνει τις 

πιθανότητες εµπλοκής σε πόλεµο για τη διασφάλιση των εισαγωγών και τη συνεχή 

επιρροή επί των πηγών προµήθειας. Εισάγεται έτσι η µεταβλητή των µελλοντικών 

εµπορικών προσδοκιών. Η εµπορική συναλλαγή προωθεί την ειρήνη µόνο όταν οι 

µελλοντικές εµπορικές προσδοκίες είναι υψηλές, ειδάλλως αυξάνονται οι πιθανότητες 

έναρξης ενός πολέµου, υπό το φόβο της απώλειας του οικονοµικού πλούτου που 

εγγυάται την ασφάλεια και εσωτερική σταθερότητα. Ο πόλεµος µπορεί να είναι 

κερδοφόρος, όταν το ένα κράτος καταφέρει να απορροφήσει µέρος ή ολόκληρη την 

οικονοµία του άλλου. Η ικανότητα διενέργειας του πολέµου είναι ένα άλλο σηµαντικό 

κριτήριο, καθώς σε αλλιώτικη περίπτωση το όλο εγχείρηµα θα αποτελούσε εθνική 

αυτοκτονία ( Copeland 1996 ). 

 

Η εναλλακτική οπτική υπάγεται στην οικονοµική οργάνωση των κρατών και ιδιαίτερα 

των ισχυρών που διεκδικούν την κυρίαρχη τους θέση. Ο καπιταλιστικός τρόπος του 

νέου οικονοµικού ιµπεριαλισµού, δεν συνάδει µόνο στην απλή κατάληψη εδαφών και 

κυριαρχία επί πληθυσµών. Χρειάζεται να επιβλέπει ολόκληρο το παγκόσµιο σύστηµα 

κρατών και να διασφαλίζει πως το επικρατόν µονοπωλιακό κεφάλαιο θα διοχετεύεται 

ασφαλώς και επικερδώς. Ο ηγεµονικός νέο-ιµπεριαλισµός συνεπάγει λιγότερο εµφανή, 

αλλά εξίσου διεισδυτική και επιβλητική µορφή χειραγώγησης σε ελάσσονος δυναµικής 
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οικονοµίες. Μάλιστα στο νέο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, όπου το καπιταλιστικό 

κεφάλαιο έχει αποδράσει τα σύνορα του εθνικού χώρου, χρειάζεται την υποστήριξη του 

ουδέτερου κράτους για τη διατήρηση του. Σύµφωνα µε τον Galtung, η καπιταλιστική 

διεθνής επέκταση του κεφαλαίου δεν µπορεί να επιβληθεί µε αµιγώς οικονοµικούς 

όρους στην περιφέρεια, δηµιουργώντας ρωγµές στη δοµή του θεσµού, που καλύπτονται 

µε βίαια µέσα ( Galtung 1971, Wood 2003 ). 

 

‘Το αόρατο χέρι των αγορών δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς την αόρατη γροθιά. Τα 

McDonalds δεν θα µπορούσαν να ανθίσουν χωρίς τα αεροσκάφη του McDonnell 

Douglas’. ‘Το status µίας υπερδύναµης, εκ του φυσικού, εξασφαλίζεται µέσω του 

ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών σε όλα τα στάδια, από την ανακάλυψη µέχρι 

τη µεταφορά και το µάρκετινγκ’. Οι δύο παραθέσεις παρµένες από τους Fouskas & 

Gokay, εκφράζουν στον υπερθετικό βαθµό τις δύο οπτικές εφαρµογής των διεθνών 

σχέσεων των Η.Π.Α., παγκοσµίως. Το σύγχρονο µονοπολικό σύστηµα τοποθετεί από τη 

µία πλευρά τις Η.Π.Α., ως τον πλανητικό ηγεµόνα και από την άλλη µεριά ένα σύνολο 

µη ισοσθενών δυνάµεων. Αναπτύσσοντας το δόγµα του προληπτικού πολέµου και του 

επιθετικού οικονοµικού παρεµβατισµού, οι Η.Π.Α. έχουν τη δυνατότητα να 

παρίστανται µε στρατιωτικά µέσα σε σχεδόν κάθε σηµείο της υδρογείου, 

εναρµονίζοντας τα συµφέροντα της και τη συµπεριφορά των λοιπών µονάδων στα 

θεσµικά χαρακτηριστικά του ηγεµονικού καπιταλιστικού συστήµατος. 

 

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, η νέα αντίληψη της άµυνας-ασφάλειας, η 

σταδιακή διάβρωση της οικονοµικής κυριαρχίας των Η.Π.Α., το συσσωρευµένο 

δηµοσιονοµικό χρέος, η ανάδειξη νέων οικονοµικών πόλων και η εξάλειψη της 

κοµµουνιστικής απειλής, έχει αλλάξει άρδην τον τρόπο δράσης των Η.Π.Α. στο 

παγκόσµιο στερέωµα. Το νεοσυντηριτικό όραµα των Η.Π.Α. είναι η ελευθερία των 

αγορών και της δηµοκρατίας στο παγκόσµιο σκηνικό, καθώς και η διατήρηση της 

επιρροής και ελέγχου των οικονοµικών πόρων και των διεθνών αγορών. Η ατζέντα του 

νέου Αµερικάνικου ιµπεριαλισµού απαιτεί τη συνεχή απειλή ή χρήση βίας, αλλά και 

την εγγύηση ότι τα συµφέροντα της δε θα τεθούν σε κίνδυνο από πόλεµο, εξεγέρσεις 

και εµφυλίους. Όπως όµως αναφέρθηκε, η ηγεµονία δεν εξασφαλίζεται χωρίς την 

οικονοµική ισχύ. Η τοποθέτηση του δολαρίου ως το απόλυτο αποθεµατικό νόµισµα για 

τις διεθνείς συναλλαγές, επισφράγισε την ηγεµονία των Η.Π.Α.. ∆ιατηρώντας τη 

δύναµη καθορισµού της αξίας του πετρελαίου – το αγαθό που συνιστά το κέντρο του 

αναδιανεµητικού συστήµατος της ηγεµονίας των Η.Π.Α.- σε ένα νόµισµα, τείνει τις 



117 

 

συναλλαγές για πετρέλαιο να στρέφονται προς αυτό, εγκαθιστώντας την ηγετική θέση 

του στην παγκόσµια οικονοµία, επιβάλλοντας όλα τα κράτη να διαθέτουν αποθέµατα 

του νοµίσµατος αυτού ( δολάριο ) για τις εισαγωγές πετρελαίου από τις διεθνείς αγορές. 

Η αναγνώριση ανταλλαγής του ευρώ ή άλλων πακέτων ισοτιµιών, µειώνει δραστικά τη 

δύναµη του δολαρίου. Σύµφωνα µε τους Fouskas & Gokay, οι σύγχρονοι πόλεµοι της 

Αµερικής είναι η προσπάθεια κτήσης δυνάµεως στους οικονοµικά ανίσχυρους 

πληθυσµούς των περιοχών που είναι πλούσιες σε πλουτοπαραγωγικές πηγές, για την 

αναπτέρωση της ήδη φθίνουσας Αµερικανικής οικονοµίας και τη διατήρηση του 

δολαρίου ως το απόλυτο αποθεµατικό νόµισµα. Ενώ παλαιότερα, ο ανταγωνισµός 

απέναντι στο κοµµουνισµό νοµιµοποιούσε τέτοιες παρεµβάσεις, η διακήρυξη ενάντια 

στην τροµοκρατία και στη διάδοση των Ο.Μ.Κ., έχουν πάρει τη σκυτάλη στη σύγχρονή 

εποχή ( Κονδύλης 1998, Fouskas & Gokay 2005, Jhaveri 2004, Kennedy 1991, Le 

Billon 2005, Ripsman & Paul 2005 ). 

 

5.1.2 Το Στρατιωτικό-Βιοµηχανικό Σύµπλεγµα 

 

Οι Pigou και Hirst, ήταν από τους πρώτους θεωρητικούς των οικονοµικών της άµυνας 

που τόνισαν τη σκοτεινή πλευρά των πολεµικών βιοµηχανιών. Οι πολεµικές 

βιοµηχανίες, υποκινούµενες από το κέρδος, καλλιεργούν το αίσθηµα του φόβου του 

πολέµου, µέσω της αµοιβαίας δυσπιστίας των κρατών, προωθώντας διεθνείς 

εξοπλιστικούς ανταγωνισµούς. Αφού η ζήτηση πολεµικών αγαθών είναι µεγαλύτερη εν 

καιρώ πολέµου, ο πόλεµος αποτελεί – αν όχι το απόλυτο σκοπό – αλλά το λόγο 

ύπαρξης τους ( Hirst 1916, Pigou 1921 ). Μεταγενέστερα, ο πρώην στρατηγός και 

πρόεδρος των Η.Π.Α. Eisenhower, αναφέρθηκε στο λεγόµενο στρατιωτικό-βιοµηχανικό 

σύµπλεγµα το 1961. Ο συνδυασµός της ανάπτυξης µεγάλου στρατού και αυτόνοµης 

πολεµικής βιοµηχανίας, απόρροια της µεταπολεµικής αναγκαιότητας, άσκησε µεγάλη 

επιρροή στο σύνολο της κοινωνικής δοµής. Ο Eisenhower είχε προειδοποιήσει για την 

καταστροφική άνοδο της εσφαλµένης δύναµης του Σ.Β.Σ. που προωθούσε στρατιωτικά 

προγράµµατα που ξεπερνούσαν τις ανάγκες του κράτους, ωστόσο ελάχιστη 

ανταπόκριση είχαν οι προσηµάνσεις στις µελλοντικές πολιτικές ( Eisenhower 1987 ). 

 

Ο τρόπος της βιοµηχανικής υπερσυγκέντρωσης και της µετέπειτα ισχυροποίησης της 

οικονοµικής της θέσης, δεν ήταν το αποτέλεσµα των τεχνολογικών και οικονοµικών 

επιτευγµάτων, αλλά της προνοµιακής µεταχείρισης της κυβερνητικής δράσης. Μέσω 

της χειραγώγησης της πολιτείας για ιδιωτικούς σκοπούς, οι κάτοχοι της 
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περιχαρακωµένης δύναµης, ανακάλυψαν τον πιο αποδοτικό τρόπο προστασίας των 

κατεστηµένων συµφερόντων τους από εξωτερικές αντιδράσεις και απέκτησαν 

αυτονοµία στη µορφοποίηση πολιτικών στάσεων, φέροντας µερική ευθύνη απέναντι 

στο κοινό. Η λογική της προκατειληµµένης αµυντικής σχεδίασης των απαιτήσεων του 

σύγχρονου κράτους, οδήγησε στην αλληλοεπικάλυψη πολιτικών, στρατιωτικών και 

επιχειρηµατικών συµφερόντων, συγκροτώντας σταδιακά το Σ.Β.Σ., το οποίο αποτελεί 

µία ιδιαίτερη περίπτωση που διαφωτίζει τα προβλήµατα κατεστηµένης δύναµης στο 

σύγχρονο βιοµηχανικό κράτος ( Adams W. 1968, Adams W. & Adams W.J. 1972, 

Hayden & Pilisuk 1965 ). 

 

Το Σ.Β.Σ. είναι ένας άτυπος και µεταβαλλόµενος συνασπισµός οµάδων µε 

κατοχυρωµένα επιχειρηµατικά και υλικά συµφέροντα στη συνεχή ανάπτυξη και 

συντήρηση υψηλού επιπέδου οπλοσυστηµάτων, διατήρηση αποικιακών αγορών και 

επίλυση µε µιλιταριστικού τύπου αντίληψης των διεθνών υποθέσεων. ∆εν είναι 

παθητικός κατασκευαστής αµυντικών συστηµάτων, αλλά δρα προκαταβολικά, 

επιχειρώντας την αποκόµιση κερδών, παρά την ασύνδετη επίδοση του. Οι τρεις 

πυρήνες της θεσµοθετηµένης δύναµης του Σ.Β.Σ. είναι: η απόδοση προτιµάται από των 

αρχών σε διεθνή θέµατα ( δηλαδή η χρήση βίαιων µέσων είναι προτιµητέα έναντι 

ειρηνικών ), το ιδιωτικό καθεστώς έναντι του δηµόσιου ( οι κρατικές πολεµικές 

επιχειρήσεις ενδέχεται να λειτουργούν χωρίς γνώµονα το κέρδος ) και η περιορισµένη 

κοινοβουλευτική δηµοκρατία ( που στερεί αντίθετες οµάδες να λάβουν ισχυρή ενεργό 

δράση ) ( Hayden & Pilisuk 1965 ). Η επικέντρωση σε µία αναγνωρισµένη απειλή και η 

επίλυση των διεθνών θεµάτων µε στρατιωτικά µέσα, διασφαλίζουν τη δύναµη του 

Σ.Β.Σ., µεθοδεύουν για περαιτέρω προπολεµικές προετοιµασίες και εγγυώνται τη 

διαιώνιση επικερδών συµβολαίων ( Adams W. 1968, Adams W. & Adams W.J. 1972, 

Coulomb & Fontanel 2008, Mintz 1985 ). Τα σιδερένια τρίγωνα που συνθέτουν το 

Σ.Β.Σ., σύµφωνα µε τους θεσµικούς, συνίστανται από ιδιωτικούς αµυντικούς 

αναδόχους, εκτελεστικά και νοµοθετικά κυβερνητικά όργανα και τις ένοπλες δυνάµεις, 

τα οποία µοιράζονται επενδεδυµένα συµφέροντα, που δεν είναι συµβατά µε τις 

αµυντικές και οικονοµικές ανάγκες του κράτους ( Dombrowski 2005 ). Κάθε κράτος 

που είναι παραγωγός αµυντικού υλικού συντηρεί αφανώς ένα Σ.Β.Σ., αλλά οι δοµές και 

η ισχύς του διαφέρουν από χώρα σε χώρα ( Mintz 1985 ). 

 

Το ποσοστό κερδοφορίας των κυρίαρχων αµυντικών αναδόχων επιβεβαιώνει την 

ανάγκη του Σ.Β.Σ. για τη συνέχιση των επενδεδυµένων συµφερόντων. Μελέτη των 



119 

 

Freidland & Stigler και Higgs & Trevino που επικεντρώθηκε στην ανάλυση των 

συντελεστών απόδοσης των µετοχών των αµυντικών αναδόχων και της υπόλοιπης 

Αµερικάνικης χρηµατιστηριακής αγοράς, την περίοδο 1949 – 1989, απέδειξε πως οι 

αµυντικοί ανάδοχοι ξεπέρασαν σε χρηµατιστηριακούς όρους, κατά µέσω όρο, αρκετά 

τις υπόλοιπες µεγάλες εµπορικές επιχειρήσεις και συµπέραναν πως, άµα ένας επενδυτής 

είχε αποκλειστικά ένα πορτφόλιο µε µετοχές αµυντικών εταιριών, θα εισέπραττε την 

εξεταζόµενη περίοδο, 2,4 φορές περισσότερο την σωρευτική αξία της αρχικής 

επένδυσης, σε σχέση µε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο ( Friedland & Stigler 

1971, Higgs & Trevino 1992 ). Αν και το πόρισµα αυτό δεν συνδέει και αναγκαία τα 

κέρδη του Σ.Β.Σ. µε τον πόλεµο, η µελέτη των Mastroianni, Shapiro & Switzer, δίνει 

φως, κατά κάποιο τρόπο, στη συσχέτιση των δύο µεγεθών. Η µελέτη τους εστιάστηκε 

στον έλεγχο της αντίδρασης του χαρτοφυλακίου µετοχών 70 περίπου Αµερικάνικων 

αµυντικών εταιριών, σε 29 ανακοινώσεις που σχετίζονται µε νέα στρατιωτικού 

περιεχοµένου, από 5 σηµαντικά διεθνή πολεµικά γεγονότα. Κατέληξαν πως 

ανακοινώσεις που αφορούσαν την έναρξη ή κλιµάκωση µίας σύγκρουσης, επηρέαζαν 

θετικά τις τιµές των περισσότερων µετοχών, ενώ ειδήσεις που αφορούσαν ειρηνική 

διευθέτηση ή εξοµάλυνση των συρράξεων, συνοδεύονταν από πτώση των τιµών των 

µετοχών ( Mastroianni, Shapiro & Switzer 1999 ). Παρόµοια συµπεράσµατα εξάγουν 

και οι Schneider & Troeger ( 2006 ). 

 

Η εξαγωγική δραστηριότητα των µεγάλων αµυντικών επιχειρήσεων, έτυχε ιδιαίτερης 

προσοχής από την επιστηµονική κοινότητα, µετά τη δραµατική αύξηση της ζήτησης 

στρατιωτικού υλικού από αναπτυσσόµενες χώρες στα µέσα της δεκαετίας του ’70. Αν 

και η αρχική ορµή των εξαγωγών των δύο υπερδυνάµεων προσδιορίζονταν από 

στρατηγικούς παράγοντες, οι εµπορικοί εισήλθαν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, µε 

τις Η.Π.Α. να µεταστρέφουν τη στρατιωτική βοήθεια σε εµπορικές πωλήσεις και την 

Ε.Σ.Σ.∆. να χρεώνει όπλα σε διεθνείς τιµές και να απαιτεί σκληρό συνάλλαγµα. Με 

βάση τον Krause K. οι µακροοικονοµικές επιδράσεις των εξαγωγών, κυρίως των 

Η.Π.Α., ήταν αµελητέες, καθώς η περικοπή 10% των παραδόσεων στρατιωτικού 

υλικού, σε περίοδο 4 χρόνων των υπό εξέταση δεκαετιών ’70 και ’80, θα απέφερε 

µείωση του ενός δεκάτου µίας ποσοστιαίας µονάδας του GNP ( Krause K. 1992 ), ενώ 

η επιβολή ενός ολικού εµπάργκο σε εισαγωγές και εξαγωγές οπλισµών σε Η.Π.Α. και 

λοιπές ∆υτικές χώρες, θα επέφερνε µικρή µείωση της απασχόλησης στους κυριότερους 

κλάδους της οικονοµίας [ µελέτη του µοντέλου του Michigan για το έτος 1980 ( 

Deardorff, Grobar & Stern 1990 ) ]. Η εξάρτηση των προµηθευτριών εταιριών από τις 
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εξαγωγές δηµιούργησε ένα ισχυρό εµπορικό λόµπι, παρά την έλλειψη 

µακροοικονοµικής λογικής. Τα οφέλη των εξαγωγών συγκεντρώθηκαν σε ένα 

προφανές Σ.Β.Σ., και αν και η µαρτυρία των υπαλλήλων µε κατεστηµένα συµφέροντα 

δεν αποδεικνύει ότι αυτοί είναι οι στόχοι της εκάστοτε πολιτικής, µε βάση τον Krause 

K. και τους Fontanel, Humm & Smith R. συµφωνεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που 

έχουν τα πολιτικά κίνητρα του Σ.Β.Σ. έναντι των καθαρών οικονοµικών ωφελειών του 

κράτους και των στρατηγικών παραµέτρων. Το µεταψυχροπολεµικό περιβάλλον 

αύξησε σηµαντικά την επιθυµία για εξαγωγές, καθώς η συρρίκνωση της εγχώριας 

ζήτησης και οι ακανόνιστοι κύκλοι της εθνικής προµήθειας, επέσειαν τον κίνδυνο στην 

απόδοση και κερδοφορία των µεγάλων πολυεθνικών πολεµικών επιχειρήσεων. Ο 

προσανατολισµός τους άρχισε να εντοπίζεται στο κυνήγι συµβολαίων µε ξένους 

πελάτες και την εγκαθίδρυση της ισχυρής παρουσίας του λόµπι στο εξωτερικό. Με 

καθαρά στρατηγικούς όρους τα όπλα πολλές φορές σχεδιάζονταν για τις εξωτερικές 

αγορές, παρά για τις εθνικές ανάγκες. Οι εξαγωγές σε ευαίσθητες περιοχές ενίσχυσαν 

εξοπλιστικούς αγώνες, συµβάλλοντας στη σταδιακή αποσταθεροποίηση των περιοχών  

( Dombrowski 2005, Fontanel, Humm & Smith R. 1985, Krause K. 1992 ). 

 

Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να εντοπίσουν τη σχέση µεταξύ εξαγωγών όπλων και 

την πυροδότηση διεθνών συρράξεων. O Kinsella, εξέτασε τη σχέση µεταξύ των 

µεταφορών όπλων από τις δύο υπερδυνάµεις και τη συγκρουσιακή συµπεριφορά των 

χωρών της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου την περίοδο 1949 – 1985. 

Συµπέρανε πως οι εξαγωγές όπλων κατά κύριο λόγο, όχι µόνο δεν ενθάρρυναν τη 

σταθερότητα, αλλά υπήρξαν καθοριστικός παράγοντας επιδείνωσης της διεθνής 

ανταγωνιστικότητας. Ο ερευνητής ήταν κατηγορηµατικός, αν και τα αποτελέσµατα 

είχαν σηµαντικές διαφορές ανά περιοχή ( Kinsella 1994a, 1994b ). Αναπτύσσοντας δύο 

µοντέλα σταθερότητας/αστάθειας, ο Sanjian εξέτασε την επίδραση των εξαγωγών 

οπλισµών µε τη στρατιωτική ισορροπία και τις πολιτικές σχέσεις τριών δυάδων 

ανταγωνιστικών αναπτυσσόµενων χωρών, από το 1950 έως το 1991. Τα µοντέλα 

στρατιωτικής και πολιτικής αστάθειας υπερίσχυαν των σταθερών οµολόγων τους, 

συµπεραίνοντας πως οι µεταβιβάσεις οπλοσυστηµάτων είχαν αποσταθεροποιητική 

επίδραση στα ζεύγη των χωρών και προστίθενται στη λίστα των ενδογενών 

παραγόντων που δεν κατευνάζουν τις διεθνείς προστριβές ( Sanjian 1999 ). Κάνοντας 

χρήση ενός µοντέλου probit και ενός 2SCML, ο Krause V. µελέτησε όλα τα κυρίαρχα 

κράτη την περίοδο 1950 -1991 και τις αποδοχές στρατιωτικού υλικού. Κατέληξε πως, 

εν απουσία status quo αποδοχής, οι αυξανόµενες εισαγωγές οπλισµού από µεγάλες 



121 

 

δυνάµεις, κάνουν τα κράτη πιθανότερους στόχους ή εκκινητές πολεµικής συµπλοκής. 

Οι διακρατικές αµυντικές συνθήκες µε µία µεγάλη δύναµη, λόγο του επίσηµου και 

εµφανούς χαρακτήρα τους, παρέχουν συµµετρική πληροφόρηση στα αντικρουόµενα 

κράτη, περιστέλλοντας τα κίνητρα σύρραξης. Αντιθέτως, οι µεταβιβάσεις όπλων που 

δεν αποτελούν µέρος αµυντικών συµµαχιών, καθώς πραγµατοποιούνται µε ανεπίσηµο 

τρόπο, επιδεινώνουν και στρατιωτικοποιούν τις ασύµµετρες πληροφορίες ( Krause V. 

2004 ). Τέλος, µεγάλες ποσότητες όπλων που παραδόθηκαν σε αναπτυσσόµενες χώρες, 

έχουν διευκολύνει την εµφάνιση πραξικοπηµάτων, την επιµήκυνση της στρατιωτικής 

παρουσίας, την πυροδότηση εµφύλιων συρράξεων και τη συντήρηση κυβερνήσεων 

κλεπτοκρατίας ( Maniruzzaman 1992, Powers 2008 ). 

 

Τα όπλα από µόνα τους δεν οδηγούν σε πόλεµο. Οι αιτίες των ανταγωνισµών είναι 

πολλαπλές και σύνθετες. Αλλά τα όπλα που στέλνονται σε µία περιοχή, επιτείνουν τις 

τάσεις για να υποκινήσουν ένα πόλεµο, να τον κάνουν πιο καταστροφικό και βίαιο και 

πολλές φορές να συµπαρασύρουν και τις προµηθεύτριες χώρες ( Freedman 2001 ). 

 

Στη σύγχρονη εποχή, οι αµυντικοί ανάδοχοι δεν περιορίζονται µόνο στις πολεµικές 

βιοµηχανίες, αλλά διευρύνονται για να περιλάβουν και ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρίες 

( P.M.F. ) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας-ασφάλειας, προσφέροντας 

υπηρεσίες παντός επιστητού. Οι Ι.Σ.Ε. είναι οργανωµένα επιχειρηµατικά σώµατα µε 

σαφή εταιρική δοµή και µορφή, που κατευθύνονται από το επιχειρηµατικό κέρδος και 

παρέχουν στρατιωτικές υπηρεσίες όπως, λειτουργίες µάχης, στρατιωτικό σχεδιασµό, 

κατασκοπεία και πληροφορίες, αξιολόγηση κινδύνου, στρατιωτική υποστήριξη, 

εκπαίδευση και τεχνικές γνώσεις, ασφάλεια και προστασία εγκαταστάσεων και 

λογιστικό µάνατζµεντ. Η νέα εφαρµογή δυνάµεως στο διεθνές σκηνικό στηρίζεται σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. Από τα ιδιωτικά συστήµατα παρακολούθησης και προστασίας 

στο εσωτερικό, ως τις µισθοφορικές υπηρεσίες στα πεδία των µαχών σε Βαλκάνια, 

Αφρική και Μέση Ανατολή, οι νέες µορφές πολέµου προϊδεάζουν για ένα νέο κύµα 

εµποριοποιήσεως του πολέµου που εξαρτάται από αυτές τις κερδοσκοπικές εταιρίες. 

Νόµιµες κυβερνήσεις, αυταρχικά καθεστώτα, επαναστατικές οµάδες και πολυεθνικές 

επιχειρήσεις έχουν αυξήσει σηµαντικά τη ζήτηση για στρατιωτικού τύπου ασφάλεια, 

όπου οι Ι.Σ.Ε. δείχνουν να επωφελούνται, διότι µπορούν µέσω ενός µοντέρνου 

µοντέλου leasing, να κτίσουν αµυντικές ικανότητες σε σύντοµο χρόνο και µικρότερο 

κόστος. Ο ιδιωτικός τοµέας είναι τόσο συνολοκληρωµένος µε τις νέες πολεµικές 

εκστρατείες, που επηρεάζει τη συνέχεια πολλών κεντρικών πολιτικών. Ακόµα οι Ι.Σ.Ε. 
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λειτουργούν και προς όφελος των κυβερνήσεων τους. ∆ραστηριοποιούνται σε µέρη που 

επίσηµα οι κυβερνήσεις αποφεύγουν να εµπλακούν, ενισχύοντας τα συµφέροντα τους. 

Παρέχουν ένα ιδιωτικοποιηµένο πολιτικό µηχανισµό, µικρότερου οικονοµικού και 

πολιτικού κόστους. Ένας από τους βασικούς λόγους που οι µεγάλες οικονοµίες του 

πλανήτη εξακολουθούν να φθάνουν σε µιλιταριστικές και αυταρχικές λύσεις στις 

τρέχουσες κρίσεις, είναι ότι υφίσταται ένα σηµαντικό εµπορικό λόµπι που νεύει προς 

αυτή την κατεύθυνση ( Hughes 2007, Singer 2003 ). 

 

5.1.3 Εµφύλιοι Πόλεµοι Και Φυσικοί Πόροι 

 

Μετά το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, παρουσιάστηκε µία ραγδαία 

αύξηση του αριθµού των εµφυλίων πολέµων. Έγιναν πιο συχνό φαινόµενο από τους 

διεθνείς, επηρεάζοντας περίπου το ένα τέταρτο όλων των χωρών του κόσµου µέχρι τα 

µέσα της δεκαετίας του ’90. Η αρχική προσοχή εστιάστηκε σε πολιτικές και 

ιδεολογικές παρακινήσεις των συγκρούσεων, που αποδίδονταν σε εθνικούς ή διεθνείς 

παίκτες. Στο βαθµό που οι οικονοµικοί λόγοι εισήλθαν στο µίγµα, ήταν σε όρους όπου 

η φτώχεια, η ανισότητα και οι ελλιπείς εργασιακές ευκαιρίες συντέλεσαν στο ή 

αποτέλεσαν το υποκείµενο της δυσαρέσκειας που τροφοδότησε του εµφυλίους 

πολέµους ( Arnson & Zartman 2005, Humphreys 2003 ). 

 

Ο οικονοµολόγος Collier, έδωσε µία πιο υλιστική εξήγηση του φαινοµένου, καθώς 

στην τοποθέτηση του ισχυριζόταν πως παράγοντες που καθορίζουν τη 

χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα µίας εµφύλιας σύρραξης, είναι πιο σηµαντικοί από 

κοινωνικοπολιτικούς. Παρουσιάζοντας περιγραφικά δεδοµένα 78 εµφύλιων πολέµων 

την περίοδο 1960 – 1999, οι Collier & Hoeffler, ανέπτυξαν δύο ανταγωνιστικά 

µοντέλα: το µοντέλο της «απληστίας» που συσχετιζόταν µε οικονοµικές παραµέτρους 

και περιορισµούς, και το µοντέλο της «δυσαρέσκειας» µε κοινωνικές προτιµήσεις που 

τείνουν προς τη σύγκρουση. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, το µοντέλο της απληστίας 

παρέχει σαφέστερη επεξηγηµατική δύναµη. Επικεντρώνεται στους τρόπους 

χρηµατοδότησης ( επάρκεια φυσικών πόρων, διασπορά απόδηµων πληθυσµών, 

επιδοτήσεις από άλλες χώρες ) και τους οικονοµικούς περιορισµούς που υπόκεινται οι 

αντιδραστικές οµάδες ή επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις. Όσο πιο πολλές οι 

πιθανότητες της ευκαιριακής χρηµατοδότησης ενός πολέµου ή ασθενέστεροι οι 

περιορισµοί, τόσο πιο αυξηµένες είναι οι πιθανότητες έναρξης ενός εµφυλίου ( Collier 

& Hoeffler 2002 ). Σύµφωνα µε τον Keen, µπορεί κάποιοι εµφύλιοι να ξεκίνησαν από 
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καθαρά πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους, στην πορεία µετεξελίχθηκαν σε 

συγκρούσεις, όπου τα βραχυπρόθεσµα οικονοµικά κίνητρα ήταν σηµαντικότερα, και οι 

αντικρουόµενες πλευρές είχαν περισσότερα να κερδίσουν από τη συνέχιση της 

πολεµικής κατάστασης ( Keen 2000 ). 

 

Το ποσοστό του ΑΕΠ που εξαρτάται από τις εξαγωγές των φυσικών πόρων ‘σηµαντικά 

και ισχυρά’ επηρεάζει τον κίνδυνο του πολέµου. Η αφθονία τους τοπικά και η 

σπανιότητα τους παγκοσµίως, κάνει τους φυσικούς πόρους πολύτιµους. Έτσι η 

εξάρτηση µίας χώρας σε εξαγωγές λαφυραγωγήσιµων φυσικών πόρων ( νόµιµων ή µη ) 

παρέχει τη βέλτιστη ευκαιρία χρηµατοδότησης από αντιδραστικές οµάδες, που 

απαιτούν µεγάλη στρατιωτική δύναµη για τον έλεγχο τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες 

εµφύλιας διαµάχης ( Collier & Hoeffler 2002, Dombrowski 2005 ). Η ευκαιρία 

οικειοποίησης τους συναρτάται και από την ικανότητα του κράτους να τους 

προστατεύσει. Ο Le Billon ανέπτυξε µία τοπολογία σύρραξης. Υποστήριξε πως η 

γεωγραφική συγκέντρωση των πόρων, η εγγύτητα στη βάση της κυβέρνησης και ο 

τρόπος εκµετάλλευσης και εµπορίας τους προσδιορίζουν το ενδεχόµενο και τον τύπο 

του εµφύλιου πολέµου. Φυσικοί πόροι που είναι αποκεντρωµένοι και διασκορπισµένοι 

σε µία µεγάλη έκταση, που είναι αποµακρυσµένοι από το κέντρο εξουσίας, που 

χρειάζονται µικρό κεφαλαιουχικό εξοπλισµό για την εξόρυξη τους και που 

εµπορεύονται σε ηµιθεσπισµένες διεθνείς αγορές, προσδίδουν τα µεγαλύτερα κίνητρα 

εκµετάλλευσης τους από αντιδραστικές οµάδες ( Le Billon 2005 ). 

 

Αυτό που έκανε όµως τη διαφορά είναι πως οι φυσικοί πόροι αναδείχθηκαν από τα 

µέσα επίτευξης των στόχων, στο ίδιο το αντικείµενο σύγκρουσης. Στόχος δεν ήταν η 

πτώση του εσωτερικού συστήµατος, αλλά η ανάδειξη ενός νέου συστήµατος 

κερδοσκοπίας και εξουσίας. Στη θεωρία του Collier, κάθε ριζοσπαστικό κίνηµα πρέπει 

να έχει µία επιχειρηµατική δραστηριότητα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων 

για τον πολεµικό αγώνα και αυτή παρέχεται κυρίως από την εκµετάλλευση και εξαγωγή 

φυσικών πόρων. Συνεπώς τα κίνητρα των οµάδων αυτών για την παύση των 

εχθροπραξιών, µειώνονται εξαιτίας του γεγονότος, πως η νέα µορφή πολεµικής 

οικονοµίας είναι αρκετά κερδοφόρα. Αυτός ο φαύλος κύκλος κερδοφορίας του πολέµου 

εξηγεί πολλές περιπτώσεις φτωχών χωρών που εγκλωβίζονται σε πολεµικά αδιέξοδα ή 

συγκρουσιακές παγίδες. Αντιλαµβανόµενες αδικίες υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες. Ο 

εµφύλιος είναι ασυσχέτιστος µε τις περιστάσεις δυσαρέσκειας, καθώς προκαλείται από 

την εφικτότητα της θήρευσης ( Arnson & Zartman 2005, Coulomb & Fontanel 2008 ). 
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Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο υπογραµµίζει τη µη στατικότητα των εµφυλίων πολέµων. 

Οι αντιδραστικές οµάδες µετατρέπονται σε υβριδικούς οργανισµούς, όπου οι 

ιδεολογικοί και οικονοµικοί στόχοι συγκλίνουν. Η διατήρηση της οργάνωσης απαιτεί 

και την αναδιαµόρφωση των πολιτικών και ιδεολογικών κατευθύνσεων ( Van Um 

2009). 

 

Η ύπαρξη των φυσικών πόρων δεν προδιαθέτει τις χώρες σε σύγκρουση, αλλά ο τρόπος 

που οι φυσικοί πόροι εκµεταλλεύονται, διαχειρίζονται και τα οφέλη τους διανέµονται 

στην κοινωνία, από τις επίσηµες κυβερνήσεις. Οι παθογένειες της µη ορθής διαχείρισης 

δηµιουργούν έναν ελεύθερο χώρο, όπου οι αντιδραστικές οµάδες γεµίζουν το κενό. 

Σκιώδεις κυβερνήσεις, στο δρόµο προς την κατάρρευση, αναρροφούν κάθε οικονοµικό 

πόρο του κράτους µέσω προσοδοθηρευτικών πολιτικών. Συνδέοντας τα κέρδη άµεσα µε 

την εµπορική δραστηριότητα εκτός συνόρων, υπεισέρχονται στο προσκήνιο εξωτερικοί 

παίκτες, όπως γειτονικά ή περιφερειακά κράτη, πολυεθνικές εταιρίες και λοιποί 

διαµεσολαβητές. Ο πόλεµος παρέχει κέρδη σε ένα ανεπίσηµο εξωγενή 

πολιτικοοικονοµικό πελατειακό δίκτυο, το οποίο αξιοποιεί δίκτυα παραγωγής και 

ανταλλαγής, που γεννούνται από την πολεµική κατάσταση ( Arnson & Zartman 2005 ). 

 

Οι οικονοµικοί λόγοι δεν ήταν πάντα τα αίτια των συγκρούσεων, αλλά αποτέλεσαν το 

υποπροϊόν της διατήρησης των εµφύλιων συγκρούσεων. Ο Collier στις εργασίες του 

πριµοδότησε τους οικονοµικούς λόγους, και κυρίως τους φυσικούς πόρους. Ωστόσο 

πολλοί ερευνητές δεν υιοθέτησαν την άποψη αυτή. Πολλοί έγειραν σοβαρά ερωτήµατα, 

όπως την εγκυρότητα των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν στα µοντέλα, καθώς 

αποτύπωναν αυθαίρετα την πραγµατικότητα και ειδικότερα τις κοινωνικές 

παραµέτρους ( Cramer 2002 ). Άλλοι αµφισβήτησαν τη θετική σχέση εξάρτησης µίας 

χώρας από τις εξαγωγές των φυσικών πόρων και την πιθανότητα σύγκρουσης, 

αντιστρέφοντας την αιτιώδη σχέση και υποστηρίζοντας πως η σύγκρουση η ίδια τείνει 

τις χώρες να εξαρτητοποιούνται από τις εξαγωγικές προσόδους των φυσικών πόρων  

( Brunnschweiler & Bulte 2009 ). Αναγνωρίζουν όµως το σηµαντικό ρόλο που έχουν 

διαδραµατίσει οι φυσικοί πόροι στην επέκταση και διατήρηση των συρράξεων.  
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5.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ 

 

 

Το κύριο αντικείµενο των οικονοµικών της ειρήνης είναι η µελέτη των συγκρούσεων 

και η αποτροπή και διάλυση κάθε µορφής τους. Τα οικονοµικά της ειρήνης 

επικεντρώνονται στην: 1) παύση, διαχείριση και περιστολή της σύγκρουσης, µέσω της 

οικονοµικής σφαίρας ή ανάµεσα στην οικονοµική συµπεριφορά των µονάδων 2) χρήση 

οικονοµικών στρατηγικών και πολιτικών για τον έλεγχο των συγκρούσεων 3) επίδραση 

των συγκρούσεων στην οικονοµική συµπεριφορά των µονάδων ( Caruso 2010, Isard 

1994 ). Η ειρήνη δεν είναι προϋπάρχουσα κατάσταση. Απαιτεί ενεργή πολιτική που να 

επενδύει σε αυτήν και αξιόπιστους εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς που να την 

εφαρµόζουν ( Coulomb, Hartley & Intriligator 2008 ). Παρακάτω παρατίθενται οι 

οικονοµικές πτυχές των βασικότερων στρατηγικών, ανεξάρτητα από το θεσµικό 

χαρακτήρα των εκάστοτε συνθηκολογήσεων που έπαιρναν κατά περιόδους. 

 

5.2.1 Αφοπλισµός 

 

Ο αφοπλισµός συσχετίζεται µε τη µείωση τρεχουσών ή µελλοντικών στρατιωτικών 

µονάδων. Ο ρόλος του είναι διπλός. Στοχεύει στην αποκλιµάκωση διεθνών εντάσεων 

και εκτόνωση εξοπλιστικών ανταγωνισµών, αλλά και τη συνεισφορά στο µερίδιο της 

ειρήνης. Κάθε συνθήκη αφοπλισµού µπορεί να είναι µονόπλευρη, αµφίπλευρη και 

πολύπλευρη, παγκόσµια ή περιφερειακή, εθελούσια ή επιτακτική ( Hartley & Sandler 

1995 ). 

 

Οι αγώνες εξοπλισµών είναι ένα εµφανές αρχικό σηµείο για την ανάλυση της έναρξης 

πολεµικών συγκρούσεων. Ο Wallace M. µελέτησε τους εξοπλιστικούς ανταγωνισµούς 

σε σηµείο πολέµου την περίοδο 1816 – 1965. Εφαρµόζοντας ένα δείκτη εξοπλιστικών 

αγώνων και µία πολυωνυµική συνάρτηση για τον υπολογισµό του ποσοστού ραγδαίας 

αύξησης των προπολεµικών στρατιωτικών δαπανών, πολλών δυάδων ισχυρών κρατών, 

βρήκε πως σε 28 χώρες που πληρούσαν τα κριτήρια, οι 23 κατέληξαν σε σύγκρουση, 

ενώ µόνο 3 χώρες από τις 71 που δεν τα πληρούσαν είχαν την ίδια κατάληξη. 

Συµπλήρωσε πως η έναρξη των συγκρούσεων δε συσχετίζεται µε το εάν το στρατιωτικό 

πλεονέκτηµα το διέθετε αναθεωρητικό ή status quo κράτος ( Wallace M. 1979, 1982 ). 

Οι φιλειρηνικές ή αρπακτικές προθέσεις δεν είναι επαρκείς ή απαραίτητες 

προϋποθέσεις για τον αποκλεισµό ή έναρξη µίας επίθεσης ( De Mesquita & Lalman 
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1988 ). Η Sample εξέτασε το φαινόµενο οµαδοποιώντας 2.304 διµερείς αντιπαραθέσεις 

την περίοδο 1816 – 1992, σε τρεις συστάδες: σε πολέµους ανάµεσα σε κύρια κράτη, 

µικρά κράτη και ανάµεικτης δυναµικής κράτη. Τόσο τα ζεύγη µεγάλων κρατών, όσο 

και µικρών έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να εξελιχθούν σε σύρραξη, όταν η 

προπολεµική περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονο εξοπλιστικό ανταγωνισµό. Το ίδιο 

δεν ισχύει για τα µεικτά ζεύγη, καθώς η στρατιωτική επέκταση του αδύναµου κράτους 

δεν εκλαµβάνεται ως απειλή από το ισχυρότερο κράτος. Ωστόσο η ερευνήτρια τονίζει 

πως το πρότυπο κλιµάκωσης στη ψυχροπολεµική περίοδο αλλάζει, ιδιαίτερα για τα 

ισχυρά κράτη και αυτό έχει να κάνει µε την παρουσία των πυρηνικών όπλων ( Sample 

2002 ). 

 

Ο έλεγχος όπλων στοχεύει στην αλλαγή της διεθνούς ισορροπίας µεταξύ δυνητικών 

αντιπάλων, προωθώντας ασφάλεια και σταθερότητα µε µικρότερη πιθανότητα πολέµου 

και µε µικρότερο αµυντικό κόστος ( Anderton & Carter 2007 ). Απαιτεί όµως 

συνεργασία και εµπιστοσύνη, καθώς και ένα όργανο συστηµατικού ελέγχου και 

κυρώσεων για την αξιόπιστη εφαρµογή του θεσµού και τη µείωση των κινήτρων για 

αθέτηση των υποχρεώσεων και δεσµεύσεων ( Anderton 1990b ). 

 

Στον αντίλογο των προτάσεων του αφοπλισµού τοποθετούνται συνήγοροι της ειρήνης 

µέσω της δυνάµεως. Η ειρήνη µπορεί να εδραιωθεί µόνο µέσω της ισόποσης ή 

υπερβάλλουσας κτήσης δυνάµεως που αποτρέπει τις ποινές της κατωτερότητας ( 

Wallace M. 1982 ). Σε αντίθεση µε την επικρατούσα αντίληψη, οι εξοπλιστικές 

κούρσες δεν οδηγούν οριστικά και αµετάκλητα σε πόλεµο, ενώ ο περιορισµός τους 

µπορεί να αποβεί συντελεστικός παράγων σύγκρουσης ( De Mesquita & Lalman 1988 ). 

Οι Brito & Intriligator ανέφεραν σε µελέτες τους πως µικρές ποσότητες όπλων ίσως 

αυξήσουν τις πιθανότητες σύγκρουσης, εγείροντας σοβαρά ερωτήµατα για την 

καθολικότητα εφαρµογής του αφοπλισµού. Ο αφοπλισµός ενδέχεται να µετακινήσει 

ένα εξοπλιστικό αγώνα σε ένα σηµείο όπου το κάθε κράτος θα µπορεί να επιτεθεί, 

σπάζοντας τη συνθήκη αµοιβαίας αποτροπής, κάνοντας λόγο µέχρι και για αναγκαίες 

αυξήσεις όπλων για τη διατήρηση της ισορροπίας. Η λογική τους όµως προέβλεπε την 

παρουσία των πυρηνικών όπλων ( Intriligator 1994, Mayer 1986 ). Οι νέοι 

περιφερειακοί εξοπλιστικοί ανταγωνισµοί, αν και ακολουθούν το ίδιο µοτίβο 

κλιµάκωσης, δεν διαθέτουν το χαρακτηριστικό της αµοιβαίας εξαργύρωσης των 

πυρηνικών δυνάµεων. ∆ιεξάγονται µε µεσαίας ή µικρής τεχνολογίας όπλα και δεν 
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έχουν το ποσοτικό και ποιοτικό στοιχείο για την αποτροπή των εµπόλεµων εκατέρωθεν, 

συµβάλλοντας σε βίαιες συγκρούσεις ( Intriligator 1994 ). 

 

Με αυτό το σκεπτικό, είναι τα πυρηνικά όπλα αναγκαία συνθήκη ειρήνης; Οι ερευνητές 

θεωρούν πως ο στρωµατοποιηµένος εξοπλιστικός ανταγωνισµός της πυρηνικής 

διάδοσης, έχει ποιοτικές επιδράσεις στην πιθανότητα έναρξης ενός πολέµου, και 

εξαρτάται από τον αριθµό των υπόλοιπων πυρηνικών χωρών και το επίπεδο ισχύος της 

κάθε χώρας. Σε µερικές περιπτώσεις, µία επιπλέον πυρηνική δύναµη ενδέχεται να 

µειώσει την πιθανότητα ενός ηθεληµένου πολέµου. Αυτό το παράδοξο επιτυγχάνεται 

όταν η αναδυόµενη δύναµη αντισταθµίζει την αποσταθεροποιητική µονοπωλιακή ισχύ 

ενός κράτους ή συνασπισµού κρατών, καθώς υφίσταται ένας νέος παίκτης για την 

επιβολή πυρηνικής ισχύος, προωθώντας αλληλεπιδράσεις σταθερότητας και 

αυξάνοντας το τίµηµα του πολέµου. Όµως ταυτόχρονα αυξάνονται και οι πιθανότητες 

ενός ακούσιου ατυχήµατος, ενός πολέµου παρανόησης, µίας αλόγιστης πράξης ή ενός 

τροµοκρατικού χτυπήµατος, αυξάνοντας την αθροιστική απειλή για τον πλανήτη. 

Καταλήγουν έτσι πως η ειρήνη του τρόµου που αυτά τα όπλα αποπνέουν, 

εντατικοποιούν την οριζόντια εξοπλιστική αλυσίδα, κάνοντας αναγκαιότητα τον 

ποιοτικό αφοπλισµό των οπλοστασίων ( Intriligator 1990, 2010 ). 

 

Ο ποιοτικός αφοπλισµός οφείλει να διεισδύει και να προχωρά σε δοµικές αλλαγές στις 

ένοπλες δυνάµεις των αντικρουόµενων µερών. ∆εν είναι µόνο η ποσότητα που ενισχύει 

µία πολεµική κλιµάκωση, αλλά και η ποιότητα των οπλοσυστηµάτων. Η διαµόρφωση 

της τεχνολογίας των όπλων και της στρατηγικής οργάνωσης από επιθετικό 

προσανατολισµό σε αµυντικό, και η απαγόρευση απόκτησης τεχνολογικής υπεροπλίας, 

ελαττώνει δραστικά την επιθετική αποδοτικότητα. Το µονοπώλιο κατοχής ενός 

ισχυρότερου επιθετικού όπλου αυξάνει τις πιθανότητες χρήσης του, όπως απέδειξε 

έµπρακτα η πολεµική ιστορία το 1945 ( Anderton & Carter 2007, Mayer 1986, 

Tinbergen 1990 ). 

 

Η άλλη όψη του αφοπλισµού αφορά το µέρισµα της ειρήνης, που υποθέτει 

υποκατάσταση πόρων από το στρατιωτικό στον πολιτικό τοµέα. Υπάρχουν τρεις κύριες 

µορφές αφοπλισµού: 1) Φυσική καταστροφή υπάρχουσας στρατιωτικής περιουσίας 2) 

απαγόρευση της παραγωγής συγκεκριµένων τύπων όπλων 3) µείωση στρατιωτικών 

δαπανών και αµυντικού προϋπολογισµού. Για να είναι αποδοτικές όµως απαιτείται η 

εθνική οικονοµία και ασφάλεια µίας χώρας που συµµετέχει να µη απειλούνται ( Dunne 
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1996, Fontanel 1994, Hartley 1994, Hartley & Sandler 1995 ). Το µέρισµα της ειρήνης 

συνοψίζεται στα εξής σηµεία: 

 

 Η καταστροφή του υπαρκτού ή πλεονάζοντος εξοπλισµού συνεπάγεται και κόστος 

καταστροφής, εκκαθάρισης, ελέγχου και επικύρωσης το οποίο είναι µη αποσβέσιµο και 

δεν συνεισφέρει στο µερίδιο της ειρήνης ( Fontanel 1994, Fontanel & Ward 1993 ). Ο 

αφοπλισµός οδηγεί σε κόστη που αφορούν τη µείωση εργασιακών θέσεων, το κόστος 

κεφαλαιακής αδράνειας και την περιφερειακή ύφεση που πηγάζουν από την 

ανακατεύθυνση πόρων από το στρατιωτικό τοµέα στον πολιτικό και ενδέχεται να 

προκαλέσουν οικονοµικές µεταρρυθµιστικές δυσκολίες σε µερικούς βιοµηχανικούς 

τοµείς. Στο ενδεχόµενο που υπάρχουν σηµαντικά κόστη αναπροσαρµογής, το ποσοστό 

απόδοσης στην κοινωνία µπορεί να είναι και αρνητικό ( Arrow 2000, Coulomb, Hartley 

& Intriligator 2008, Fontanel 1994, Hartley & Sandler 1995 ). Το οικονοµικό µέρισµα 

του αφοπλισµού για τις χώρες παραγωγούς οπλισµών βραχυχρόνια είναι µικρό, εξαιτίας 

όµως της απελευθέρωσης πόρων µακροχρόνια οδηγεί σε σηµαντικά οφέλη, αρκεί να 

µην εµφανιστούν ανεπανόρθωτες ζηµιές µέσω της µετατροπής. Για τις χώρες 

εισαγωγείς, ο αφοπλισµός ενδέχεται να εµφανίσει σηµαντικά οφέλη ακόµα και στον 

κοντινό ορίζοντα, εφόσον δε αντισταθµιστούν από δαπάνες επιβολής εσωτερικής 

ηρεµίας. Οι σταθερές και αµοιβαίες µειώσεις των οπλισµών παρέχουν οφέλη στο 

µέρισµα της ειρήνης, που αν και αναδύονται µε το πέρας µίας χρονικής περιόδου, 

µεταφράζονται ως ανάπτυξη και υψηλότερη ικανότητα παραγωγής. Καθώς ο 

αφοπλισµός αφορά βραχυπρόθεσµα κόστη και µακροχρόνια οφέλη, η ακριβής µέτρηση 

των αποτελεσµάτων του απαντάται σε βάθος του χρόνου ( Fontanel 1994, Hartley 1994, 

Intriligator 1994, Knight, Loayza & Villanueva 1996 ). Για την ελαχιστοποίηση των 

επιδράσεων του κόστους και του χρόνου, καθώς και τη µεγιστοποίηση των 

πραγµατικών ωφελειών, απαιτούνται αποζηµιωτικές αθροιστικές πολιτικές. Η 

προσαρµογή δεν µπορεί να αφεθεί στις εκ των προτέρων ελεύθερες οικονοµικές 

δυνάµεις της αγοράς ( Dunne 1996 ). Αφοπλισµός δίχως ανάπτυξη δεν είναι συνώνυµα 

διαρκούς ειρήνης. Ο αφοπλισµός θα πρέπει να θεωρηθεί δηµόσια ή ιδιωτική επένδυση 

µε τα µακροοικονοµικά πακέτα να κατευθύνονται στη βελτίωση του περιβάλλοντος, 

εξερεύνηση του διαστήµατος, νέων πηγών ενέργειας, υγεία και εκπαίδευση, µείωση 

φόρων ή εθνικού ελλείµµατος, κοινωνικές επιδοτήσεις, καθώς και ενισχυτικές 

µεταβιβάσεις σε χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου ( Arrow 2000, Fontanel 1994, 

Hartley & Sandler 1995, Leontief 1964 ). Οι µειώσεις δεν πρέπει να διέπονται από 

άµεσες ποσοστώσεις. Αν και οι ποσοστώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
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διαπραγµατεύσεων, οι µειώσεις θα πρέπει να πραγµατοποιούνται οµαλά και σταδιακά, 

ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης ( Fontanel 1994, Fontanel & Ward 1993 ). Η 

στρατιωτική Ε&Α συντάσσει τεχνολογικές προσδοκίες που επιβάλλουν µεγάλης 

κλίµακας επενδύσεις, που εν συνεχεία προκαλούν ακαµψίες που αντιτίθενται στις 

στρατιωτικές µειώσεις. Ο αφοπλισµός απαιτεί έλεγχο της στρατιωτικής ερευνητικής 

εργασίας ( Fontanel & Ward 1993, Hartley 1994 ). Η ύπαρξη πολεµικών βιοµηχανιών 

εµποδίζει την αφοπλιστική διαδικασία, ιδιαίτερα όταν είναι ριζωµένες στον 

βιοµηχανικό ιστό της χώρας. Ακόµα ισχυρές δυνάµεις είναι απρόθυµες στην περίληψη 

τεχνολογιών αιχµής στις συνθήκες, φοβούµενες την απώλεια του στρατηγικού τους 

πλεονεκτήµατος ( Fontanel 1994, Hartley & Sandler 1995, Tinbergen 1990 ).  

 

5.2.2 Έλεγχος Εξαγωγών Οπλισµού 

 

Ο έλεγχος των εξαγωγών είναι µία προοπτική που ρυθµίζει τις µεταβιβάσεις οπλισµού, 

δίνοντας άδειες εξαγωγών στους προµηθευτές. Οι εθνικοί έλεγχοι εξαγωγών έχουν ένα 

αριθµό στοιχείων. Συµπεριλαµβάνουν έναν αριθµό προϊόντων που απαιτούν άδεια, έναν 

αριθµό χωρών που απαγορεύεται η εξαγωγή όπλων, λίστες µε κριτήρια που 

υπαγορεύεται η κάθε περίπτωση, τελωνιακές διαδικασίες για την ακύρωση µη 

αδειοδοτηµένων εξαγωγών και ένα σύστηµα που να ελέγχει την τελική χρήση των 

όπλων, ώστε να µην επαναπροωθηθούν σε άλλες χώρες ( Levine & Smith R. 1997 ). 

Πολλά κράτη έχουν υιοθετήσει εθνικούς ελέγχους και συµµετέχουν σε συλλογικούς 

οργανισµούς. Ο ρόλος των διεθνών οργανισµών είναι η δράση τους ως ένα πρακτορείο 

συγκέντρωσης πληροφοριών για τα οπλικά συστήµατα, η σύσταση ενός συστήµατος 

κανόνων, η εφαρµογή ενός συντονιστικού µηχανισµού και η δηµιουργία κλίµατος 

εθνικής υποχρέωσης και συνευθύνης. Οι συλλογικές προσπάθειες απαιτούν τον 

προσδιορισµό της διαδικασίας, τις κυρώσεις στους µη-συµµόρφωνες και τα αντικίνητρα 

του παράνοµου εµπορίου ( Levine & Smith R. 1995 ). Η εφαρµογή των κανόνων είναι 

ολοµελής και όταν µία χώρα δεν εξάγει σε µία περιοχή, απαγορεύεται από ένα άλλο 

µέλος να υποσκάψει τις απαγορεύσεις για να συµπληρώσει το κενό ( Levine & Smith 

R. 1997 ). 

 

Σύµφωνα µε τους Levine, Sen & Smith R. ανεπίτρεπτες εξαγωγές θεωρούνται όσες: 

παρατείνουν ή επιδεινώνουν µία σύρραξη· οξύνουν την ένταση ή συνεισφέρουν στην 

περιφερειακή αστάθεια· εισάγουν νέες επιθετικές τεχνολογίες σε µία τεταµένη περιοχή· 

αντιβαίνουν στις διεθνείς συµφωνίες και απαγορεύσεις· χρησιµοποιηθούν σε άλλες µη 
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νόµιµες µορφές ασφάλειας· υποστηρίζουν την τροµοκρατία· προορίζονται για χώρες µε 

απολυταρχικές πρακτικές καταστολής του πληθυσµού τους· υπονοµεύουν την εθνική 

οικονοµία της χώρας παραλήπτη ( Levine, Sen & Smith R. 1994 ). 

 

Παρά τις όποιες ατέλειες τα Ο.Μ.Κ. και τα κύρια συµβατικά όπλα υπόκεινται σε 

διεθνείς ρυθµιστικές αρχές και απαιτείται η καταγραφή τους σε διεθνή µητρώα. Οι 

περισσότεροι όµως πόλεµοι που λαµβάνουν χώρα σε αναπτυσσόµενα κράτη, 

διεξάγονται µέσω των «ελαφριών όπλων». Τα ελαφριά όπλα είναι φθηνά, ευρέως 

διαθέσιµα, διαθέτουν απλή τεχνολογία, διακινούνται µέσω λαθραίων δικτύων, η 

παρακολούθηση των ροών τους είναι αρκετά δύσκολη και η αγορά είναι ανεπαρκώς 

ρυθµισµένη. Οι κυβερνήσεις στοχεύουν κυρίως στην παράνοµη διακίνηση παρά στην 

ευθύνη τους ( Brauer 1998, Humphreys 2003, Levine & Smith R. 1997 ). 

 

Οι πρακτικές ελέγχου των εξαγωγών αντιµετωπίζουν αρκετά προβλήµατα εφαρµογής. 

Η ανάδειξη του εµπορικού στοιχείου στις εξαγωγές αντιτίθεται στις απαγορεύσεις, 

θέτοντας το επιχείρηµα των οικονοµικών ωφελειών που απορρέουν από αυτές, καθώς 

και το επιχείρηµα της βιωσιµότητας, λόγω της µείωσης των εθνικών παραγγελιών και 

των αυξανόµενων µονάδων κόστους. Οι πολεµικές βιοµηχανίες απαιτούν χαλάρωση και 

τροποποιήσεις των απαγορεύσεων ή αναζητούν παράθυρα στο νοµικό καθεστώς ( 

Brzoska 1987, Krause K. 1992 ). Η πρακτική ελέγχου γίνεται πιο ανεφάρµοστη, διότι 

επιχειρήσεις µε πολυεθνική σύσταση ασκούν βέτο στις απαγορεύσεις πωλήσεων 

όπλων, διαβρώνοντας τον όρο «έκρυθµες» περιοχές από τις απαγορευτικές πολιτικές. 

Ταυτόχρονα πολλά κράτη ενδιαφέρονται περισσότερο στη συµµετοχή των πολυεθνικών 

projects, παρά στον εξαγωγικό έλεγχο ( Krause K. 1992 ). Υφίσταται µία 

ποικιλοµορφία στρατιωτικών προϊόντων µε διάφορους βαθµούς οµοιότητας µε 

καταναλωτικά αγαθά, κοινή τεχνολογική βάση που έχουν διπλή χρήση, δυσχεραίνοντας 

σηµαντικά την κατάταξη και ρύθµιση τους ( Molas-Gallart 1997 ). Προσπάθειες για τον 

περιορισµό της µαύρης αγοράς εναπόκεινται σε σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας των 

αδύναµων θεσµικών εµποδίων, της περιορισµένης συνεργασίας των µεγάλων 

προµηθευτριών χωρών και την έλλειψη οµοφωνίας στη χρήση του όρου «παράνοµος». 

Εθνικοί και διεθνείς κώδικες δεοντολογίας έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς στη ρύθµιση 

της µεταφοράς όπλων, δεδοµένης της προθυµίας πολλών χωρών να εξυπηρετήσουν τις 

ανάγκες των πελατών ( Dombrowski 2005 ). 
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Ο έλεγχος εξαγωγών δεν νοείται πάντα ως ένα νοµοθετικό όργανο, µε απλές 

γραφειοκρατικές δοµές. Μπορεί να λάβει πιο ενεργή και αφανή µορφή. Οι Levine & 

Smith R. ανέπτυξαν ένα µοντέλο που αφορά την εγκατάσταση ενός ολιγοπωλιακού 

καρτέλ συνεργασίας των µεγάλων προµηθευτριών χωρών. Ο θεσµός αυτός όχι µόνο 

διεθνοποιεί τις εξωτερικότητες ασφαλείας, αλλά µειώνει και τους εξοπλιστικούς 

ανταγωνισµούς εξαιτίας των αυξήσεων των τιµών των οπλοσυστηµάτων. Όσο η 

εξοπλιστική κούρσα εντείνεται, τόσο θα αυξάνονται οι τιµές των εξαγώγιµων όπλων, 

οδηγώντας στη σταδιακή σταθεροποίηση της. Καθώς η επίδραση του καρτέλ θα 

επιβαρύνει τα εισοδήµατα των χωρών εισαγωγέων, ένας φόρος πωλήσεων θα 

µεταβιβάζεται από τις χώρες προµηθευτές στις χώρες αποδέκτες. Η όλη διαδικασία θα 

τοποθετεί άµεσα τους προµηθευτές και έµµεσα τους παραλήπτες σε ένα πιο βέλτιστο 

σηµείο ( Levine & Smith R. 1995 ). 

 

5.2.3 Βιοµηχανική Αναδιάρθρωση        

 

Η βιοµηχανική αναδιάρθρωση ( Β.Α. ) απαντάται σε λύσεις της µικροοικονοµικής. 

Αφορά τη µερική ή ολική υποκατάσταση στρατιωτικών αγαθών για την παραγωγή 

εµπορικών αγαθών και υπηρεσιών από υφιστάµενες βιοµηχανικές µονάδες και 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναπροσανατολίζοντας ταυτόχρονα την έρευνα και 

ανάπτυξη, το εργατικό δυναµικό και τµήµατα των ένοπλων δυνάµεων στις πολιτικές 

ανάγκες. Η Β.Α. είναι µία ελκυστική διαδικασία καθώς µειώνει τις ανατοποθετήσεις 

και την κοινωνική αναστάτωση που επικρατεί κατά τον αφοπλισµό. Η ύπαρξη ενός 

ισχυρού Σ.Β.Σ. αποθαρρύνει τις πρακτικές της αναδιάρθρωσης, εκτός και άµα µία πιο 

επικερδής δραστηριότητα εισηγηθεί ( Coulomb & Fontanel 2003, Hartley & Sandler 

1995 ). 

 

Η παρευθύς Β.Α. υποθέτει συγγένεια στρατιωτικών και εµπορικών εφαρµογών, όπου 

επιτρέπεται µια απευθείας χρήση των πόρων στον πολιτικό τοµέα, χωρίς να 

απαιτούνται δοµικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Η 

προσαρµοσµένη Β.Α. είναι πιο περίπλοκη και δαπανηρή, όπου επιβάλλονται 

θεµελιώδεις µετατροπές στους συντελεστές παραγωγής, προτού µεταφραστούν σε 

εισροές ( Egea 1994, Molas-Gallart 1997 ). Η µετάβαση από τη στρατιωτική παραγωγή 

στην εµπορική απαιτεί επανεξοπλισµό εργοστασίων, εγκαταστάσεων και ερευνητικών 

εργαστηρίων, επαναπρογραµµατισµό των γραµµών παραγωγής και των υπηρεσιών 

εισροής, επανεκπαίδευση διοικητικού προσωπικού, επιστηµόνων και εργατών, αλλαγή 
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εργασιακής τεχνοτροπίας και υπολογισµού του κόστους που συνοδεύει κάθε περίπτωση 

( Egea 1994, Isard 1994, Richards 1991 ). Σηµαντικές αλλαγές µάρκετινγκ είναι 

αναγκαίες για να πετύχουν οι αµυντικές βιοµηχανίες στις εµπορικές αγορές ( Reppy 

1994 ). Η όλη προσπάθεια χαρακτηρίζεται από βραδύτητα, κάνοντας επιτακτικό τον 

κρατικό σχεδιασµό και την κρατική επιχορήγηση σε µορφή επενδύσεων. Οι κρατικές 

πολιτικές θα πρέπει να εξακριβώσουν τις βασικές ικανότητες κάθε βιοµηχανίας, ώστε 

να προσαρµοστούν σε πιθανά εµπορικά τµήµατα αγοράς ή πιθανούς πελάτες, να 

εντοπιστούν επικερδείς ευκαιρίες στο νέο αβέβαιο περιβάλλον και να αναζητηθούν 

συµφωνίες µε ξένες ή εγχώριες εταιρίες και κοινοπραξίες ( Egea 1994 ). 

 

Η Β.Α. δεν είναι µία εύκολη υπόθεση, καθώς παρουσιάζει δυσκολίες που προέρχονται 

από τις εσωτερικές δοµές των βιοµηχανιών του αµυντικού κλάδου. Η βασική 

επιχειρηµατική λειτουργία τους έχει ωριµάσει σε ένα περιβάλλον µε ανελαστικές 

µορφές λειτουργίας, µονοψωνιακές και µονοπωλιακές σχέσεις και µακρούς ορίζοντες 

παραγωγής. Συνάπτουν µη ανταγωνιστικά συµβόλαια, δρουν σε ένα προστατευµένο 

περιβάλλον µε εξασφαλισµένα έσοδα και επιδοτούνται για την Ε&Α, ένα πολύτιµο 

τµήµα του κόστους που αρνούνται να απολέσουν. ∆εν καθίστανται κλασσικές 

καπιταλιστικές επιχειρήσεις, καθώς δεν ενδιαφέρονται για τη µείωση του κόστους, 

παρά για την απορρόφηση κρατικών κονδυλίων. Συνεπώς, η αναποτελεσµατικότητα, η 

υπερβολή και η κακοδιαχείριση δεν είναι απειλή και γίνεται επικερδής και ενδηµική. Η 

οργανωτική κουλτούρα είναι ασύµβατη µε τις εµπορικές αγορές. Η νοοτροπία του 

µάνατζµεντ διακρίνεται από έλλειψη έκθεσης και εµπειρίας στον ανταγωνισµό της 

ελεύθερης αγοράς, διότι ενδιαφέρεται για τις γραφειοκρατικές διεργασίες και τις καλές 

σχέσεις µε τους κρατικούς διευθυντικούς υπαλλήλους ( Adams W. & Adams W.J. 

1972, Coulomb & Fontanel 2003, Dunne 1995, Fontanel 1994 ). 

 

Επιπλέον εµπόδιο αποτελεί η στρατιωτική Ε&Α, η οποία έχει τις δικές τις νόρµες. Τα 

οπλοσυστήµατα που σχεδιάζονται και εξελίσσονται µέσω της στρατιωτικής Ε&Α, 

αποκλίνουν σηµαντικά από τις ανάγκες του πολιτικού τοµέα. Κυρίαρχα χαρακτηριστικά 

είναι τα κριτήρια υψηλής ποιότητας και απόδοσης, ο δευτερεύων ρόλος του κόστους 

και η άκρα µυστικότητα των ερευνών που έρχονται σε αντίθεση µε τις κατευθυντήριες 

γραµµές της εµπορικής Ε&Α. Ωστόσο η εκµετάλλευση δικτύων προµήθειας του 

πολιτικού τοµέα, η µεγάλη τεχνολογική ποικιλοµορφία και η εγγύτητα της 

λειτουργικότητας των στρατιωτικών αγαθών στην πολιτική χρήση καθιστά πιο προσιτή 
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την εφαρµογή της κωδικοποιηµένης στρατιωτικής γνώσης στις εµπορικές εφαρµογές 

παραγωγής ( Acosta, Coronado & Marin 2011, Egea 1994, Molas-Gallart 1997 ).  

 

Το µίγµα παραγωγής αγαθών διπλής χρήσης, παίζει σπουδαίο ρόλο, διότι επιχειρήσεις 

µε εξάρτηση στην αµυντική παραγωγή έχουν µεγαλύτερες δυσκολίες προσαρµογής. Σε 

περιπτώσεις επιχειρήσεων που εξαρτώνται αποκλειστικά και µόνο από τον αµυντικό 

τοµέα, η αναδιάρθρωση τους ενέχει υψηλό κόστος ή είναι τεχνικά ανέφικτη. Η 

αποδοτικότερη λύση είναι η οριστική παύση και το κλείσιµο ή πλήρης συγχώνευση 

τους µε εµπορικές εθνικές ή διεθνείς εταιρίες. Έτσι έµφαση δίνεται στην υποστήριξη 

διπλής χρήσης αµυντικών προϊόντων µε πολιτικές εφαρµογές. Αν και η προοπτική αυτή 

παρέχει ευελιξία στις βιοµηχανίες και γόνιµη επίτευξη αναδιάρθρωσης, το όλο 

σκεπτικό υποβαθµίζει τη βαθύτερη έννοια της προάσπισης της ειρήνης ( Egea 1994, 

Hartley & Sandler 1995, Richards 1991 ). 

 

Τέλος, η Β.Α. θα πρέπει να εφαρµόζεται, λαµβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο πολιτικό 

και οικονοµικό περιβάλλον. Η εµπειρία της Ε.Σ.Σ.∆. στις αρχές της δεκαετίας του ’90 

αποδεικνύει την εν λόγω αναφορά. Η σχετική βιοµηχανική αναδιάρθρωση που έλαβε 

µέρος σε πολλούς βιοµηχανικούς κλάδους που συσχετίζονταν µε το στρατιωτικό τοµέα, 

δεν επέφερε το ανάλογο αποτέλεσµα. Η πρόοδος αξιοποίησης των τροποποιηµένων 

πόρων ήταν προβληµατική. Οι κεντρικά οργανωµένες αναθέσεις της επέκτασης της 

πολιτικής παραγωγής, δεν διέθεταν ένα οικονοµικό µηχανισµό για την επίτευξη των 

ανακηρυχθέντων προτεραιοτήτων. Η µοντέρνα αναδιάρθρωση απαιτούσε τις µεθόδους 

της ελεύθερης αγοράς, ενώ οι πολεµικές βιοµηχανίες ήταν αγκιστρωµένες µε τη λογική 

της παραδοσιακής κεντρικής διαχειριστικής δοµής. Η πολιτική ηγεσία της εποχής δεν 

αναγνώρισε εξαρχής τη σχέση αλληλεπίδρασης και τις πιέσεις της παγκοσµιοποίησης. 

Ο σχεδιασµός δεν συµβάδιζε µε ταυτόχρονη αναχώρηση προς ένα αποκεντροποιηµένο 

οικονοµικό περιβάλλον αγοράς. Η λύση ήρθε λίγα χρόνια αργότερα όταν τόσο η 

κοινωνία όσο και ο αµυντικός κλάδος, αποδέχθηκαν νέες πλουραλιστικές µορφές 

ιδιοκτησίας, που αντικατέστησαν την κυριαρχία της κρατικής περιουσίας ( Bougrov 

1994 ). 

 

5.2.4 Οικονοµικές Πρακτικές Και Στρατηγικές 

 

Οι οικονοµικές πρακτικές και στρατηγικές στοχεύουν στη µείωση των οικονοµικών 

ωφελειών της σύγκρουσης, την αύξηση των κινήτρων για ειρηνικές δραστηριότητες και 
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τον περιορισµό της ηθικής και νοµικής ασυδοσίας των διαφόρων κρατικών ή οµογενών 

οµάδων ( Keen 2000 ). ∆ιακρίνονται σε καταναγκαστικές, υποδειγµατικές, 

χρηµατοοικονοµικές και ρητορικές ( Arnson & Zartman 2005 ). Επικεντρώνονται στην 

αποτροπή των πολέµων, αποκατάσταση της ειρήνης και στη µεταπολεµική 

ανασυγκρότηση ( Coulomb, Hartley & Intriligator 2008 ). Απαιτείται συνεργασιακή 

δράση ανάµεσα σε κράτη, που θα ενορχηστρώνεται από διεθνείς οργανισµούς, ώστε να 

αποκτηθούν η πολιτική βούληση και οι οικονοµικοί πόροι για την παροχή του αγαθού 

της ειρήνης. Σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι καταστάσεις που επικρατούν σε κάθε 

χρονική περίοδο, καθώς τα κράτη και η διεθνής κοινότητα, επιβάλλεται να 

υποκαθιστούν τις εκάστοτε οικονοµικές πρακτικές και στρατηγικές, σε εµφανώς 

παρόµοια ερεθίσµατα ( Clark 2001, Dombrowski 2005 ). 

 

Προφανή προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο είναι η αποτροπή ή επίλυση θεµάτων που 

αφορούν την κοινωνική δυσαρέσκεια, προτού θέµατα «απληστίας» ριζικά και 

αµετάκλητα εισέλθουν και µεταλλάξουν την ανάλυση κόστους-οφέλους των 

αντιµαχόµενων µερών,  ειδάλλως η κοινωνία θα αδυνατεί να διαχειριστεί και να 

επιλύσει τις εσωτερικές διαφορές µε παραγωγικό τρόπο, εκκινώντας ένα εκφυλιστικό 

κύκλο βίας ( Zeeuw 2001 ). Εσωτερικές οικονοµικές πολιτικές θα πρέπει να 

αντιµετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της δυσαρέσκειας και να εστιάζουν στην 

υποστήριξη και ενδυνάµωση νόµιµων κυβερνήσεων και θεσµών, µείωση φτώχειας και 

ανέχειας, πάταξη διαφθοράς, διαχείριση φυσικών πόρων, εξαγωγική διαφοροποίηση, 

οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και εργασιακές ευκαιρίες ( Arnson & Zartman 2005 ). 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ελαχιστοποίηση της «οριζόντιας ανισότητας» µεταξύ 

εθνοτικών οµάδων, µέσω της τοπικής οικονοµικής ολοκλήρωσης και της περιφερειακής 

κοινωνικοποίησης προσόδων από φυσικούς πόρους ( Humphreys 2003 ). 

 

Μία άλλη τακτική είναι η επένδυση σε «αδιαµφισβήτητα τµήµατα» της οικονοµίας. Η 

οπτική υποθέτει την ύπαρξη τµηµάτων της οικονοµίας που χωρίζονται σε 

αδιαµφισβήτητα και αµφισβητούµενα µέρη. Ο πρώτος τοµέας αφορά εξασφαλισµένα 

δικαιώµατα ιδιοκτησίας στην παραγωγική εκροή της οικονοµίας, όπου για θεσµικούς, 

γεωγραφικούς ή τεχνολογικούς λόγους δεν υπόκεινται σε σφετερισµό. Αντιθέτως, στο 

δεύτερο τοµέα, επίδοξοι οικειοποιητές αγωνίζονται για την απόκτηση µεγαλύτερου 

κλάσµατος εκροής. Η εξάρτηση σε εξαγωγές φυσικών πόρων πληρεί τα κριτήρια της 

ορολογίας ως αµφισβητούµενο τµήµα. Οι επενδύσεις θα µπορούν να εστιάζονται σε 
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τµήµατα της οικονοµίας που δεν επηρεάζονται άµεσα από την πιθανότητα της 

σύγκρουσης και της ιδιοποίησης ( Caruso 2010 ). 

 

Η οικονοµική αποµόνωση είναι µία άλλη πρακτική, που έχει ως σκοπό την αλλαγή 

πολιτικών ασφαλείας και την τιµωρία της επιθετικότητας. Ως αποµόνωση του 

αντιπάλου είναι δυνατό να θεωρηθεί η αφαίρεση συµµετοχής στο διεθνές σύστηµα των 

οικονοµικών σχέσεων. Η αποποµπή και υιοθέτηση κυρώσεων σε µία χώρα, περιορίζουν 

την οικονοµική ανάπτυξη ή τη στρατιωτική ανασυγκρότηση και δηµιουργούν ένα κλίµα 

µη ανοχής από τη διεθνή κοινή γνώµη. Επιβάλλουν οικονοµικό βάρος στο κράτος 

στόχο για την αναδιάταξη των πολιτικών του ή προκαλούν εσωτερική οικονοµική 

στέρηση για τη δηµιουργία εσωτερικής πίεσης αλλαγής. Τέτοιες οικονοµικές πρακτικές 

όµως µπορούν να πάρουν τη µορφή οικονοµικού πολέµου, όταν αποτελεί συνειδητή 

επιλογή όχι η συµµόρφωση, αλλά η διατήρηση και διαιώνιση της υπό δοκιµασίας 

οικονοµίας του κράτους παρία. Το γενικευµένο εµπάργκο µπορεί να προκαλέσει µαζική 

εξαθλίωση, κοινωνική δυσφορία και οικονοµική κατάρρευση ( Καντάς 2002, 

Dombrowski 2005 ). 

 

Μερικές απόψεις υποστηρίζουν ότι η συνεισφορά της διεθνής κοινότητας, κατά τη 

διάρκεια µίας σύγκρουσης, θα πρέπει να αφορά µόνο στην άµεση ανακούφιση και η 

οικονοµική ανάπτυξη να µετατίθεται στο τέλος του πολέµου, διότι η αναπτυξιακή 

προσπάθεια θα αποτελεί σπατάλη. Από τη σκοπιά των οικονοµικών επιπτώσεων, η 

πρακτική είναι λανθασµένη, αφού µεγεθύνει το µελλοντικό βάρος του πολέµου και 

παρεµποδίζει την άµεση ανακούφιση. Όµως η οικονοµική βοήθεια στη διάρκεια ενός 

πολέµου µπορεί να παρατείνει τις συγκρούσεις, είτε άµεσα µέσω της κατάχρησης είτε 

έµµεσα µέσω της χρηµατοδότησης κοινωνικών δαπανών, απελευθερώνοντας 

διαθέσιµους πόρους ( Humphreys 2003, Stewart 1993 ). 

 

∆ιεθνείς και περιφερειακές συµφωνίες, εθνικές νοµοθεσίες, κώδικες συµπεριφοράς, 

εµπορικές πιέσεις και οικονοµικές απαγορεύσεις συνθέτουν ένα θεσµοθετηµένο 

πλαίσιο πολιτικής που στοχοθετούν τις χρηµατοροές που συντηρούν διεθνείς και 

εµφύλιες συρράξεις, καθώς και δίκτυα τροµοκρατίας ( Arnson & Zartman 2005 ). 

Οικονοµικά ενεργητικά µέτρα ( market-based ) στοχεύουν στην εκρίζωση και 

καταστολή των χρηµατοοικονοµικών πόρων των αντιδραστικών οµάδων, µειώνοντας 

σε παγκόσµιο ή περιφερειακό επίπεδο την απειλή, παρέχοντας θετικές εξωτερικότητες 

σε κράτη που αδυνατούν να συνεισφέρουν στο αγαθό της ειρήνης. Τα µέτρα όµως 
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υποκινούν τη σύµπτυξη των δεσµών των αντιδραστικών οµάδων και ως εκ τούτου, 

προσδίδουν κίνητρα για µελλοντικές επιθετικές ενέργειες. Τα οικονοµικά παθητικά 

µέτρα προσφέρουν το αγαθό της ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο πιο αποδοτικά, αλλά 

σκεδάζουν την επιθετικότητα ή τη δράση σε πιο ευάλωτες χώρες ή τις υποκαθιστούν µε 

εναλλακτικούς τρόπους. Ακόµα οι µέθοδοι αυτοί είναι αρκετά δύσκολοι δεδοµένου της 

ύπαρξης δικτύων παραοικονοµίας ( Enders & Sandler 2006, Le Billon 2005 ). 

 

Πολλοί εµπορικοί φορείς ή πολυεθνικές επιχειρήσεις ( ιδιαίτερα του εξορυκτικού τοµέα 

) δραστηριοποιούνται και συµµετέχουν σε εµπόλεµες περιοχές είτε αντιµετωπίζοντας 

ένα υπό κατάρρευση πολιτικοοικονοµικό περιεχόµενο, είτε κερδοσκοπώντας από αυτό, 

επηρεάζοντας τις αντιµαχόµενες πλευρές και δυσχεραίνοντας µία κατάσταση που 

µαστίζεται από τον πόλεµο. Πολιτικοί παίκτες – κράτη, Μ.Κ.Ο. και διεθνείς οργανισµοί 

– προσπαθούν να επεξεργαστούν εκ νέου την ταυτότητα των επιχειρήσεων, 

προωθώντας την υιοθέτηση και διεθνοποίηση κανόνων κοινωνικής επιχειρηµατικής 

υπευθυνότητας ως σύµβολο αρµοστής συµπεριφοράς και ενηµερώνοντας την κοινή 

γνώµη για τη συνυπαιτιότητα της επιχειρηµατικής δράσης. Λόγω έλλειψης κατάλληλου 

περιβάλλοντος και αποτελεσµατικών στρατηγικών, οι κανόνες αδυνατούν να φτάσουν 

σε ένα κρίσιµο σηµείο, ώστε να θεωρούνται δεδοµένοι και περιορίζονται στην, εντός 

των τειχών, ευθύνη της κάθε επιχείρησης ( Arnson & Zartman 2005, Dombrowski 

2005). 

 

Μεταπολεµικές οικονοµικές πρακτικές που αφορούν την οικονοµική αποκατάσταση 

των πληγέντων κοινωνιών επισκιάζονται από ζητήµατα ανθρωπιστικής και πολιτικό-

οικονοµικής φύσεως. Η αποκατάσταση της νοµισµατικής βάσης δεν θα πρέπει να είναι 

υποδεέστερη στρατηγική, διότι συνεισφέρει σηµαντικά στη µείωση της πιθανότητας 

επανάληψης της σύγκρουσης. Η µεταπολεµική αποκατάσταση δεν µπορεί να 

χρηµατοδοτηθεί από ένα δηµοσιονοµικό µερίδιο ειρήνης, επειδή ο υψηλός κίνδυνος 

επιστροφής στο πόλεµο, διατηρεί τις στρατιωτικές δαπάνες σε υψηλά επίπεδα. Η 

εξωτερική βοήθεια παρέχει την άµεση ανάγκη για δηµόσιες δαπάνες, ενεργοποιεί την 

ανοικοδόµηση µέσω των ιδιωτικών επενδύσεων, αποφεύγοντας την πληθωριστική 

χρηµατοδότηση και τη διόγκωση του χρέους. Οι µεταπολεµικές κυβερνήσεις όχι µόνο 

ανταποκρίνονται στις δηµοσιονοµικές τους ανάγκες, αλλά επενδύουν και στη 

νοµισµατική ανασύσταση τους ( Adam, Collier & Davies 2008 ). Η µεταπολεµική 

εξωτερική βοήθεια θα πρέπει να εστιάζει σε: ανοικοδόµηση κοινωνικών υποδοµών, 

ενθάρρυνση επαναπατρισµού κεφαλαίου, διαχείριση όρων εµπορίας και παραγωγής 
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βασικών προϊόντων και φυσικών πόρων, τροφοδότηση κεφαλαιουχικών αγαθών και 

δηµιουργία θέσεων εργασίας, µε εκτεταµένες επενδύσεις στον κατασκευαστικό τοµέα ( 

Collier 2009 ). Ωστόσο, τέτοιου τύπου προγραµµάτων Marshall, έχουν σηµαντικές 

δυσκολίες εφαρµογής στη σύγχρονη εποχή. Πρώτον, δυσλειτουργικοί και 

προβληµατικοί κυβερνητικοί φορείς και ιδιωτικοί οργανισµοί, ως µεταπολεµική 

κληρονοµιά, αδυνατούν να απορροφήσουν, αποδοτικά και διαφανώς, µεγάλες 

ποσότητες οικονοµικής βοήθειας. ∆εύτερον, πολλές ισχυρές οικονοµίες είναι 

απρόθυµες στην παροχή µακροχρόνιων προγραµµάτων αποκατάστασης σε περιοχές, 

όπου η πολεµική ανάφλεξη είναι πιθανή. Για την άµβλυνση αυτών των εµποδίων 

προαπαιτείται διεθνής στρατηγική, όπου επαρκής βοήθεια να κατευθύνεται σε 

ανάλογους οργανισµούς, που µέσω του εντοπισµού των τοπικών αναγκών και το 

συγχρονισµό µε τους τοπικούς άρχοντες, να επενδύουν στην ανέγερση της ειρήνης  

( Zeeuw 2001 ). 

 

5.2.5 Αµοιβαίοι Εµπορικοί ∆εσµοί 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υφίσταται µία αντιπαράθεση για το ρόλο που έχει το εµπόριο 

στην πιθανότητα εµφάνισης πολέµων, ανάµεσα σε κράτη που εµπορεύονται αγαθά. Η 

πρώτη θεωρητική σχολή των φιλελευθέρων, στηρίζεται στο σκεπτικό πως οι αυξηµένες 

εµπορικές συναλλαγές ανάµεσα σε δύο κράτη, δηµιουργούν οικονοµικούς δεσµούς, 

συνθέτοντας ένα δίκτυο αµοιβαίων πλεονεκτηµάτων, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας 

σε όρους οικονοµικής ανταλλαγής από τη ρήξη τους, κάνοντας τον πόλεµο µία 

ανεπιθύµητη επιλογή ( Anderton & Carter 2007 ). Η άλλη πλευρά προέρχεται από τη 

θεωρητική σχολή των ρεαλιστών, που υποστηρίζουν πως η υψηλή εµπορική εξάρτηση 

και η ασυµµετρία που αυτή προσδίδει στις εµπορικές συναλλαγές, έχει αυξητική 

επίδραση στην πιθανότητα του ανταγωνισµού και της σύγκρουσης, ασκώντας κρητική 

στη φιλειρηνική προσφορά του εµπορίου. Η οικονοµική εξάρτηση είναι ο παράγοντας 

που διαδραµατίζει τον αιτιώδη ρόλο της οπτικής των δύο θεωριών, που είναι 

διαµετρικά αντίθετες ( Barbieri & Schneider 1999, Copeland 1996 ). 

 

Ο Baldwin, ανέπτυξε ένα πειραµατικό παίγνιο πολέµου-ειρήνης ανάµεσα σε ένα κράτος 

µε αγροτική οικονοµική βάση και σε ένα άλλο µε βιοµηχανική. Κάθε κράτος παρήγαγε 

δυσανάλογα, αγροτικά και βιοµηχανικά αγαθά, µε τα οποία καλύπτει τις ανάγκες 

επιβίωσης του πληθυσµού του και προσπαθεί να φτάσει σε ένα στάδιο απόλυτης 

ευηµερίας είτε µέσω της εµπορίας της υπερβάλλουσας παραγωγής του, είτε µέσω του 
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πολέµου. Ο Baldwin ανακάλυψε πως, όταν δύο κράτη συγκολλούσαν στη στρατηγική 

του εµπορίου για την πλήρη ευηµερία τους, η διαπραγµατευτική διαδικασία αποδείκνυε 

ως βέλτιστη λύση τη συνέχιση της εµπορικής συναλλαγής. Όταν όµως το διµερές 

εµπόριο δεν προσέδιδε στα δύο κράτη απόλυτη ευηµερία ή υπήρχε µεγάλη αβεβαιότητα 

ως προς το µέλλον της συνεργασίας, η πολεµική σύγκρουση καθίσταντο πιο πιθανή. 

Συνεπώς, η συγκρότηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης παρέχει τα εχέγγυα για αµοιβαίως 

ωφέλιµο εµπόριο, αποµακρύνοντας την πιθανότητα της ένοπλης σύγκρουσης και 

διανέµοντας αποδοτικότερα τον υπερβάλλοντα πλούτο ( Baldwin 1967 ). Οι Anderton 

& Carter, εισήγαγαν την ευκαιρία διαρπαγής πόρων σε ένα οικονοµικό µοντέλο 

εµπορικής συναλλαγής. Αναπτύσσοντας ένα σχηµατικό διάγραµµα, που ονοµάζεται 

Edgeworth Box, αποδεικνύουν πως η σφηνοειδής επίδραση της πιθανότητας του 

πολέµου και το κόστος της άµυνας, αυξάνει τις σχετικές τιµές των εµπορεύσιµων 

αγαθών και συρρικνώνει την οικονοµία, απειλώντας την ίδια την ύπαρξη του διµερούς 

εµπορίου. Το εµπόριο προωθεί την ειρήνη, µεγεθύνοντας το κόστος του πολέµου  

( Anderton & Carter 2001, 2007 ). 

 

Εµπειρικές µελέτες, όπως του Polachek, έδειξαν πως ο διπλασιασµός του εµπορίου 

οδηγεί σε µείωση περίπου 20% της πιθανότητας του πολέµου, καταλήγοντας πως οι 

συναλλασσόµενες χώρες προσφεύγουν στην προστασία των υπαρχόντων εµπορικών 

δεσµών τους και στην αποποίηση του πολέµου ( Polachek 1994 ). Η λογιστική 

εκτίµηση ενός µεγάλου µεγέθους πολιτικά συσχετιζόµενων και συνορευόντων δυάδων 

κρατών την περίοδο 1950 – 1985, απέδειξε σύµφωνα µε τους Maoz, Oneal et. πως 

γειτνιάζοντα κράτη έχουν αρκετά αµφισβητούµενα εδαφικά θέµατα, αλλά η αµοιβαία 

εµπορική τους εξάρτηση και οι δηµοκρατικοί θεσµοί τους, µειώνουν σηµαντικά τις 

τάσεις προς ένοπλη επίλυση ( Maoz, Oneal F., Oneal J. & Russett 1996 ). Οι Gartzke & 

Li, παίρνοντας ένα δείγµα χωρών την περίοδο 1950 – 1992, εξέτασαν σε ένα διπλό 

λογαριθµικό µοντέλο το πώς οι µεταβλητές του ποσοστού διµερούς εµπορίου µίας 

χώρας ( trade share ), της εµπορικής εξάρτησης σε ένα συνεργάτη στο σύνολο του GDP 

( trade interdependence ) και του ανοίγµατος στην παγκόσµια οικονοµία ( trade 

openness ) επιδρούν στην πιθανότητα σύγκρουσης. Τα στατιστικά αποτελέσµατα 

έδειξαν πως όταν το ποσοστό διµερούς εµπορίου είναι µεγάλο, καθώς δηλώνει την 

εµπορική αποµόνωση ή αποσύνδεση από την υπόλοιπη εµπορική κοινότητα, αυξάνει 

τις πιθανότητες σύγκρουσης. Αντιθέτως, η υψηλή εµπορική εξάρτηση σε ένα 

συνεργάτη, καθώς δηλώνει την συνολοκλήρωση των οικονοµιών τους, και το άνοιγµα 

στην παγκόσµια οικονοµία, µειώνουν τις πιθανότητες. Συνεπώς, κράτη µε πολλούς και 
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εµπορικά αξιόπιστους συνεργάτες, διασφαλίζουν το αγαθό της ειρήνης ( Gartzke & Li 

2003 ). 

 

Από την αντίθετη θεωρητική σκοπιά, οι  Glick & Taylor, εφάρµοσαν ένα µοντέλο 

εκτίµησης της πιθανότητας ενός πολέµου την περίοδο 1870 – 1997 για 172 ζεύγη 

χωρών. Χρησιµοποιώντας για συγκεντρωµένους logit εκτιµητές και συµβατικούς 

πίνακες σταθερών επιδράσεων, κατέληξαν πως το εµπόριο µειώνει την πιθανότητα του 

πολέµου κατά 1% στα διαµήκη δεδοµένα ζευγαριών και καµία επιρροή δεν έχει στα 

διαχρονικά ατοµικά δεδοµένα ζευγαριών ( Glick & Taylor 2005 ). Ο Pevehouse εξέτασε 

τη µεταβλητή του εµπορίου στην επιρροή του ποσοστού συνεργασίας ή σύγκρουσης 

ανάµεσα σε πολιτικά οµοιόµορφες δυάδες κρατών από το 1951 – 1985. Η εκτίµηση του 

µοντέλου συνεργασίας δεν έδειξε να αποδεικνύει τη θετική σχέση ανάµεσα στο εµπόριο 

και τη συνεργασία µεταξύ των κρατών. Η εκτίµηση του µοντέλου της σύγκρουσης 

φανερώνει πως το υψηλό ποσοστό εξάρτησης στο εµπόριο, µεγαλώνει τις πιθανότητες 

εµφάνισης συγκρουσιακών πιέσεων ανάµεσα στα κράτη, ωστόσο µειώνει σηµαντικά τη 

συχνότητα εµφάνισης πολέµων σε παγκόσµιο επίπεδο, συνηγορώντας εν µέρει στην 

ειρηνοποιό επίδραση του εµπορίου ( Pevehouse 2004 ). Παραθέτοντας µία 

αµφιλεγόµενη άποψη, οι Barbieri & Levy, διερεύνησαν τη διακύµανση των διµερών 

εµπορικών ροών µεταξύ εµπόλεµων κρατών. Εφαρµόζοντας ένα µοντέλο 

διακοπτόµενων χρονολογικών σειρών σε 7 δυάδες κρατών ανάµεσα στο 1870 και 1992, 

κατέληξαν ότι ο πόλεµος µεταξύ δύο κρατών δεν µειώνει σηµαντικά τα επίπεδα 

διµερούς εµπορίου, συµπεραίνοντας πως το φαινόµενο αυτό αποτελεί ανωµαλία που 

εκθέτει τις δύο θεωρίες ( Barbieri & Levy 1999 ). 

 

Υπό ενός εναλλακτικού πρίσµατος, και οι δύο θεωρίες παρέχουν µία σωρεία ορθών 

επιχειρηµάτων, που συµφιλιώνει την αµφίσηµη έννοια της εξάρτησης. Πολλοί 

θεωρητικοί όπως ο Copeland, ανίχνευσαν το θεµελιώδη νόµο της εξάρτησης και την 

πολιτική ερµηνεία αυτής, των δύο θεωριών, εισάγοντας τη θεωρία των µελλοντικών 

εµπορικών προσδοκιών, γεφυρώνοντας τις δύο απόψεις. Το εµπόριο θα οδηγήσει σε 

κατάσταση ειρήνης, όταν τα µελλοντικά οφέλη προβλέπονται να είναι σηµαντικά, 

συµµετρικά και αµοιβαίως εξαργυρώσιµα ( Copeland 1996 ). Πρόδροµος της άποψης 

αυτής ο Gasiorowski, ασχολήθηκε µε το άµα η οικονοµική εξάρτηση, εκφρασµένη ως 

εµπόριο ή κεφαλαιακές ροές, επηρεάζει την πιθανότητα της σύγκρουσης σε ένα δείγµα  

130 χωρών την περίοδο 1960 – 1977. Υπέθεσε πως η εξάρτηση και η διασύνδεση µέσω 

του εµπορίου παρέχει πλεονεκτήµατα, όπως η συνεργασιακή αξία των προσόδων, και 
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κόστη, όπως η απειλή της εθνικής ασφάλειας. Το µοντέλο εκτίµησης που αφορούσε τη 

συστηµική εξάρτηση και διασύνδεση της κάθε χώρας ξεχωριστά προς όλους τους 

εµπορικούς εταίρους της, κατέληξε πως η υψηλή εξάρτηση αυξάνει τη διεθνή ένταση, 

όµως ο περιορισµός του κόστους που αυτή επιφέρει, φέρνει στην επιφάνεια 

πλεονεκτήµατα που όχι µόνο προωθούν αµοιβαίους εµπορικούς καρπούς, αλλά 

παρέχουν αρµονία και σταθερότητα στο διεθνές σύστηµα ( Gasiorowski  1986 ). Τέλος, 

ο Le Billon τόνισε πως η στρατηγική των διεθνών οργανισµών θα πρέπει να στρέφεται 

προς την αφιέρωση πόρων στην έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 

την απεξάρτηση από τη µονοκουλτούρα του πετρελαίου και την ανάπτυξη σε ένα 

συγκεντρωτικό πλαίσιο, παράλληλες οδούς διαλόγου και συµβιβασµού ανάµεσα σε 

χώρες καταναλωτές και παραγωγούς ενέργειας, για την ισόποση και δίκαιη διανοµή της 

( Le Billon 2005 ). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

• Στη σχέση της οικονοµίας και του πολέµου αποδίδονται τέσσερα βασικά 

προσδιοριστικά γνωρίσµατα, όπως συλλήφθηκαν από την παρούσα έρευνα. Η σχέση 

χαρακτηρίζεται ως πολυδιάστατη· δεν περιορίζεται µόνο στα δύο µεγέθη που την 

συγκροτούν, αλλά εκτείνεται και σε πολλούς άλλους τοµείς, όπως τις διεθνείς σχέσεις, 

τη µικροοικονοµική, τη µακροοικονοµική, τις πολιτικές επιστήµες, τη 

διαπραγµατευτική, την πολεµική ιστορία κ.α., ως πολυεπίπεδη· αναπτύσσεται στο 

ευρύτερο ιεραρχηµένο σύνολο, δηλαδή του συστήµατος, της µονάδος και της υπό-

µονάδος, ως αµφίδροµη· η αιτιότητα ρέει και από τις δύο κατευθύνσεις και ως 

διαχρονική· υφίσταντο στο παρελθόν και θα εξελίσσεται στο πέρας του χρόνου. 

 

• Οι οικονοµική απάντηση στη διενέργεια του πολέµου, από την κινητοποίηση µέχρι τη 

χρηµατοδότηση και τον περιορισµό της µεταπολεµικής επιβάρυνσης, είναι δυναµική 

και συµβαδίζει και προσαρµόζεται, µε βάση την εξελικτική πορεία και µορφοποίηση 

του πολέµου. Ο πόλεµος είτε διεθνής ή εµφύλιος, είτε συµβατικός, βαλλιστικός ή 

ασύµµετρος, ολοκληρωτικός ή περιορισµένος απαιτεί τις στρατηγικές που παρέχονται 

από την οικονοµία για την προετοιµασία, διεξαγωγή και αποτροπή του.  

 

• Από την εµπειρική προσέγγιση, οι στρατιωτικές δαπάνες δεν έχουν ξεκάθαρη, 

γενικευµένη και πλήρως τεκµηριωµένη από την ερευνητική κοινότητα, επίδραση στην 

οικονοµική ευηµερία ενός κράτους, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως οι δεσµευµένοι 

πόροι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν παραγωγικότερα. Το γεγονός είναι κατά πόσο 

οι πόροι θα µπορούσαν να είναι αποδοτικότεροι σε άλλους τοµείς της οικονοµίας, η 

ύπαρξη και λειτουργία των οποίων δεν είναι εξασφαλισµένες.   

 

• Οι στρατιωτικές και αµυντικές δαπάνες δεν θα πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη στην 

οικονοµική ανάπτυξη, ώστε να µην υπονοµεύουν την ίδια µελλοντική αναπαραγωγή 

άµυνας. Η ζήτηση των δαπανών άµυνας-ασφάλειας θα πρέπει να τοποθετείται στο 

άριστο οικονοµικό σηµείο, µέσω της κατανοµής των διαθέσιµων πόρων και σε 

συνδυασµό µε µία πλειάδα σηµαντικότατων διαπλεγµένων παραµέτρων και 

παραγόντων, που προσδιορίζονται στο παρόν και προβλεπτό µέλλον.  
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•  Τα οικονοµικά αίτια που ενσωµατώνονται στις διεθνείς έριδες δεν πρέπει να 

συγχέονται επιφανειακά µε την έννοια του κέρδους. Το αγαθό προς διένεξη που 

αναδύει τη σηµασία των οικονοµικών αιτιών, αποτελεί το καύσιµο της παραγωγής 

πλούτου και ευηµερίας, και αλλάζει ανάλογα µε την αντιλαµβανόµενη αξία που του 

προσδίδεται στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Γη, πολύτιµα µέταλλα, εµπόριο και 

πλουτοπαραγωγικές πηγές αποτέλεσαν τα αντικείµενα της σύγκρουσης. Η υποβάθµιση 

του περιβάλλοντος, η κλιµατική αλλαγή και οι αυξανόµενοι πληθυσµιακοί ρυθµοί 

ενδέχεται να καταστήσουν πόρους αντικείµενα προς διαµάχη, όπου στη σηµερινή εποχή 

θεωρούνται από τα περισσότερα κράτη δεδοµένοι. Το νερό µπορεί να αποτελέσει 

σηµείο τριβής σε απόλυτους νεοµαλθουσιακούς όρους. Η έννοια του κέρδους δείχνει να 

υπεισέρχεται στο προσκήνιο και να αυξάνεται η σηµασία της ως οικονοµικό αίτιο σε 

εθνικό ή υπό-εθνικό επίπεδο.  

 

• Είναι αφελές να ισχυριζόµαστε πως ο πόλεµος δεν ωφελεί κανέναν. Τόσο σε επίπεδο 

µονάδος όσο και σε επίπεδο της δοµής του συστήµατος, καθετοποιηµένα ή 

οριζοντιοποιηµένα, ο πόλεµος ωφελεί τους δυνατούς έναντι των αδυνάτων, τους λίγους 

έναντι των πολλών. Κράτη καταπατούν δικαιώµατα αδύνατων κρατών, εθνοτικές 

οµάδες πλεονεκτούν έναντι άλλων, και κατεστηµένα συµφέροντα επιβαρύνουν τους 

φορολογούµενους. Το βάρος του πολέµου δεν έδειξε να εµποδίζει τα συγκρουσιακά 

φαινόµενα, αλλά απεναντίας αποτέλεσε το ίδιο, µέσο εντατικής διεξαγωγής τους. 

 

• ∆εν είναι µε βεβαιότητα δυνατή η ποσοτική αποτύπωση των επιδράσεων των 

αµυντικών δαπανών στην Ελληνική οικονοµία, αν και το σύνολο των µελετών 

προσδίδει µία αρνητική σχέση. Ωστόσο η δυσπραγία της Ελληνικής οικονοµίας 

οφείλεται και από άλλους οικονοµικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Οι 

αµυντικές δαπάνες ενδέχεται να αποτελούν µέρος του συνόλου των παραγόντων που 

συντέλεσαν στους µειωµένους ρυθµούς ανάπτυξης της χώρας. Γενικεύοντας όµως, 

πέρα από το ουδόλως ευκαταφρόνητο κόστος των αµυντικών δαπανών, πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη και µία ποιοτική παράµετρος, που έχει να κάνει µε το απόλυτο 

αγαθό ενός κράτους και απαντάται στην εθνική ανεξαρτησία, η οποία δεν µπορεί να 

αποτιµηθεί µε οικονοµικούς όρους. 

 

 • Το παγκοσµιοποιηµένο εµπόριο, που οι φιλελεύθεροι πρέσβευαν πως θα επιφέρει και 

την κοσµογονική ειρήνη, διαψεύδεται από τις εξελίξεις και δείχνει να µην εφαρµόζεται 

στην πραγµατικότητα. Οι παγκόσµιες στρατιωτικές δαπάνες αντί να µειώνονται 
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διογκώνονται και το µέρισµα της ειρήνης συρρικνώνεται. Στον κόσµο παρατηρείται η 

συνολοκλήρωση του πολιτικού και στρατιωτικού τοµέα, η µοντερνοποίηση των 

οπλοστασίων, η ζήτηση νέων οπλικών συστηµάτων εξαιτίας της νέας τάξης 

πραγµάτων, η εσωτερική ασφάλεια να θεωρείται επιβεβληµένη σε κοινωνίες εθισµένες 

στην ευηµερία και επιρρεπείς στις νέες απειλές, και η ιδιωτικοποίηση πολλών 

στρατιωτικών λειτουργιών. 

 

• Ο κόσµος δείχνει να µπαίνει σε µία νέα εποχή, όπου οι απόψεις των µερκαντιλιστών 

αναγεννιούνται. Το φιλελεύθερο πείραµα της ενοποιηµένης Ευρώπης δείχνει να 

αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα συνοχής. Τα  κράτη και ιδιαίτερα της Μεσογειακής 

ζώνης, αντί να αναπτύσσονται, εισέρχονται στο φαύλο κύκλο της λιτότητας και της 

δανειοδότησης. Ο χώρες του κέντρου ελέγχουν εµπορικούς και χρηµατοοικονοµικούς 

οργανισµούς βοήθειας, παρεµβαίνουν σε εσωτερικά ζητήµατα κρατών και 

αναλαµβάνουν προληπτική δράση µε σκοπό την µόνιµη καθήλωση της περιφέρειας στο 

παγκόσµιο σύστηµα µε χαµηλά εισοδήµατα και οικειοθελή παραχώρηση κυριαρχικών 

δικαιωµάτων. Οι παγκόσµιοι φορείς βοήθειας, όπως το ∆.Ν.Τ. ή η Παγκόσµια Τράπεζα 

δεν αποκηρύσσουν τέτοιες ωφελιµιστικές σκοπιµότητες. Στη σηµερινή ολιγαρχική 

παγκόσµια οικονοµία και στο µονοπολικό σύστηµα ασφαλείας, ο νεοµερκαντιλισµός 

αναδύεται, όπου η στρατιωτική δύναµη συσχετίζεται άµεσα µε την οικονοµική 

ανάπτυξη και τα όργανα άσκησης οικονοµικού πολέµου συγκρίνονται άµεσα µε το 

συµβατικό πόλεµο, ο οποίος δείχνει να παίρνει µία πιο χρηµατοοικονοµική όψη, 

κρυµµένος σε µνηµόνια, δάνεια και οικονοµικό παρεµβατισµό. 

 

• Η ερευνητική κοινότητα κατέληγε σε συµπεράσµατα αναδροµικά και εκ των υστέρων. 

Παρά την µη στατικότητα του πολέµου, εµφάνιζε συµπτώµατα, όπου µέσα από την 

παρατήρηση και εκτίµηση, παρείχαν την δυνατότητα εξαγωγής πορισµάτων και 

αποτελεσµάτων. Η διεθνής ερευνητική κοινότητα οφείλει να κάνει ένα βήµα 

παραπάνω, και µέσω της θεωρητικής ανάλυσης και της συστηµατικότερης χρήσης των 

νέων οικονοµετρικών πρακτικών και µοντέλων, να προβλέπει καταστάσεις και να γίνει 

καταλύτης γεγονότων, σε όλους τους τοµείς που αφορούν την άµυνα, την ασφάλεια, 

τον πόλεµο, και µε ιδιαίτερη επικέντρωση στο κοµµάτι της ειρήνης και της οικονοµικής 

ανάπτυξης. 
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