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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση των αναδεικνυόμενων περιφερειακών 

δυνάμεων μέσα σε ένα ραγδαία μεταλλασσόμενο διεθνές σύστημα. Η 

Βραζιλία και η Νότιος Αφρική ανήκουν στη παραπάνω κατηγορία με τα δικά 

της χαρακτηριστικά η κάθε μία. Θα εξετασθεί  κατά πόσο και σε ποιο βαθμό 

έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τους συσχετισμούς δυνάμεων στο διεθνές 

σύστημα. Πιο συγκεκριμένα η εργασία θα καταδείξει εάν η συνεργασία μεταξύ 

των χωρών θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε μια συμμαχία εναντίον των 

δυτικών δυνάμεων και να θέσει προκλήσεις για τη διεθνή ισορροπία ως ένας 

ισχυρός συνασπισμός. Θα δείξει επίσης ποια στοιχεία της συνεργασίας 

ενώνουν τις χώρες και ποια στοιχεία του ανταγωνισμού τις φέρνουν 

αντιμέτωπες.
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Εισαγωγή 
 
 

Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση γύρω από τις μελλοντικές τάσεις στο 

διεθνές σύστημα, με έμφαση την παγκόσμια οικονομία, αφορά την 

αποκαλούμενη «άνοδο των υπολοίπων – rise of the rest», εξέλιξη η οποία 

συνίσταται στη σταδιακή σύγκληση των οικονομιών ορισμένων 

αναπτυσσόμενων χωρών με αυτές των αναπτυγμένων και στη μελλοντική 

υπερκέρασή τους. 

 

 Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σε συνδυασμό με την ολοένα και εντεινόμενη 

συζήτηση για κάμψη της ισχύος των ΗΠΑ1, δημιουργεί ερωτήματα για τη 

μελλοντική δομή  του διεθνούς συστήματος. Υφίσταται η εκτίμηση ότι ο 

κόσμος κινείται ταχύτατα προς τερματισμό του μονοπολισμού της Αμερικής, 

στον οποίο οδήγησε η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. 

 

 Ατμομηχανή της πορείας προς ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα 

θεωρούνται οι αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις. Η Βραζιλία και η Νότιος 

Αφρική είναι δύο από αυτές οι οποίες είτε μόνες τους είτε μαζί με άλλες  

φιλοδοξούν να αλλάξουν τους συσχετισμούς ισχύος στο σύγχρονο διεθνές 

περιβάλλον.  

 

Τόσο η Λατινική Αμερική όσο και η Αφρική αποτελούν πεδία στα οποία 

έλαβαν χώρα και συνεχίζουν να λαμβάνουν πολυεπίπεδα γεωπολιτικά 

παιχνίδια, όπως άλλωστε συμβαίνει σε διάφορα σημεία του πλανήτη2. Το 

τέλους του Ψυχρού Πολέμου σήμανε  και το τέλος του διπολικού διεθνούς 

συστήματος όπως αυτό ήταν γνωστό. Οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις 

απώλεσαν τους δορυφόρους τους και τους συμμάχους τους χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι απαντήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διεθνή πολιτική 

και τα θέματα ηγεμονίας, τον κύκλο ισχύος, την εξισορρόπηση δυνάμεων,  τις 

συμμαχίες, τους διεθνείς οργανισμούς. Ορισμένα ερωτήματα συμπλήρωσαν 

τον προβληματισμό για τη σχέση της σταθερότητας και της διαφοράς ισχύος, 

                                                           
1 Luce, E. (2012) Time to Start Thinking. America at the Age of Descent (New York: Grove 
Press). 
2 Buzan, B. & Wæver, O. (2003) Regions and Powers The Structure of International Security 

(Cambridge: Cambridge University Press).  
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όπως αυτό που αφορούσε στην πολικότητα της νέας κατάστασης.  

Συγκεκριμένα, συνεχίζει να τίθεται ο προβληματισμός ως προς το ποιο 

σύστημα τείνει να επικρατήσει. Μονοπολικό ή πολυπολικό ή απολικό; 3 

 

Η ανακατανομή της ισχύος από τις παραδοσιακές δυτικές δυνάμεις στις 

αναδυόμενες είναι ανοικτό και σημαντικό ζήτημα, δεδομένης της δυναμικής 

και των προσδοκιών των μη δυτικών κρατών.4 Την ίδια στιγμή που οι 

αναδυόμενες περιφερειακές δυνάμεις από το Nότο προκύπτουν ως παίχτες 

κλειδιά στη διεθνή πολιτική, αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερα θεσμοποιημένη 

παγκόσμια τάξη που καθιερώνεται και διατηρείται κυρίως από  τις Ηνωμένες 

Πολιτείες και τους συμμάχους της5. 

 

Σημείο αφετηρίας αποτελεί η τρέχουσα παγκόσμια τάξη, η οποία 

εμφανίζει ένα μίγμα που αποτελείται από μεγάλες δυνάμεις και από 

πολυπεριφερειακές δομές6. Αφ' ενός, από τη μια είναι η  Ευρώπη ως ένας sui 

generis σχηματισμός αφ' ετέρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες με άλλες 

περιφερειακές δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία.  Η Βραζιλία και η 

Νότια Αφρική είναι τώρα σε σημείο που να μπορούν ενεργά να 

παρακολουθούν τις παγκόσμιες εξελίξεις. 

 

Από τα τμήματα που ακολουθούν, το επόμενο κάνει μια θεωρητική 

προσέγγιση για το διεθνές σύστημα και παρουσιάζει ορισμένες θεωρήσεις 

γύρω από την ισορροπία δυνάμεων. Το επόμενο μέρος ιχνηλατεί το ρόλο των 

αναδυόμενων δυνάμεων. Τα δύο επόμενα τμήματα περιγράφουν τις δύο υπό 

εξέταση αναδυόμενες δυνάμεις Βραζιλία και Ν. Αφρική  ενώ αμέσως μετά 

                                                           
3 Μικέλης, K. (2014) Θεωρία Περιφερειακών Δυνάμεων και Συγκρούσεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Ανακοίνωση στη Διημερίδα της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου «Οι 
Διαχρονικές Στρατηγικές Επιλογές των Μεγάλων Δυνάμεων στο χώρο της Ανατολικής 
Μεσογείου», Θεσσαλονίκη, 9-10/4/2014, τμήμα 1 
4  Ibid. Βλ. Zakaria, F. (2008) The Post-American World (New York: W.W. Norton); 
 Terhalle, M. (2001) Reciprocal Socialization: Rising Powers and the West, International 
Studies Perspectives, Volume 12, Issue 4 
5 Cooper, Andrew F., and Agata Antkeiwicz (eds.) (2008), Emerging Powers and Global 

Governance, Waterloo: Wilfried Laurier University Press.   

6 Lake, David A., and Patrick M. Morgan (1997), The New Regionalism in Security Affairs, in: 

Lake, David A., and Patrick M. Morgan (eds.), Regional Orders – Building Security in a New 

World, University Park, P.A.: Pennsylvania State University Press.  
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ακολουθεί ένα αντίστοιχο μέρος υπό το πρίσμα της συμμετοχής τους σε 

διεθνείς οργανισμούς.  Στο τελευταίο τμήμα, αναδεικνύεται συμπερασματικά η 

δυναμική των συγκεκριμένων δυνάμεων. Πρόκειται για αναδυόμενες χώρες οι 

οποίες επιχειρούν αποφασιστικά την επανατοποθέτησή τους στη διεθνή 

πολιτική και οικονομική τάξη. Όμως, το παιχνίδι της αναδιάταξης της διεθνούς 

τάξης δεν έχει οριστικά λήξει υπέρ τους και εις βάρος του δυτικού κόσμου. 
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Μέρος Α΄ : Θεωρία Διεθνών Σχέσεων και αναδυόμενες περιφερειακές 

Δυνάμεις 
 
 
Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό Πλαίσιο 
 

1.1 Μονοπολικός Κόσμος 

 Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, ο κόσμος έγινε 

μονοπολικός. Η επικράτηση του φιλελεύθερου / δημοκρατικού μοντέλου 

παρουσιάστηκε ως αναπόφευκτη σε παγκόσμια κλίμακα, επιτρέποντας σε 

αναλυτές να ομιλούν περί του τέλους της ιστορίας7. Η Αμερική παρέμεινε η 

μόνη υπερδύναμη, η οποία απελευθερωμένη από συστημικούς περιορισμούς 

μπορούσε να επιβάλει ηγεμονικά τη βούλησή της στον υπόλοιπο κόσμο. Στις 

ΗΠΑ, ο C. Krauthammer έγγραφε για μονοπολική στιγμή (unipolar moment)8. 

 Υπό το φως όμως του δομικού ρεαλισμού9, ένα μονοπολικό σύστημα 

είναι το λιγότερο βιώσιμο, για δύο σημαντικούς λόγους: αφενός λόγω της 

αναπόφευκτης υπερεξάπλωσης της μόνης υπερδύναμης10 και αφετέρου λόγω 

της δημιουργίας αντι-ηγεμονικών συσπειρώσεων, οι οποίες αναδύονται στο 

πλαίσιο της λειτουργίας του μηχανισμού της «ισορροπίας δυνάμεων (balance 

of power)11. 

 Δεν είναι τυχαίο ότι ο Krauthammer στο προαναφερθέν άρθρο κάνει 

λόγο απλώς περί «μονοπολικής στιγμής» και μόνο, αποδίδοντας έτσι τον 

περιορισμένο χρονικό ορίζοντα του μονοπολισμού. Συνεπώς ευθυγραμμίζεται 

πλήρως με τη ρεαλιστική θέση περί θνησιγένειας του μονοπολικού 

                                                           
7 Fukuyama, F. (1992) The End of History and the Last Man (New York: Simon & Schuster). 
8 Krauthammer, C. (1990) The Unipolar Moment, Foreign Affairs, 70:1: 55 
9 Ο δομικός ρεαλισμός ή νεορεαλισμός αποτελεί την πλέον αντιπροσωπευτική συστημική 
θεωρία των διεθνών σχέσεων, η οποία εισήχθη από τον Waltz με το βιβλίο Waltz, Κ. (1979) 
Theory of International Politics (New York: McGraw Hill). 
10 Η υπερεξάπλωση είναι αναπόφευκτη, διότι η μόνη υπερδύναμη απελευθερωμένη από 
συστημικούς περιορισμούς έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις ηγεμονικές της παρεμβάσεις. 
Άλλωστε, όπως ο Watson έχει αναπτύξει, μελετώντας συγκριτικά τα διαφορά διεθνή 
συστήματα, σε κάθε σύστημα το οποίο κυριαρχείται από ανεξαρτησία των κρατών - μελών 
υφίσταται η τάση για ηγεμονία, κάποιος δηλαδή δρών που μέσω της ισχύος του προσπαθεί 
να θεσπίσει τους όρους λειτουργίας του συστήματος. Για περισσότερα σχετικά με το ζήτημα 
βλέπε Watson, A. (2006) Η Εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας. Μια συγκριτική ιστορική ανάλυση 
(Αθήνα: Ποιότητα), 42-44. Οι επεμβάσεις στη Σομαλία, στην πρώην Γιουγκοσλαβία τη 
δεκαετία του ΄90 και στο Αφγανιστάν και Ιράκ τη δεκαετία του 2000, μπορεί να αναλυθούν 
υπό το πρίσμα αυτό. 
11 Waltz, K. (2000) Structural Realism after the Cold War, International Security, 25:1: 28. 
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συστήματος και προβλέπει ότι ο μονοπολισμός πρόκειται να διαρκέσει 30 με 

40 χρόνια. 

 Ο μηχανισμός της ισορροπίας δυνάμεων ή αλλιώς εξισορρόπηση είναι 

ο πλέον κρίσιμος στην ανατροπή ενός μονοπολικού συστήματος. Λόγω της 

κρισιμότητάς του απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση, λαμβανομένου επιπροσθέτως 

υπόψη ότι η εξισορρόπηση έχει άμεση σχέση με το ζήτημα της ανάδυσης των 

περιφερειακών δυνάμεων στο διεθνές σύστημα. 

1.2 Εξισορρόπηση – Ισορροπία Δυνάμεων 

 «Η ισορροπία δυνάμεων αποτελεί την πλέον γνωστή και ίσως την 

καλύτερη θεωρία των διεθνών σχέσεων, παρότι δεν υφίσταται συμφωνία για 

το τι ακριβώς σημαίνει»12 κατά τον R. Jervis. Η πρώτη προσέγγιση της 

ισορροπίας δυνάμεων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «αυτόματη». Η 

επιβίωση μίας κρατικής οντότητας επιβάλλει ότι καμία άλλη δεν θα πρέπει να 

συγκεντρώσει τέτοιας έκτασης ισχύ, έτσι ώστε να μπορεί να την καθυποτάξει. 

Η «αντι-ηγεμονική συσπείρωση» λειτουργεί αυτόματα εναντίον κάθε δρώντα 

που θα μπορούσε να αλλοιώσει τη δομή του διεθνούς συστήματος. Συνεπώς, 

τα κράτη δε δραστηριοποιούνται συνειδητά προς την εξισορρόπηση. Η 

εξισορρόπηση δημιουργείται αυτόματα «καθώς η μία φιλοδοξία ελέγχει την 

άλλη και το ένα εθνικό συμφέρον αντιδρά στο άλλο»13. Θα μπορούσε να 

παραλληλιστεί η λειτουργία της ισορροπίας δυνάμεων με το «αόρατο χέρι» 

του Adam Smith, το οποίο διατηρεί τη δομή του διεθνούς συστήματος. 

 Η δεύτερη θεώρηση της ισορροπίας δυνάμεων αντικατοπτρίζεται 

πλήρως στο έργο του Kaplan14. Για τον Kaplan η απαίτηση εξισορρόπησης 

πρέπει συνειδητά να καθοδηγεί τις ενέργειες των κρατικών λειτουργών που 

είναι υπεύθυνοι για την εξωτερική πολιτική. Έτσι, σε αντίθεση με την αυτόματη 

                                                           
12 Jervis, R. (1999) System Effects, Complexity in Political and Social Life (New Jersey: 
Princeton University Press), 131. 
13 Ibid, 132. 
14 Kaplan, M. Balance of Power, Bipolarity and Other Models of International Systems The 

American Political Science Review  Vol. 51, No. 3 (Sep., 1957), pp. 684-695 
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θεώρηση, το σύστημα της ισορροπίας της ισχύος θα διαλυθεί αν οι δρώντες 

δεν λάβουν σοβαρά υπόψη τις απαιτήσεις της ισορροπίας15. 

 Πέραν της διαφωνίας περί του αυτόματου ή μη χαρακτήρα του 

μηχανισμού της ισορροπίας δυνάμεων, η εξισορρόπηση μπορεί να γίνει με 

δύο τρόπους: 

 α. Με εσωτερική εξισορρόπηση, ήτοι την κινητοποίηση των 

εσωτερικών πόρων (όπως για παράδειγμα αύξηση στρατιωτικής ισχύος, 

επένδυση σε υψηλή τεχνολογία, βελτίωση γραφειοκρατικού συστήματος, 

βελτίωση οικονομικής κατάστασης) προκειμένου να επιτευχθεί η 

εξισορρόπηση. 

 β. Με εξωτερική εξισορρόπηση, ήτοι τη δημιουργία συμμαχιών ή 

την αποδυνάμωση των συμμαχιών του αντιπάλου. Όπως τονίζουν οι 

Κορίνθιοι κατά τον Θουκυδίδη «δεν υπάρχει ισχυρότερος δεσμός μεταξύ 

πόλεων ή ιδιωτών από το κοινό συμφέρον»16. 

 Κατά τον K. Waltz, η εσωτερική εξισορρόπηση οδηγεί στο δεύτερο 

στοιχείο της δομής του διεθνούς συστήματος, δηλαδή στη λειτουργική 

ομοιότητα των κρατών μέσω της μίμησης και της κοινωνικοποίησης17. Όμως, 

αυτή η διαδικασία δεν συνεπάγεται ότι τα κράτη θα γίνουν ακριβώς όμοια, το 

ένα ουσιαστικά πιστό αντίγραφο του άλλου. Έτσι, η εξωτερική εξισορρόπηση 

καθίσταται αναγκαία. Τις αδυναμίες της μίμησης έρχεται να θεραπεύσει η 

διαδικασία της εξωτερικής εξισορρόπησης μέσω της δημιουργίας 

συμμαχιών18. 

 Συνεπώς, η ανάδειξη νέων πόλων στο διεθνές σύστημα είναι 

αναμενόμενη. Δυστυχώς όμως, δεν μπορεί να προβλεφθεί ο χρόνος που αυτό 

θα συμβεί. Η γέννηση και η περαιτέρω εξέλιξη των BRICS και των IBSA 

αποτελεί ουσιαστικά μία προσπάθεια, την πλέον σημαντική ίσως, εξωτερικής 

                                                           
15 Βλ. Κώνστας, Δ. και Αρβανιτόπουλος, Κ. (1997) Διεθνείς Σχέσεις, Συνέχεια και Μεταβολή 
(Αθήνα: Σιδέρης), 194. 
16 Πλατιάς, Α. (2010) Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη (Αθήνα: Εστία), 53. 
17 ibid., p. 128, n. 4  
18 Για μια εξαιρετική ανάλυση του πως η θεωρία της ισορροπίας της ισχύος του Waltz 
ουσιαστικά περιλαμβάνει μία πρωτόλεια θεωρία για το κράτος (unit level) βλ. Buzan, B., 
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εξισορρόπησης της αμερικανικής ηγεμονίας, με αφετηρία τον οικονομικό 

τομέα, αλλά με προφανείς επεκτάσεις στην πολιτική διάσταση του διεθνούς 

χώρου. 

Ένας άλλος τρόπος για τις αναδυόμενες δυνάμεις να ισχυροποιήσουν 

τη θέση τους είναι μέσω της ήπιας εξισορρόπησης19, η οποία επιτυγχάνεται 

μέσω θεσμοθετημένων διαβουλεύσεων, όπως οι BRICS, IBSA, BASIC και η 

G-20, κατά την οποία οι χώρες αυτές μπορούν να μιλήσουν πιο αυτόνομα σε 

σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες. Μέσω του διαλόγου και της προσπάθειας 

συναίνεσης, οι ιδέες των αναδυόμενων δυνάμεων μπορούν να μετατραπούν 

σε πραγματικότητα. Επιτυχείς περιπτώσεις αυτού του διαλόγου είναι οι 

διάφορες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των χωρών, προκειμένου να 

μειώσουν τις διαφορές τους και, κατά συνέπεια, να κατακτήσουν μια πιο 

αξιοσέβαστη θέση στη διεθνή σκηνή. Με την ήπια εξισορρόπηση επιδίωξη 

είναι όχι η προβολή ισχύος αλλά κυρίως η χρήση μη στρατιωτικών εργαλείων 

με σκοπό την καθυστέρηση, παρεμπόδιση και υποβάθμιση των πολιτικών 

των μεγάλων δυνάμεων.20 

Έτσι, μια αναδυόμενη δύναμη χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς που 

δημιουργήθηκαν από τις μεγάλες δυνάμεις ως μέσο αυτοπροβολής και 

ανόδου στη διεθνή σκηνή21, καθώς η διατήρηση μιας  εξέχουσας θέσης 

αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο των εθνικών συμφερόντων των χωρών αυτών22. 

Επίσης, η συνεργασία με άλλες αναδυόμενες χώρες μέσω πολιτικών και 

οικονομικών διαβουλεύσεων, γνωρίζοντας πάντως τις μεταξύ τους 

                                                                                                                                                                      
Jones, C. & Little, R. (1993) The Logic of Anarchy (New York: Columbia University Press), 
118. 
19 Flemes D. (2007) Emerging Middle Powers’ Soft Balancing Strategy:  State and 
Perspectives of the IBSA. Dialogue Forum GIGA Research. WP No. 57, 13 
 
20 Flemes, Daniel (2010), India, Brazil and South Africa (IBSA) in the New Global Order: 

Interests, Strategies and Values of the Emerging Coalition, in: International Studies, 46, 3 

21 Ibid, 401-421 

22  Stephen, M. (2014) Rising Powers, Global Capitalism and liberal global governance, 

European Journal of International Relations Vol 20(4) 912-938  
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ασυμμετρίες, είναι ακόμα ένας τρόπος για την προώθηση της ήπιας 

εξισορρόπησης23. 

 

 

 

 
 

                                                           
23 Nel, P. and Nolte, D. (eds.) (2010) Regional powers in a changing global order. Review of 

International Studies 36(4): 877–974. 
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Κεφάλαιο 2. Αναδυόμενες Δυνάμεις και ο ρόλος τους                              
 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε 

καλύτερα το ρόλο των αναδυόμενων δυνάμεων στον σημερινό κόσμο. Αν 

αποφύγουμε τους σχετικά απλοϊκούς ορισμούς, μια αναδυόμενη δύναμη είναι 

μια χώρα που καταλαμβάνει σταδιακά το χώρο της στη διεθνή σκηνή με 

οικονομικά και πολιτικά μέσα. Αυτός ο ορισμός χρησιμοποιείται συνήθως για 

τις χώρες των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική), όπως και 

για τη Σαουδική Αραβία, την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Νότια Κορέα, την 

Ινδονησία, το Μεξικό και την Τουρκία24. 

Η δραστηριότητα μιας αναδυόμενης δύναμης στον κόσμο σήμερα είναι 

συχνά συλλογική. Είναι μια χώρα που προσθέτει νέα διορατικότητα στις 

αναχρονιστικές αποφάσεις της καθεστηκυίας τάξης. Ένα παράδειγμα είναι η 

κοινή στάση των αναδυόμενων δυνάμεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση 

πολυμερών σχημάτων και οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη και οι 

οργανισμοί του Bretton Woods (Παγκόσμια Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο), οι οποίοι κατά την γνώμη τους αντανακλούν μια οπισθοδρομική 

παγκόσμια τάξη. 

Μέσα από ένα ιστορικό πλαίσιο, αυτές οι διεργασίες αντανακλούν 

παλαιότερες διαβουλεύσεις και πρωτοβουλίες, όπως το Κίνημα των 

Αδεσμεύτων (Ινδία, Νότια Αφρική), και το G-77 (Βραζιλία, Ινδία, Κίνα, Νότια 

Αφρική). Η πολυμέρεια ως τρόπος προώθησης ενός κράτους, όπως φαίνεται 

στα παραπάνω παραδείγματα, είναι ένα χαρακτηριστικό που 

χρησιμοποιήθηκε από τις αναδυόμενες δυνάμεις στο παρελθόν (καθώς και 

από τις φτωχές χώρες) για να βρουν τη θέση τους στη διεθνή σκηνή25. 

Αναζητώντας ένα θεωρητικό ορισμό, μπορεί κανείς να επισημάνει το 

έργο του R. Keohane, ο οποίος αναφέρει ότι οι αναδυόμενες δυνάμεις είναι 

κράτη των οποίων οι ηγέτες αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να δράσουν 

αποτελεσματικά μόνοι τους, αλλά μπορεί να έχουν μια δραστική παρέμβαση 

                                                           
24 Stephen, op. cit., 918. 
25 Keohane, R. (1989) International Institutions and State Power: Essays in International 
Relations Theory (Westview). 
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μέσα σε μια μικρή ομάδα, ή ένα Διεθνή Οργανισμό. Ως εκ τούτου, τι σημαίνει 

ο χαρακτηρισμός της αναδυόμενης δύναμης; 

Σύμφωνα με τον Xiaoyu Pu (2012),26 είναι οι χώρες που έχουν 

συγκεκριμένη επιρροή σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά βασίζονται σε 

οργανωμένα θεσμικά όργανα με προκαθορισμένους κανόνες (ΟΗΕ, ΠΟΕ 

κ.λπ.) για να ενισχύσουν τη θέση τους σε σχέση με τις υπερδυνάμεις. 

Πράγματι, ο ορισμός της αναδυόμενης δύναμης μας βοηθά να κατανοήσουμε 

ότι αυτές οι χώρες από μόνες τους δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο θα 

ήθελαν, ίσως είναι σε θέση να παράγουν αποτελέσματα μόνο σε 

περιφερειακό επίπεδο, αλλά χρειάζονται στέρεες δομές για να επηρεάσουν σε 

υψηλότερη κλίμακα, κάτι που προσφέρεται μέσα από πολυμερείς 

οργανισμούς. 

Ακόμα και αν υπάρχει ειδική κατηγορία για τις Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 

Κίνα και Νότια Αφρική, αφού πρόκειται για αναδυόμενες δυνάμεις, υπάρχουν 

επίσης εγγενείς διαφορές σε κάθε χώρα, που επηρεάζουν την εικόνα που έχει 

το διεθνές σύστημα για κάθε μια από αυτές. 

Για να περιγράψει τις διαφορές αυτές, ο Keohane επεσήμανε τέσσερις 

τομείς για να κατανοήσουμε πώς εκλαμβάνονται αυτές οι χώρες σε σχέση με 

το διεθνές σύστημα27: 

1.  Ισχυρές χώρες που ορίζουν οι κανόνες του συστήματος 

           2.  Χώρες επιρροής που μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες 

που έχουν ήδη καθοριστεί από το διεθνές σύστημα 

           3.  Χώρες που αν και δεν μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες, 

έχουν τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο να ακουστεί η φωνή τους. 

           4.  Αναποτελεσματικές χώρες, οι οποίες είναι υποχωρητικές 

μπροστά στη διεθνή κοινότητα. 

Από την παραπάνω κατηγοριοποίηση, μπορεί κανείς να δει καθαρά ότι 

υπάρχει μια πλευρά για τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και σε μικρότερο 

                                                           
26 Pu, X Socialization as a Two-way Process: Emerging Powers and the Diffusion of 

international Norms, The Chinese Journal of International Politics (Vol 5, Issue 4, Winter 

2012), pp.341-367 

27 Keohane, op.cit, p.232. 
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βαθμό, τη Νότια Αφρική, δηλαδή, πρόκειται για χώρες που δεν μπορούν να 

αλλάξουν τους κανόνες που έχουν ήδη καθοριστεί, αλλά μπορούν με κάποιο 

τρόπο να ασκήσουν επιρροή στο περιφερειακό τους πεδίο. Από την άλλη 

πλευρά, η Κίνα συγκαταλέγεται στον κατάλογο των χωρών που επηρεάζουν 

και μπορούν να αλλάξουν τους προκαθορισμένους κανόνες του διεθνούς 

συστήματος, αλλά εξακολουθεί να θεωρείται από άλλους (ίσως και οι ίδιοι να 

το θεωρούν) ως αναδυόμενη δύναμη28. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
28 Paul, T.V. 2005. ‘Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy’, International Security, vol. 30, 

no. 1, pp. 46–71 
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Κεφάλαιο 3.  Μετατοπίσεις ισχύος σε παγκόσμια κλίμακα 

 

To 1990 οι ΗΠΑ βρέθηκαν στη κορυφή των παγκόσμιων οικονομικών 

και πολιτικών εξελίξεων επισκιάζοντας κάθε συζήτηση για αναδυόμενες ή 

περιφερειακές δυνάμεις. Πρόσφατες μεταβολές στη παγκόσμια πολιτική 

οικονομία ανέδειξαν την εμφάνιση ορισμένων νέων ισχυρών κρατών από το 

Νότο. Αυτές οι αναπτυσσόμενες χώρες συγκροτούν το ήμισυ της παγκόσμιας 

οικονομικής δραστηριότητας ως προς το GDP και βασιζόμενοι σε αυτό το 

στοιχείο οι Goldman Sachs προβλέπουν ότι αυτές οι χώρες θα έχουν 

υποσκελίσει τις G-7 έως το 2035.29 

 

Είναι και άλλες οι ενδείξεις που προδικάζουν ότι το κέντρο βάρους θα 

μετατοπιστεί από τον Βορρά στο Νότο σε ότι αφορά τα οικονομικά 

τεκταινόμενα.30 To 2001 o J. Ikenberry είχε επισημάνει ότι η αμερικανική 

ηγεμονία δεν είχε προηγούμενο31. Ο ίδιος όμως εφτά χρόνια μετά αναγνωρίζει 

ότι μία ομάδα ταχέως αναπτυσσόμενων χωρών –οδηγούμενες από Κίνα και 

Ινδία– κάνουν εμφάνιση στο προσκήνιο των εξελίξεων ανταγωνιζόμενες τις 

ΗΠΑ και Ευρώπη. Για πρώτη φορά μη δυτικές αναπτυσσόμενες χώρες 

μπαίνουν στην ελίτ του παγκόσμιου συστήματος32. 

 

Πρόσφατα, πολλές μελέτες έδειξαν τις μετατοπίσεις παγκόσμιας 

δύναμης υπέρ των BRICS και άλλων αναδυόμενων δυνάμεων ή μεσαίων 

δυνάμεων (middle powers)33. Οι έως τώρα υπάρχοντες πόλοι ισχύος στην 

Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική αναμένονται να χάσουν σχετικό μέρος της 

στρατιωτικής και της οικονομικής τους ισχύος.  

 

Το φόρουμ διαλόγου της Ινδίας – Βραζιλίας - Νότιας Αφρικής (IBSA) 

                                                           
29Goldman Sachs Global Economic Group ‘’BRICS and Beyond’’. 
www.goldmansachs.com/our-thinking 2003. 
30 Stephen, op. cit., 290. 
31 Ikenberry. J. After Victory, Institution, Strategic Restrain and the Rebuilding of Order, 
(Princentn: Princenton University Press,2001), p. 270. 
32 Ikenberry, J. and Thomas Wright, T. Rising Power and Global Institution(New York :The 
Century Foundation, (2008), p 3 
33 Sandal, N. (2014) Middle powerhood as a legitimation strategy in the developing world The 
cases of Brazil and Turkey. International Politics, (2014) 51, p. 694. Ως μεσαίες δυνάμεις 
(middle powers) ορίζονται εκείνες οι χώρες οι οποίες δεν μπορούν να δράσουν 
αποτελεσματικά μόνες τους αλλά ευρισκόμενες μέσα σε μια μικρή ομάδα παρόμοιων χωρών 
εντασσόμενες σε ένα διεθνή οργανισμό μπορούν να ασκήσουν συστημική επιρροή. Αυτές οι 
χώρες προσπαθούν να γεμίσουν τα κενά του διεθνούς συστήματος εκπληρώνοντας 
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είναι ένας συνασπισμός  αναδυόμενων δυνάμεων που επιδιώκουν να 

επωφεληθούν από τις παγκόσμιας ανακατατάξεις. Το φόρουμ αυτό 

ενεργοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2003 στη Μπραζίλια. Τρεις μήνες αργότερα, ο 

πρόεδρος Luiz Inácio Λούλα ντα Σίλβα της Βραζιλίας, ο πρόεδρος Thabo 

Mbeki της Ινδίας και ο πρωθυπουργός Atal Bihari Vajpayee της Νότιας 

Αφρικής διαμόρφωσαν την ομάδα των G-3 κατά τη διάρκεια της 58ης 

συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε. Η παρουσία τους συνέβαλε 

αποφασιστικά στην αποτυχία της διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (ΠΟΕ) στο Cancun αφού πίεσαν για θεμελιώδεις αλλαγές στα 

θέματα της γεωργίας και του καθεστώτος των επιχορηγήσεων.  

 

Μετά από διάφορες υπουργικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος DA Silva, ο 

Πρόεδρος Mbeki και ο πρωθυπουργός Μανμοχάν Σινγκ εγκαινίασαν  την 

πρώτη Σύνοδο Κορυφής IBSA στη Μπραζίλια το Σεπτέμβριο του 2006. Οι 

τρεις κυβερνήσεις συντόνισαν τις δράσεις τους με αποτέλεσμα η Νότια Αφρική 

να εκλεγεί  μη μόνιμο μέλος κατά την 61η σύνοδο Γενικής Συνέλευσης των 

Η.Ε (2007-08) για πρώτη φορά. Οι επόμενες συναντήσεις έλαβαν χώρα στη 

Πραιτόρια (2007), το Νέο Δελχί (2008) και τη Μπραζίλια (2010). Μια γρήγορη 

ματιά στην ατζέντα των συναντήσεων δείχνει ότι  δίνεται έμφαση στην 

ενίσχυση των διπλωματικών δεσμών μεταξύ των τριών αναδυόμενων νότιων 

δυνάμεων. Μαζί, η Ινδία, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική πιέζουν για τις 

μεταρρυθμίσεις στα Ηνωμένα Έθνη που επιτρέπει έναν ισχυρότερο ρόλο για 

τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες αποτελούν την πλειοψηφία των κρατών 

μελών των Η.Ε. Εντούτοις, η τρόικα δεν προβλέπει μια εναλλακτική 

παγκόσμια τάξη που παρέχει προνόμια στον αναπτυσσόμενο κόσμο. 

 

             Ενώ η πρωτοβουλία IBSA μπορεί έτσι να προσεγγιστεί ως 

προσπάθεια να αυξηθεί η διαπραγματευτική δύναμη των αναπτυσσόμενων 

χωρών, εστιάζει εξίσου στους συγκεκριμένους τομείς της συνεργασίας μεταξύ 

της Νότιας Αφρικής, της Ινδίας και της Βραζιλίας. Η IBSA μπορεί επομένως να 

χαρακτηριστεί και ως μια στρατηγική συμμαχία για την αναζήτηση των κοινών 

ενδιαφερόντων των αναπτυσσόμενων χωρών στα σφαιρικά όργανα και μια 

πλατφόρμα για διμερή, τριμερή και διαπεριφερειακή συνεργασία Νότου-

Νότου. Η τομεακή συνεργασία θα διαμορφώσει μια υγιή βάση για την τριμερή 

                                                                                                                                                                      
λειτουργικά καθήκοντα. 
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διπλωματία στα παγκόσμια θέματα34. 

 

          Χώρες όπως ο Καναδάς η Αυστραλία, η Ολλανδία, Σουηδία, Νορβηγία 

αποτελούν τις μεσαίες, αναδυόμενες χώρες πρώτης γενιάς έχοντας μια 

ιδεαλιστική οπτική συμμετέχοντας σε ανθρωπιστικές εκδηλώσεις, σε 

αποστολές διατήρησης της ειρήνης κτλ. Αντίθετα χώρες όπως Ινδονησία, 

Τουρκία, Ν. Αφρική, Βραζιλία είναι προσφάτως δημιουργημένα δημοκρατικά 

κράτη και αποτελούν τη δεύτερη γενιά των μεσαίων και αναδυόμενων 

δρώντων. Αυτά δεν στηρίζονται ακόμα στην ήπια τους ισχύ παρά 

προσπαθούν να ασκούν επιρροή στην περιφέρεια τους 

επαναπροσδιορίζοντας τους διεθνείς κανόνες/νόρμες και μεταβάλλοντας 

συσχετισμούς δυνάμεων και διαμορφώνοντας νέες συμμαχίες35. 

 

           Οι θέσεις των αναδυόμενων δυνάμεων από το Νότο απαιτούν ιδιαίτερα  

σύνθετες στρατηγικές εξωτερικής πολιτικής36. Οι στρατηγικές προσεγγίσεις 

πρέπει να εξετάσουν τουλάχιστον τρεις σημαντικούς παράγοντες: πρώτον την 

συνεχιζόμενη ανωτερότητα των καθιερωμένων δυνάμεων όπως οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, και των  αναδυόμενων δρώντων όπως η Κίνα (μέγεθος, δύναμη), 

δεύτερο το γεγονός ότι οι περιφερειακές  υποθέσεις είναι όλο και περισσότερο 

αλληλένδετες και τελικά το γεγονός ότι οι στρατηγικές εξωτερικής πολιτικής 

χαράζονται στα πλαίσια ενός διεθνούς συστήματος που κινείται από την 

μονοπολικότητα προς την πολυπολικότητα .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Efstathopoulos, C. Leadership in the WTO Brazil, India and the Doha development agenda, 

Cambridge Review of the International Affairs, 25:2, 269-293. 

35 Ibid, p.695 
36 Paul, op.cit, p.47 
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Μέρος B΄ : Βραζιλία 

 

Κεφάλαιο 4.  Ο νέος «παίκτης» 

 

4.1 Βραζιλία: Εισαγωγή 

 

Η Βραζιλία είναι η μεγαλύτερη εθνική οικονομία της Λατινικής Αμερικής 

και η έκτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως σύμφωνα με πηγές του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αποτελεί μια από τις ραγδαία 

αναπτυσσόμενες οικονομίες, ενώ και οι προοπτικές της, παρά τις ζοφερές 

οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως, είναι ενθαρρυντικές. Είναι όμως και μια 

χώρα που χαρακτηρίζεται από μεγάλες οικονομικές ανισότητες και φτώχεια 

για μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ο οποίος  ξεπερνά τα 200.000.000 

σήμερα. Βρίσκεται σε μια πολύπαθη περιοχή, όπου άλλες χώρες της 

Λατινικής Αμερικής, όπως η Αργεντινή και το Μεξικό, οι οποίες βρέθηκαν στο 

κέντρο μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης στα τέλη του εικοστού αιώνα, 

υποκύπτοντας στις πιέσεις των αγορών. 

Το 1997 η χώρα εμφάνιζε εμπορικό έλλειμμα της τάξης των 6.8 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το 2006 κατάφερε να εμφανίσει πλεόνασμα 

45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα αποτέλεσμα τουλάχιστον εντυπωσιακό, 

ευνοούμενο βέβαια και από το γενικότερα ευνοϊκό οικονομικό διεθνές 

περιβάλλον. 

 Με σειρά αποτελεσματικών μέτρων η Βραζιλιάνικη οικονομία 

εντάσσεται πλέον στις 10 ισχυρότερες του κόσμου με ΑΕΠ που η ονομαστική 

του αξία ξεπερνά τα 2,5 τρις $ και σταθερή ετήσια ανάπτυξη. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι ήταν η τελευταία χώρα που έπεσε σε ύφεση κατά την 

οικονομική κρίση του 2007-09 και η πρώτη που εξήλθε. Τα παραπάνω 

καθιστούν τη βραζιλιάνικη οικονομία ανάμεσα στις 10 ισχυρότερες του κόσμου 
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με Α.Ε.Π. που η ονομαστική του αξία ξεπερνά $2,5 τρις, αλλά και σταθερή 

ετήσια ανάπτυξη37. 

 Η πορεία όμως της Βραζιλίας προκειμένου να καταστεί παγκόσμια 

οικονομική δύναμη συναντά εμπόδια. Βασικές αδυναμίες του εγχώριου 

οικονομικού συστήματος είναι οι υποδομές και η φορολογία. Το Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum) κατατάσσει τη χώρα στην 104η 

θέση από πλευράς υποδομών (ανάμεσα στις 142 χώρες που ερευνήθηκαν) 

πίσω από την Κίνα (69η), την Ινδία (86η) και τη Ρωσία (100η)38. Αναφορικά με 

το δείκτη ανταγωνιστικότητας, βρίσκεται στη 57 θέση ανάμεσα σε 144 

οικονομίες για το 2014. Το επιχειρηματικό περιβάλλον επιδεινώνεται 

περαιτέρω από βραδυκίνητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, διαφθορά, μη 

εκσυγχρονισμένη εργατική νομοθεσία και αυξημένη τιμή βιομηχανικού 

ρεύματος. 

 

4.2  Η Βραζιλία την εποχή της διακυβέρνησης Lula 2002-2010 

Την εποχή  της διακυβέρνησης Lula 2002-2010 οι οικονομικές και 

κοινωνικές καινοτομίες βελτίωσαν την θέση της, η εξωτερική πολιτική έγινε 

πιο εξωστρεφής συμμετέχοντας σε διάφορους οργανισμούς όπως 

δραστηριότητες των Η.Ε, σε αποστολές διατήρησης της ειρήνης (peace 

keeping), αποστολές στην IBSA (India, Brazil, South Africa). Επίσης ενίσχυσε 

τη συνεργασία της στον οικονομικό και τεχνολογικό τομέα με τη Γαλλία, Ρωσία 

και Κίνα39. Πρωτοστάτησε στη δημιουργία περιφερειακών συνεργασιών όπως 

Union of South America Nation (UNASUR) και South America Defence 

Council (CSD). Όσο και αν ακόμα και υπό τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις η 

Βραζιλία δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί μεγάλες δυνάμεις όπως  ΗΠΑ, 

Κίνα, ΕΕ παραμένει μια αρκετά υπολογίσιμη και αναδυόμενη περιφερειακή 

δύναμη.  

                                                           
37 Cooper, A. Lessons from BRICSAM about South–North Relations at the Start of the 21st 
Century Economic Size Trumps All Else, International Studies Review (2007) 9, p 680. 
38 The Economist, ‘Investing in Brazil’s Infrastructure. The Road Foresaken’, August 11, 2012. 
39 Brands, H. (2011) Evaluating Brazilian Grand Strategy under Lula, Comparative Strategy 
30:1, p. 31. 
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Με τον Lula η Βραζιλία ακολούθησε μια πολυεπίπεδη στρατηγική40. 

Μπορεί τα οφέλη της πολιτικής της PAX AMERICANA να ήταν πολλά, οι 

πολιτικοί ιθύνοντες όμως ανέγνωσαν ότι η μεταδιπολική τάξη και η 

πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ θα εμπόδιζαν τη περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. Η 

Βραζιλία προτιμούσε την πολυπολικότητα  με έμφαση στα συμφέροντα της 

και όχι τη μονοπολικότητα των ΗΠΑ που την έδεσε στο άρμα της. 

Ακολούθησε λοιπόν μια στρατηγική ευελιξίας η οποία θα αναδείκνυε το 

γεωπολιτικό της ρόλο στη Ν. Αμερική και όχι μόνο41. 

 Τέσσερα διλήμματα όμως κλειδιά συνεχίζουν να υπάρχουν παρά την 

επιτυχημένη της εξωστρέφεια42. 1ον φτωχές υποδομές, οργανωμένο έγκλημα 

υπερφορολόγηση τα οποία υποβίβασαν τη περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη 

και κοινωνική συνοχή. 2ον Οι όμορες χώρες δεν αναγνωρίζουν την 

αναδεικνυόμενη υπεροχή της Βραζιλίας. 3ον Η συμμετοχή της Βραζιλίας σε 

οργανισμούς όπως IBSA και BRICS μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα 

προβλήματα από ευκαιρίες. 4ον Οι καλές σχέσεις του Lula με την Ουάσιγκτον 

μπορεί  να δημιουργήσει μελλοντικές προκλήσεις σε νεοπαγείς σχέσεις όπως 

αυτή του Ιράν. Η επιτυχής ή όχι αντιμετώπιση των 4 παραπάνω διλημμάτων 

από τους διαδόχους του Lula θα διαμορφώσουν το μέλλον. 

4.3  Στρατιωτική ισχύς, σκληρή ισχύς 

Οι στρατιωτικές δαπάνες από 9,23 δις του 2003 αυξήθηκαν στα 23,9 

δις το 200943. Αγόρασε επιθετικά ελικόπτερα από Γαλλία και Ρωσία, 

Αεροσκάφη από Ευρωπαίους παρόχους και 4 γαλλικού τύπου υποβρύχια. 

Επιπλέον συμμετέχει σε δίκτυο δορυφόρων που ελέγχει τον Αμαζόνιο και 

όμορες χώρες. Η πολιτική του Lula από αμυντικογενής που ήταν έγινε πιο 

ευέλικτη και δραστήρια.    

Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εκσυγχρονισμού των Ενόπλων 

Δυνάμεων, η Βραζιλία μελετά την παραγωγή ενός αεροπλανοφόρου με το 

                                                           
40 Brands, op. cit., 33.  
41 Ibid, 36. 
42 Flemes,, D. (2009a), Brazilian Foreign Policy in the Changing World Order, in: South 

African Journal of International Affairs, 16, 2, 161‐82.  

43 Yumie, A., Brazil as ‘Southern donor’ beyond hierarchy and national interests in 
development cooperation, Cambridge Review of International Affairs, 25:4, p.511. 
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οποίο θα αντικαταστήσει το ξεπερασμένο τεχνολογικά και απαρχαιωμένο 

μοναδικό αεροπλανοφόρο που διαθέτει. Τα τελευταία χρόνια η Βραζιλία έχει 

αγοράσει υποβρύχια, ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη δια μέσου 

συμφωνιών μεταφοράς τεχνογνωσίας με τον όρο πως τα εξαρτήματα τους θα 

κατασκευαστούν στη χώρα. 

Η Βραζιλία έθεσε σε υπηρεσία το μοναδικό αεροπλανοφόρο που 

διαθέτει, το São Paulo (A12) κλάσης Clemenceau, το 2000, αν και αρχικώς 

είχε καθελκυστεί από την Γαλλία το 1963 όπου και υπηρέτησε με το Γαλλικό 

Πολεμικό Ναυτικό μέχρι που το απέκτησε η Βραζιλία. Τον Δεκέμβριο, 

συμφώνησε να αγοράσει 36 μαχητικά αεροσκάφη Gripen NG από την 

Σουηδική εταιρεία, δίνοντας έμφαση στην αμοιβαία μεταφοράς 

τεχνογνωσίας44. 

Επιπλέον η αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Βραζιλίας45 αποτελεί 

προέκταση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο αυτών αναδυόμενων στη 

παγκόσμια σκακιέρα χωρών. Οι δύο χώρες θεωρείται ότι βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και ότι δεν έχουν 

αντικρουόμενα συμφέροντα. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον τομέα των ναυτικών οπλικών 

συστημάτων, ομάδα εργασίας επικεντρώνει τις εργασίες της στην ανταλλαγή 

πληροφοριών και τη σκοπιμότητα και δυνατότητα από κοινού σχεδίασης 

ανάπτυξης πλοίων επιφανείας και συγκεκριμένα φρεγατών και κορβετών. 

Κατά το υπουργείο Άμυνας της Βραζιλίας η Τουρκία έχει σχεδιάσει και 

ναυπηγεί έναν τύπο κορβέτας (MILGEM ή Ada όπως έχει τυποποιηθεί από το 

Ναυτικό της Τουρκίας) που οι επιχειρησιακές επιδόσεις της ενδιαφέρουν τη 

Βραζιλία, ενώ η νοτιοαμερικανική χώρα έχει επίσης σχεδιάσει μία κορβέτα 

(τύπος Barroso). Επίσης η ομάδα εργασίας εξετάζει και τις δυνατότητες στον 

τομέα των ναυτικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και των αισθητήρων. 

Η ομάδα εργασίας στον τομέα της αεροναυτικής εστιάζει στη σχεδίαση 

και ανάπτυξη αεροσκαφών, ελικοπτέρων και μη επανδρωμένων 

αεροχημάτων τόσο για στρατιωτικές όσο και πολιτικές χρήσεις. Επίσης στη 

                                                           
44 Ibid., 87. 
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δυνατότητα συναρμολόγησης τουρκικών ελικοπτέρων στη Βραζιλία (έμμεση 

αναφορά στο επιθετικό ελικόπτερο T-129) και βραζιλιάνικων αεροσκαφών 

στην Τουρκία. Μάλιστα, στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της 

Βραζιλίας γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο μαχητικό της 5ης γενιάς που άρχισε 

να αναπτύσσει η Τουρκία. 

Η ομάδα εργασίας στον τομέα του διαστήματος θα διερευνήσει τις 

πιθανότητες συνεργασίας στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων 

εκτόξευσης και δορυφόρων επικοινωνιών και τηλεπισκόπησης ενώ η ομάδα 

εργασίας στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου θα επικεντρωθεί μεταξύ 

άλλων στην ανάπτυξη συστημάτων σταθμών ασυρμάτων διαμορφούμενων 

δια λογισμικού (Software Defined Radio –SDR), που σύμφωνα με την 

ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Βραζιλίας αποτελεί υψηλή 

προτεραιότητα για τις ένοπλες δυνάμεις της46. 

Τέλος, η ομάδα κυβερνοπολέμου θα εξετάσει τις δυνατότητες 

συνεργασίας στη βάση των εμπειριών των ενόπλων δυνάμεων των δύο 

χωρών στον συγκεκριμένο τομέα. Μάλιστα βραζιλιάνικη αντιπροσωπεία θα 

επισκεφθεί την Άγκυρα και θα συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο 

κυβερνοπολέμου και ασφάλειας (International Cyber Warfare and Security 

Conference). Στο παραπάνω γενικό πλαίσιο λήφθηκαν επίσης αποφάσεις και 

για την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας 

μεταξύ των δύο χωρών47. 

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αύξηση των αριθμού των σπουδαστών 

που ανταλλάσσονται μεταξύ των παραγωγικών σχολών των δύο χωρών, 

όπως επίσης και η ανταλλαγή στρατιωτικού προσωπικού (αξιωματικών και 

υπαξιωματικών). Επιπρόσθετα, η Τουρκία48 δεσμεύθηκε να εξετάσει τη 

                                                                                                                                                                      
45 Sandal, op. cit.  
46 International Institute for Strategic Studies (IISS) (2013) The Military Balance 2013: Annual 

Assessment of the Military Capabilities and Defence Economics (London: IISS). 

47 Mead, W.R. (2010) Terrible twins: Turkey, Brazil and the future of American foreign policy. 

The American Interest 5 June 

48 Sandal, N. (2014) Middle powerhood as a legitimation strategy in the developing world The 

cases of Brazil and Turkey. International Politics, (2014), p.703 
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δυνατότητα να παραχωρήσει περισσότερες θέσεις για εκπαιδευόμενους από 

τη Βραζιλία σε σχολεία «επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης και 

αντιτρομοκρατίας, όπου οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν συσσωρεύσει 

εκτεταμένη εμπειρία» (η εντός εισαγωγικών πρόταση όπως αναφέρεται στην 

ανακοίνωση του υπουργείου άμυνας της Βραζιλίας). 

 

4.4 Η Βραζιλία στην Αφρική 

 

Η Βραζιλία είναι αυτή ίσως με την μικρότερη και πλέον πρόσφατη 

επενδυτική δραστηριοποίηση στην Αφρική. Αν και η χώρα διαθέτει ισχυρούς 

πολιτιστικούς δεσμούς με τα κράτη της περιοχής που τελούσαν κατά το 

παρελθόν υπό πορτογαλική κυριαρχία, η επιχειρηματική της παρουσία στην 

ήπειρο είναι σχετικά περιορισμένη αν συγκριθεί σε απόλυτους αριθμούς με 

την αντίστοιχη ινδική και κινεζική. Η Βραζιλία ουσιαστικά έθεσε στο 

«στόχαστρο» την Αφρική από τις αρχές τις δεκαετίας του ’00 και την ανάληψη 

της προεδρίας της χώρας από τον  “Lula” da Silva. 

 

Ο εκδημοκρατισμός και η φιλελευθεροποίηση της οικονομίας της 

Βραζιλίας κατά την δεκαετία του ’90 μετά από δεκαετίες απολυταρχικών 

καθεστώτων και ανεπιτυχών «εσωστρεφών» οικονομικών πολιτικών έθεσε τις 

ουσιαστικές βάσεις για την αλματώδη ανάπτυξη της χώρας την επόμενη 

δεκαετία. Μεταξύ 2003 και 2008 ο μέσος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της 

χώρας ανά τρίμηνο έφτασε σε ποσοστό 5%, επίδοση που συνιστούσε ρεκόρ 

τα τελευταία 25 χρόνια. Το ευνοϊκό οικονομικό κλίμα σε συνδυασμό με τις 

θεσμικές μεταρρυθμίσεις και πολιτική σταθερότητα που επικρατούσε στη 

χώρα προσέλκυσαν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιτάχυναν 

περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Ο L. White παραθέτει ένα 

σύνηθες ανέκδοτο49 που κυκλοφορούσε μεταξύ των κατοίκων της χώρας, 

πως «η Βραζιλία είναι η χώρα του μέλλοντος, και θα είναι».  

 

Η χώρα κατάφερε μέσα από την υιοθέτηση ορθολογικών και 

μακροχρόνιων οικονομικών πολιτικών να εκμεταλλευτεί τις πραγματικά 

                                                           
49 White, L. (2010) Understanding Brazil’s new drive for Africa, Journal of International Affairs, 
17:2, 226 
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εντυπωσιακές δυνατότητες της, ειδικά στον αγροτικό τομέα και τους φυσικούς 

πόρους, και να καταστεί μια από τις χώρες-σύμβολα της ανόδου του 

αναπτυσσόμενου κόσμου. Όπως αναφέραμε και στο πρώτο κεφάλαιο, η 

Βραζιλία είναι μια πραγματικά «ευλογημένη» χώρα. Όντας πραγματικός 

«γίγαντας» στο χώρο της Νοτίου Αμερικής, τόσο σε ότι αφορά τα φυσικά όσο 

και τα οικονομικά μεγέθη της, πέρα από ένα πολυπληθές και αρκετά 

καταρτισμένο – για τα δεδομένα του αναπτυσσόμενου κόσμου – εργατικό 

δυναμικό διαθέτει στο υπέδαφος εντυπωσιακότατα κοιτάσματα φυσικών 

πόρων όπως μεταλλεύματα, πολύτιμους λίθους και πλέον και 

υδρογονάνθρακες, ενώ η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων στην αγροτική 

παραγωγή μετέτρεψε τη χώρα από εισαγωγέα τροφίμων σε μία από τις 

μεγαλύτερες παραγωγούς και εξαγωγείς τροφίμων στον κόσμο. 

 

Πώς όμως  οι βραζιλιάνικες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το άλμα 

στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και ποιος είναι ο ρόλος των πολιτικών 

που υιοθέτησε η ηγεσία της χώρας; 

 

Όπως σημειώνει ο White, η εξωτερική πολιτική της Βραζιλίας50 

ταλαντευόταν μεταξύ δύο αντίρροπων θεωρήσεων. Η πρώτη θεώρηση 

πρέσβευε την πρόσδεση της χώρας στο άρμα των ανεπτυγμένων οικονομιών 

της Δύσης με στόχο την διεθνή αναγνώριση της χώρας. Η δεύτερη 

προσέγγιση είχε περισσότερο διεθνιστικό χαρακτήρα, επρόκειτο για μια 

νοτιοαμερικανική εκδοχή του Κινήματος των Αδεσμεύτων όπου η Βραζιλία 

υιοθετώντας την ταυτότητα του ηγέτη μεταξύ των αναπτυσσόμενων 

οικονομιών θα προωθούσε την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ οικονομιών  

του αναπτυσσόμενου  Νότου πρωταγωνιστώντας στις εξελίξεις. 

 

Κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 τα στρατιωτικά καθεστώτα που 

διοικούσαν τη  χώρα υιοθέτησαν την δεύτερη προσέγγιση προωθώντας την 

πολιτική και οικονομική αυτονομία της χώρας από τα διεθνή κέντρα. Ήταν η 

εποχή του εμπορικού προστατευτισμού, της «αυτοσυντήρησης», όπου η 

χώρα στη προσπάθεια της να επιτύχει την αυτοδύναμη ανάπτυξη της 

οικονομίας της δε δίστασε να έρθει σε συνεννόηση με καθεστώτα που 

βρίσκονταν σε πλήρη ιδεολογική αντίθεση με τις αυταρχικές στρατιωτικές 
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κυβερνήσεις της Βραζιλίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας ιδιότυπης 

σύμπραξης ήταν η αναγνώριση το 1975 της κυβέρνησης του αριστερού 

επαναστατικού κινήματος MPLA στην Ανγκόλα, γεγονός που επέτρεψε στη 

κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζιλίας Petrobras να επενδύσει 

στην εκμετάλλευση πετρελαϊκών κοιτασμάτων στη χώρα το 1979, γεγονός 

που αποτελεί την πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη περίπτωση 

πραγματοποίησης ξένων επενδύσεων από βραζιλιάνικα επιχειρηματικά 

κεφάλαια στην Αφρική. 

  

Ο παράγοντας που ώθησε την Petrobras να πραγματοποιήσει αυτή 

την επένδυση σε μια χώρα όπως η Ανγκόλα, όπου μαινόταν ένας αιματηρός 

εμφύλιος πόλεμος, ήταν οι  διαδοχικές πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 

’70 και η κατακόρυφη άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου. Η χώρα 

επιχειρούσε μέσω τέτοιων επενδύσεων να διασφαλίσει την ενεργειακή της 

ασφάλεια και την ομαλή τροφοδοσία της οικονομίας της με πετρέλαιο. Η 

Βραζιλία ουσιαστικά υπήρξε πρωτοπόρος στην υλοποίηση επενδύσεων 

αναζήτησης πόρων στην Αφρική προηγούμενη κατά δύο σχεδόν δεκαετίες της 

Κίνας και της Ινδίας στον τομέα αυτό. 

 

Κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες η Βραζιλία ευθυγράμμισε τα 

στρατηγικά της συμφέροντα με αυτά των Η.Π.Α. και των συμμάχων τους με 

αποτέλεσμα  να απωλέσει το ενδιαφέρον της για την Αφρική51. Οι μόνες 

χώρες με τις οποίες η Βραζιλία διατηρούσε ουσιαστικές σχέσεις αυτό το 

διάστημα ήταν οι πρώην πορτογαλικές αποικίες στην Αφρική όπως η Ανγκόλα 

και η Μοζαμβίκη.  Η μόνη επενδυτική δραστηριότητα άξια λόγου αυτή την 

περίοδο ήταν η εγκατάσταση της βραζιλιάνικής κατασκευαστικής εταιρείας 

Odebrecht στην Ανγκόλα το 1984 για τη κατασκευή του υδροηλεκτρικού 

φράγματος Capanda ισχύος 520 MW. H επένδυση αυτή αποτέλεσε την αρχή 

μιας αλυσίδας άλλων που κατέστησαν την Odebrecht έναν από τους 

μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Αφρική με δραστηριότητες που 

δε περιορίζονται μόνο στο κατασκευαστικό κλάδο αλλά επεκτείνονται και σε 

τομείς όπως η ενέργεια και το λιανικό εμπόριο. 

 

                                                                                                                                                                      
50  Ibid., 223. 
51 Stephen, op. cit., 86 . 
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4.5:  Επιχειρηματικότητα της Βραζιλίας στην Αφρική  

 

Η «στροφή» της βραζιλιάνικης ηγεσίας και επιχειρηματικότητας στην 

Αφρική συμπίπτει με την άνοδο στην ηγεσία της χώρας του “Lula” da Silva 

στις αρχές τις περασμένης δεκαετίας.52 Η ταχύτατη οικονομική ανάπτυξη της 

Βραζιλίας αυτή την περίοδο σε συνδυασμό με τις αλλαγές που 

παρατηρούνταν στον παγκόσμιο καταμερισμό ισχύος οδήγησαν την Βραζιλία 

στην αναζήτηση εναλλακτικών που θα ενίσχυαν τόσο την θέση της στο 

διεθνές στερέωμα και θα διασφάλιζαν την συνέχιση της ανοδικής 

αναπτυξιακής της πορείας. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης η Βραζιλία 

επιχείρησε μια αναβίωση της συνεργασίας Νότου-Νότου (South-South) 

μεταξύ των αναπτυσσομένων οικονομιών μετέχοντας σε fora όπως το I.B.S.A. 

(India, Brazil, South Africa) και σε συνασπισμούς όπως οι BRICS.  

 

Οι αφρικανικές χώρες αποτελούσαν ιδανικό συνεργάτη σε αυτές τις 

επιδιώξεις της Βραζιλίας. Παρά τις στενές σχέσεις που σε πολλές 

περιπτώσεις είχαν με άλλες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες στην 

πλειονότητα τους οι χώρες αυτές δεν αποτελούσαν μέρος κάποιου ευρύτερου 

συνασπισμού καθιστώντας κατά αυτό τον τρόπο πιο εύκολη την ανάπτυξη 

συνεργασιών με την Βραζιλία. Ακόμη,  η Βραζιλία μπορούσε να αξιοποιήσει 

στην Αφρική το «χαρτί» της πολιτισμικής συγγένειας προσεγγίζοντας τις 

πρώην πορτογαλικές αποικίες στην ήπειρο53. Σε καθαρά οικονομικούς όρους 

η Αφρική  με τον φυσικό της πλούτο και τις ευμεγέθεις αγορές της προσέφερε 

στις επιχειρήσεις της χώρας τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τις 

δραστηριότητες τους και να αξιοποιήσουν τις ικανότητες που είχαν αναπτύξει. 

 

Ο White παραθέτει την άποψη του Brookings Institute54 πως πολλά 

από τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας (ownership advantages) που επέτρεψαν 

                                                           
52 Yumie, A.,   Brazil as ‘Southern donor’ beyond hierarchy and national interests in 

development cooperation, Cambridge Review of International Affairs, 25:4, 507-534 

53 Dumont, J. and Fléchet, A., Brazilian Cultural Diplomacy in the Twentieth Century, Revista 

Brasileira de História, São Paulo, v.34, n.67, jun. 2014. Available at: http://www.scielo.br/rbh 

54 White, op. cit., 227-228. 
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την διεθνοποίηση και την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων από τις 

επιχειρήσεις της Βραζιλίας αναπτύχθηκαν χάρη στο καθεστώς εμπορικού 

προστατευτισμού που είχε επιβληθεί στη χώρα. Η θέση αυτή έρχεται σε  

διαμετρική αντίθεση με την νεοκλασική αντίληψη που πρεσβεύει πως οι 

προστατευτικές εμπορικές πολιτικές μακροχρόνια έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στον δυναμισμό μια οικονομίας και τις ανταγωνιστικές ικανότητες των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Η προσπάθεια εκκίνησης 

μιας αυτοδύναμης αναπτυξιακής πορείας επέτρεψε στις επιχειρήσεις της 

χώρας – εκ των οποίων αρκετές ήταν κρατικά ελεγχόμενες – να βρεθούν στην 

πρωτοπορία κλάδων όπως η βιοτεχνολογία, τα βιοκαύσιμα και η 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. 

 

 Επιχειρήσεις όπως η κρατικά ελεγχόμενη EMBRAPA και η ιδιωτική 

Vale αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιων επιχειρήσεων55. Όσο 

αφορά την EMBRAPA  πρόκειται για μια κρατική υπηρεσία που ιδρύθηκε κατά 

την δεκαετία του ’70 με στόχο την εισαγωγή επιστημονικών μεθόδων στην 

αγροτική παραγωγή ώστε να καταστεί δυνατή η αυτάρκεια της χώρας σε 

τρόφιμα. Το έργο της υπήρξε εντυπωσιακό καθώς οι καινοτομίες που 

εισήγαγε στην αγροτική παραγωγή της χώρας την μετέτρεψαν σε μία από τις 

μεγαλύτερες παραγωγούς αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων στον κόσμο, ενώ 

χιλιάδες πατέντες στον κλάδο της βιοτεχνολογίας έχουν κατατεθεί από αυτή. 

Η συμβολή της υπήρξε καθοριστική και στο πρόγραμμα βιοκαυσίμων της 

χώρας.  

 

Αντίστοιχη είναι η  περίπτωση της Vale do Rio Doce, της βραζιλιάνικης 

μεταλλευτικής εταιρείας που έχει καταστεί η 2η μεγαλύτερη μεταλλευτική 

επιχείρηση στον κόσμο. Η Vale που ιδρύθηκε από την ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση  της χώρας το 1942 επωφελήθηκε τα μέγιστα από την συνεργασία 

της με την νοτιοαφρικανική μεταλλευτική εταιρεία Anglo American.  Σε μια 

ιδιότυπη ανατροπή της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής στις αρχές της 

δεκαετίας του ’70 μια επιχείρηση με έδρα την Αφρική προχώρησε στην 

πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων στην Βραζιλία πριν οποιαδήποτε 

εταιρεία της χώρας επεκταθεί στην Αφρική.  

                                                           
55  Cason, J. (2009) Presidentialization, Pluralization, and the Rollback of Itamaraty 

Explaining Change in Brazilian Foreign Policy, International Political Science Review: 30:117 
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Η νοτιοαφρικανική μεταλλευτική Anglo American προχώρησε το 1973 

στην  επέκταση των παραγωγικών της δραστηριοτήτων στην Βραζιλία όπου 

ανέλαβε την εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρυσού και νικελίου σε συνεργασία 

με ντόπιους εταίρους αφού έλαβε την σχετική έγκριση της κυβέρνησης της 

χώρας. Όπως σημειώνει ο White,  η επένδυση56 αυτή είχε ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση spillovers στο σύνολο του κλάδου. Οι μεταλλευτικές εταιρείες της 

χώρας - και ειδικότερα η Vale – ήρθαν μέσω της Anglo American σε επαφή με 

σύγχρονες τεχνολογίες εξόρυξης που τις προσάρμοσαν στις ιδιαιτερότητες 

του περιβάλλοντος τους κατορθώνοντας έτσι να βρεθούν σύντομα στη 

πρωτοπορία του κλάδου τους. 

 

Εκτιμάται ότι το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων στην Αφρική 

αγγίζει τα 12 δις $ με την πλειονότητα αυτών να τοποθετούνται στην 

κατασκευή έργων υποδομής και στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων στα 

πλαίσια μακροχρόνιων επενδυτικών προγραμμάτων57. Οι εκροές ξένων  

επενδύσεων κατευθύνονταν κατά κύριο λόγο προς τις πρώην πορτογαλικές 

αποικίες της περιοχής – π.χ. Ανγκόλα και Μοζαμβίκη – αν και σταδιακά 

παρατηρείται μια διαφοροποίηση ως προς την χωρική κατανομή των 

επενδύσεων. Το σύνολο σχεδόν των κεφαλαίων έχει τοποθετηθεί από μια 

ολιγομελή ομάδα επιχειρήσεων που οι δραστηριότητες τους επεκτείνονται σε 

σημαντικό αριθμό χωρών της περιοχής, μερικές από αυτές είναι οι: Camargo 

Correa, Odebrecht, Petrobras, Vale και Marcopolo. 

 

H Petrobras δραστηριοποιείται στην ήπειρο από το 1979 ξεκινώντας τις 

δραστηριότητες της από την Ανγκόλα. Πιστή στο μοντέλο της Ουψάλα η 

ηγεσία της χώρας επέλεξε έναν προορισμό που παρά τις αντιξοότητες που 

υπήρχαν εμφάνιζε μικρή πολιτισμική απόσταση από τη Βραζιλία. Σε διάστημα 

τριών σχεδόν δεκαετιών επέκτεινε τις δραστηριότητες στην εξερεύνηση και 

εκμετάλλευση κοιτασμάτων σε επτά χώρες της ηπείρου – Γκαμπόν, Μπενίν, 

Αγκόλα, Λιβύη, Τανζανία, Ναμίμπια και Νιγηρία – μεταξύ των οποίων η 

Αγκόλα γίνεται δέκτης του μεγαλύτερου όγκου των επενδύσεων. Η εταιρεία 

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που ανέπτυξε κατά την εξερεύνηση 

                                                           
56 Ibid., 224. 
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υπεράκτιων κοιτασμάτων που βρίσκονταν σε ωκεάνιο πυθμένα της 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Βραζιλίας έχει αναδειχθεί σε μια από 

τις κυριότερες διεκδικήτριες για την εξερεύνηση τέτοιου είδους κοιτασμάτων 

στην Αφρική. 

 

Η βραζιλιάνικη εταιρεία με την πλέον πολύπλευρη ίσως παρουσία στην 

Αφρική είναι η κατασκευαστική εταιρεία Odebrecht. Η παρουσία της στην 

Αφρική χρονολογείται από το 1984 όταν και ανέλαβε την κατασκευή έργων 

υποδομής στην Ανγκόλα. Σύντομα πολλαπλασίασε τον κύκλο εργασιών της 

στην Ανγκόλα καθιστάμενη ο μεγαλύτερος ιδιώτης εργοδότης χώρας 

απασχολώντας 26.000 εργαζομένους, ενώ επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες 

της περιοχής – π.χ. Κονγκό και Μοζαμβίκη – κατασκευάζοντας έργα αξίας 

δισεκατομμυρίων δολαρίων όπως σιδηροδρομικά δίκτυα και λιμένες. 

 

 Εντάσσεται ανάμεσα στις 25 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες 

του κόσμου, ενώ θεωρείται η 2η μεγαλύτερη κατασκευάστρια υδροηλεκτρικών 

φραγμάτων στον κόσμο (2008). Η εταιρεία έχει πλέον διαφοροποιήσει 

σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της στην Αφρική επενδύοντας και σε άλλους 

τομείς πέρα από το παραδοσιακό φάσμα δραστηριοποίησης της όπως η 

παραγωγή βιοκαυσίμων, η εξερεύνηση πετρελαϊκών κοιτασμάτων (κατά κύριο 

λόγο για λογαριασμό της Petrobras), η διαχείριση ακινήτων (real estate) αλλά 

και το λιανικό εμπόριο. Σημαντική παρουσία στην Αφρική παρουσιάζουν και 

άλλες βραζιλιάνικες κατασκευαστικές εταιρείες όπως η Andrade Gutierrez, η 

Camargo Correa και η Queiroz Galvao.58  

 

Η μοναδική ίσως εταιρεία που έχει πραγματοποιήσει  σημαντικές 

market seeking επενδύσεις στον δευτερογενή τομέα είναι η κατασκευάστρια 

λεωφορείων Marco Polo S.A.  που προχώρησε στη δημιουργία μονάδων 

παραγωγής αμαξωμάτων λεωφορείων σε Αίγυπτο (Suez Industrial Zone, 

2009) και Ν. Αφρική  (Johannesburg, 2000) για την κάλυψη των αναγκών των 

τοπικών αγορών  αντί της εισαγωγής αυτών από την Βραζιλία. Παράλληλα, 

εκμεταλλευόμενες το ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

από την Βραζιλία (SMEs) σταδιακά επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στην 

                                                                                                                                                                      
57 Γκολφινόπουλος Σ.  (2014) Α.Ξ.Ε. από χώρες-μέλη των BRIC (Κίνα, Ινδία & Βραζιλία) στην 
Αφρική : Μια ερμηνευτική προσέγγιση, Πανεπιστήμιο Πατρών, σελ. 126-130 
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Αφρική πραγματοποιώντας επενδύσεις μικρής αξίας σε σύγκριση με αυτές 

που πραγματοποιούνται στην κατασκευή έργων υποδομής και την 

εκμετάλλευση φυσικών πόρων’’.  

 

4.6 Τραπεζικά χρηματοδοτικά εργαλεία 

 

Κατά τα πρότυπα της ινδικής και κινεζικής ηγεσίας η κυβέρνηση της 

Βραζιλίας επιχειρεί να υποστηρίξει την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων 

από επιχειρήσεις της χώρας στην Αφρική αξιοποιώντας χρηματοδοτικά και 

άλλα μέτρα. Κύριο μέσο παροχής υποστήριξης είναι η BNDES, η αναπτυξιακή 

τράπεζα της χώρας. Η BNDES παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη για την 

προώθηση των εξαγωγών βραζιλιάνικων προϊόντων στην Αφρική, καθώς και 

για την κατασκευή έργων υποδομής και μονάδων παραγωγής βιοαιθανόλης 

από εταιρείες της χώρας. Η τράπεζα αν και μόλις το 2007 ξεκίνησε την 

διάθεση πιστώσεων μόνο στην Αγκόλα έχει διαθέσει  συνολικά έως το 2012 

για αυτούς σκοπούς πιστώσεις ύψους 3,2 δις $ έναντι παροχής εγγυήσεων σε 

πετρελαϊκά κοιτάσματα, κυριότερος αποδέκτης των οποίων είναι η 

κατασκευαστική εταιρεία Odebrecht59.  

 

Φαινομενικά οι τάσεις που ακολουθεί η Βραζιλία στην Αφρική είναι 

παρόμοιες με αυτές της Ινδίας και τη Κίνας. Φυσικοί πόροι και υποδομές 

κυριαρχούν στο  επενδυτικό μίγμα υποδηλώνοντας πως τα κίνητρα των 

επενδύσεων από βραζιλιάνικα κεφάλαια είναι αντίστοιχα με αυτά των 

κινεζικών και των ινδικών. Όπως επισημαίνει σε έκθεση του όμως  το  

ινστιτούτο διεθνών Chatham House60 η Βραζιλία σε αντίθεση με την Κίνα  

είναι μια χώρα πλούσια σε φυσικούς πόρους – πλέον και σε 

υδρογονάνθρακες - που βασίζεται στην εξαγωγή αυτών. Η οικονομία της δεν 

έχει απόλυτη ανάγκη την εύρεση νέων πηγών φυσικών πόρων ώστε να 

καταστεί δυνατή η τροφοδότηση  του δευτερογενούς τομέα. Αντίθετα, 

επιχειρήσεις όπως οι Petrobras και Vale έχοντας αναπτύξει σημαντικές 

                                                                                                                                                                      
58 Ibid., 139. 
59 Ibid., 144. 
60 Το Βασιλικό ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Chatam House (Λονδίνο 1920) είναι μια 

βρετανική ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης η οποία συνεργάζεται με κυβερνήσεις αλλά και με 

τον ιδιωτικό τομέα με πεδίο δράσης τις Διεθνείς σχέσεις. Περισσότερες πληροφορίες   

https://www.chathamhouse.org/ 
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ικανότητες στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων επενδύουν στην Αφρική 

προκειμένου να διαθέσουν προϊόντα της δραστηριοποίησης τους στις διεθνείς 

αγορές και όχι να τα οδηγήσουν πίσω στη Βραζιλία.  

 

Η Αφρική δεν αποτελεί απλά μια πηγή φυσικών πόρων, αλλά αποτελεί 

μέρος της ευρύτερης προσπάθειας τους να διαφοροποιήσουν τις 

παγκοσμιοποιημένες δραστηριότητες τους. Αυτή η τοποθέτηση των 

επιχειρήσεων δικαιολογεί ως ένα βαθμό την απουσία ενός ευρύτερου 

στρατηγικού σχεδιασμού από την ηγεσία  της Βραζιλίας για την προώθηση 

τέτοιου είδους επενδύσεων. Σε αντίθεση με τις ηγεσίες της Κίνας και της 

Ινδίας, η Βραζιλία στερούμενη σημαντικών συναλλαγματικών αποθεμάτων 

δείχνει να «επενδύει» στην μεταφορά τεχνογνωσίας στους ντόπιους 

συνεργάτες της – ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι καλλιέργειες και  η παραγωγή 

βιοκαυσίμων61 - ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι στενοί 

πολιτισμικοί δεσμοί που διατηρεί με χώρες της περιοχής όπως η Αγκόλα.  

 

Οι επιχειρήσεις με έδρα την Βραζιλία – σε αντίθεση με την κινεζική 

πρακτική – απασχολούν σημαντικό αριθμό ντόπιων εργαζομένων όχι μόνο 

στα κατώτερα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας, αλλά και σε διοικητικές 

θέσεις μεσαίου/ανώτερου επιπέδου. Η πρακτική αυτή έχει ιδιαίτερα ευνοϊκές 

επιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, καθώς όχι μόνο συμβάλει 

στην αύξηση της απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες – που σε πολλές 

περιπτώσεις μαστίζονται από υψηλά επίπεδα ανεργίας – αλλά και στην 

μεταφορά τεχνογνωσίας και ικανοτήτων που θα οδηγήσουν στην εμφάνιση 

spillovers62 που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη αυτών των οικονομιών. 

 

 

                                                           
61  Whittman, R. EU-Brazil Relations: A Strategic Partnership, European Foreign Affairs 

Review 17,     No 1 (2012): 27-44 

62 Vigevanni, T. and Ramanzini H., (2011) the Grounding of Regional Integration for Brazil 

Universalism, Sovereignty and Elite Perception Global Society 25:4, p 457.  
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Κεφάλαιο 5   Η Βραζιλία και η Λατινική Αμερική                                                  

 

5.1 Η Βραζιλία και οι γείτονες της  

 

Στις αρχές του 19ου αιώνα στις περισσότερες χώρες της Λ. Αμερικής 

πραγματοποιήθηκαν αστικές αντιαποικιοκρατικές επαναστάσεις που 

οδήγησαν στην εθνική ανεξαρτησία αυτών των χωρών. Ηγέτης αυτών των 

επαναστάσεων ήταν η αστική τάξη σε συμμαχία με τη φτωχή αγροτιά. Στα 

μέσα του 19ου αιώνα πραγματοποιήθηκε σε μια σειρά χώρες (όπως η 

Βραζιλία) η κατάργηση της δουλείας. Οι εξελίξεις αυτές καθόρισαν την πορεία 

καπιταλιστικής ανάπτυξης αυτών των χωρών, στην οποία συντέλεσαν οι 

επενδύσεις αγγλικών, γαλλικών και στη συνέχεια βορειοαμερικανικών 

κεφαλαίων63. Μια σειρά χώρες όπως η Χιλή, η Αργεντινή, η Βραζιλία 

αποτέλεσαν χώρες προσέλκυσης μεταναστών από χώρες της Ευρώπης (π.χ. 

Ιταλία, Γερμανία). 

 

Οι χώρες τις Λατινικής Αμερικής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

αντιμετωπίζονται ενιαία, αφού υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στην 

καπιταλιστική ανάπτυξη.  Άλλη κατηγορία αποτελούν χώρες όπως η Βραζιλία, 

η Αργεντινή, η Χιλή και άλλη η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, η Κόστα Ρίκα κ.ά. 

Δεν μπορεί για παράδειγμα η Χιλή με τη μεγαλύτερη βιομηχανία (49,7% 

συμμετοχή στο ΑΕΠ) στην περιοχή να κατηγοριοποιηθεί μαζί με τη Βολιβία 

όπου το 40% του πληθυσμού απασχολείται στην αγροτική παραγωγή64.  

 

Επίσης στις λεγόμενες «χώρες της μπανάνας» (Γουατεμάλα, 

Νικαράγουα, Παναμάς, Κόστα Ρίκα κλπ.) και στις χώρες στη Καραϊβική 

(Κούβα, Πουέρτο Ρίκο, Τζαμάικα κλπ.)  οι οποίες είτε συνέχισαν να είναι 

αποικίες μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα (όπως η Κούβα) είτε είχαν 

ουσιαστικά μετατραπεί από το 19ο αιώνα σε μισο-αποικίες των ΗΠΑ (όπως 

Παναμάς, Γουατεμάλα κλπ.) είτε ήταν κατεχόμενες από τις ΗΠΑ (όπως η 

Νικαράγουα από το 1907 έως το1933) ή πολιτική διαχείρισης  δεν μπορούσε 

να είναι ενιαία.  

                                                           
63 Vigevani, T. The Grounding of Regional Integration for Brazil Universalism, Sovereignty 

and Elite Perception, Global Society, 25:4, 449-468. 

64 Stephen, op. cit., 909. 
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Το πλούσιο φυσικό υπέδαφος σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και 

μεταλλεύματα δίνει σημαντικά προνομία σε αυτές τις χώρες στον τομέα της 

ενέργειας και ιδιαίτερα σε συνθήκες που το ζήτημα των ενεργειακών 

αποθεμάτων και των δρόμων της ενέργειας αναδεικνύεται σε ένα από τα 

σημαντικότερα στρατηγικά ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στις 

περισσότερες από αυτές τις χώρες η παραγωγή υπερβαίνει ή ισομερίζει την 

κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου Για παράδειγμα η Αργεντινή 

παράγει 801.700 βαρέλα πετρέλαιο την ημέρα και καταναλώνει τα 480.000, 

43,7 δισ. κυβικά μέτρα φυσικό αέριο και καταναλώνει 38,79 δισ., η Βολιβία 

παράγει 41.570 βαρέλα πετρέλαιο την ημέρα και καταναλώνει τα 31.500, 

12,74 δισ. κυβικά μέτρα φυσικό αέριο και καταναλώνει το 1,486 δισ. Βεβαίως 

οι περιορισμένες καταναλωτικές ανάγκες είναι δείκτης περιορισμένης 

ανάπτυξης65.  

 

 Βασικό στοιχείο αποτελεί  η ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα σε αυτές 

τις χώρες όχι με όρους που προωθούν με κάθε τρόπο οι ΗΠΑ όπως δηλαδή  

στα πλαίσια της προώθησης της συμφωνίας «Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου» 

της FTAA  (Free Trade Area of the Americas) ή ALCA (Área de Libre 

Comercio de las Américas), ή με άλλα λόγια του «σχεδίου για την 

ολοκλήρωση των Αμερικανικών κρατών ολόκληρης της ηπείρου». Ορισμένες 

χώρες, όπως η Βενεζουέλα, η Βολιβία, το Εκουαδόρ, η Νικαράγουα, η 

Γουατεμάλα, αντέδρασαν έντονα στην ίδρυση της ALCA, ενώ άλλες χώρες, 

όπως η Αργεντινή, η Χιλή και η Βραζιλία, απλά δεν τη στήριξαν66. Οι 

κυβερνήσεις αυτές δεν εναντιώνονται εξαρχής στη διαδικασία δημιουργίας 

ενιαίας περιφερειακής αγοράς, αλλά στους όρους με τους οποίους αυτή θα 

πραγματοποιηθεί. Η ALCA που εξέφραζε τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε αυτή τη 

κατεύθυνση σύμφωνα με διάφορους αναλυτές θεωρείται με τα σημερινά 

δεδομένα νεκρή67. 

                                                           
65 Παπασταύρος, K. (2009) Το κομμουνιστικό κίνημα και οι αλλαγή συσχετισμών στη Λατινική 
Αμερική. Τεύχος 6. 
66 Brands, op. cit., 32. 
67 Burges, Sean (2011) Brazilian international development cooperation: budgets, procedures 

and issues with engagement, Global Studies Review, 7:3 http://www.globality-gmu. 

Net/archives/2726, accessed 17 April 2012. 
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 Όχι μόνο ο πρόεδρος της Βολιβίας Ε. Μοράλες, ο οποίος υποστήριξε 

ότι είναι αναγκαία μια ένωση κρατών της Λατινικής Αμερικής στα πρότυπα της 

ΕΕ, αλλά και άλλοι θεωρούν αναγκαία μια «περιφερειακή ένωση». Σε αυτή 

την κατεύθυνση διαμορφώθηκε η ALBA (Μπολιβαριανή Εναλλακτική για την 

Αμερική)68, στην οποία συμμετέχουν Βενεζουέλα, Νικαράγουα, Βολιβία, 

Ντομίνικα (μικρό κράτος-νησί στην Καραϊβική) και η Κούβα, ενώ πρόσφατα 

υπογράφτηκε η είσοδος της Ονδούρας, ενώ το Εκουαδόρ έχει καθεστώς 

παρατηρητή. Η πιο πρόσφατη συμφωνία των χωρών της ALBA αφορά τη 

δημιουργία ζώνης κοινού νομίσματος ανάμεσα στις χώρες μέλη και το 

Εκουαδόρ. Η Κούβα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία στα πλαίσια μιας 

προσπάθειας διαμόρφωσης οικονομικών σχέσεων με καπιταλιστικές χώρες 

με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που πηγάζουν και από το 

πολύχρονο εμπάργκο που της έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.   

 

Οι Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, έχοντας αναβαθμισμένη θέση στη 

Λατινική Αμερική, διατηρούν αποστάσεις από το εγχείρημα, αναπτύσσοντας 

όμως πολυμερείς συνεργασίες με τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό. Με 

αποφασιστικό ρόλο της Βραζιλίας προωθείται η διαδικασία, της UNASUR 

(Ένωση των Εθνών την Νοτίου Αμερικής)69. Στα πλαίσια αυτής της 

διαδικασίας προωθείται η διαμόρφωση κοινής αγοράς μέχρι το 2019, η 

απελευθέρωση της κίνησης προσώπων, η συνεργασία για τη διαμόρφωση 

υποδομών, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, ενώ με κοινή πρόταση 

Βενεζουέλας - Βραζιλίας προωθείται το «Νοτιοαμερικανικό Συμβούλιο 

Άμυνας» που αφορά τη στρατιωτική συνεργασία αυτών των χωρών. 

 

5.2  Διλήμματα ασφαλείας στη Λατινική Αμερική  

 

 Ταυτόχρονα, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες αναπτύσσονται και 

αντιθέσεις, όπως η αντιπαράθεση Βενεζουέλας - Βραζιλίας πριν λίγα χρόνια 

με αφορμή την αναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών της παραγωγής 

πετρελαίου, οι συνοριακές διαφορές Χιλής - Αργεντινής στην περιοχή της 

Παταγονίας που συνδέεται με την εκμετάλλευση φυσικού αερίου. Πρόσφατα 

                                                           
68 Ibid, 34. 
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αντιπαραθέσεις προκάλεσε η απόφαση της Βραζιλίας να μειώσει τις 

εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Βολιβία. Τριβές επίσης προκάλεσε το 

γεγονός ότι Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Βολιβία συμμετείχαν στην «Αποστολή 

σταθεροποίησης του ΟΗΕ στην Αϊτή», δηλαδή στη στρατιωτική επέμβαση 

στην Αϊτή που ακολούθησε την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης Αριστίντ. 

  

 Η δυνατότητα αμφισβήτησης του κυρίαρχου ρόλου των ΗΠΑ στην 

περιοχή σχετίζεται με το ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αναδύονται νέες δυνάμεις 

(Ρωσία, Κίνα, Ινδία κλπ.), διαμορφώνοντας νέες δυνατότητες για 

αναπροσαρμογή των συμμαχιών. Μια σειρά Λατινοαμερικάνικες χώρες 

προώθησαν την ανάπτυξη πολύπλευρων σχέσεων με τη Ρωσία, την Κίνα, και 

τις χώρες της ΕΕ. Η Βενεζουέλα προχώρησε και σε δεύτερη συμφωνία 

αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Ρωσία, η Αργεντινή σε 12 διμερείς 

συμφωνίες με την Κίνα και 7 με τη Ρωσία, η Βραζιλία σε συμφωνίες 

εισαγωγής εμπορευμάτων από την Κίνα. Στα τέλη του 2008 ο ρωσικός στόλος 

έκανε την εμφάνισή του στις ακτές της Βενεζουέλας, προκαλώντας τις έντονες 

αντιδράσεις των ΗΠΑ.  

 

Η Λατινική Αμερική μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται σε ένα 

πεδίο όξυνσης των αντιθέσεων ανάμεσα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, 

στις ΗΠΑ, σε χώρες της ΕΕ70, τη Ρωσία και την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου 

και του αναδυόμενου ρόλου της Βραζιλίας. Ιδιαίτερα για τα κινέζικα κεφάλαια 

οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν γίνει προνομιακός χώρος 

δραστηριοποίησής τους. Το Νοέμβρη του 2004 η Κίνα υπέγραψε 39 

εμπορικές συμφωνίες με 5 λατινοαμερικάνικες χώρες. Στην Αργεντινή οι 

κινέζικες επενδύσεις φτάνουν τα 20 δισ. δολάρια. Η Κίνα έχει υπογράψει 

συμφωνίες με τη Βενεζουέλα για μελλοντική εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, ενώ προχώρησε στο δανεισμό 700 εκατομμυρίων δολαρίων προς την 

ίδια χώρα για την κατασκευή κατοικιών. Επίσης η ΕΕ71 επεξεργάστηκε 

πρόσφατα σχέδιο με τίτλο «Περιφερειακή Στρατηγική για τη Λατινική Αμερική 

2007-2013» που προβάλλει τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της 

                                                                                                                                                                      
69 Συμμετέχουν σε αυτή οι εξής 12 χώρες: Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, 
Βενεζουέλα, Εκουαδόρ, Παραγουάη, Περού, Σουρινάμ, Ουρουγουάη, Γκαϊάνα. 
70 Witman, R. EU – Brazil Relations: A Strategic Partnership. European Foreign Affairs 
Review 17, No.1 (2012), p.27 
71 Ibid, p.28. 
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συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. 

 

Η όξυνση των αντιθέσεων φέρνει και την ένταση των εξοπλισμών στις 

χώρες της περιοχής. Έτσι δεν είναι μόνο η Βενεζουέλα που προχώρησε σε 

συγκεκριμένες συμφωνίες αγοράς οπλισμού από τη Ρωσία, υπογράφοντας 

από το 2005 έως το 2009 12 συμβάσεις αξίας 4,4 δισ. δολαρίων. Είναι και η 

Βραζιλία που προχώρησε το Δεκέμβρη του 2008 σε συμφωνία στρατηγικής 

συνεργασίας με τη Γαλλία, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

με ναυπήγηση υποβρυχίων, κατασκευή και προμήθεια ελικοπτέρων κ.ά.  

 

5.3 Ισχυρά οικονομικά θεμέλια  

 

            Η επιλογή της Βραζιλίας ως διοργανώτριας χώρας για το Μουντιάλ 

του 2014 και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 έχει φέρει τη χώρα στο 

διεθνές προσκήνιο. Παράλληλα, η κυβέρνηση της χώρας επιταχύνει την 

οικονομική ανάπτυξη, ακριβώς στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για αυτά τα 

γεγονότα, με επενδύσεις δεκάδων δισ. δολαρίων72.  Για την ανερχόμενη 

οικονομική και πολιτική δύναμη της Λατινικής Αμερικής, οι δύο αυτές 

διοργανώσεις αποκτούν και ένα πολύ ισχυρό συμβολικό περιεχόμενο.  Τα 

τελευταία χρόνια η Βραζιλία έχει αποκτήσει πιο ισχυρή «φωνή» σε θέματα 

όπως το διεθνές εμπόριο και την ενέργεια. Όταν ξέσπασε η παγκόσμια 

οικονομική κρίση του 2008, η Βραζιλία φαινόταν έτοιμη να ανακάμψει πιο 

γρήγορα από άλλους, κυρίως λόγω των ισχυρών βιομηχανικών και 

γεωργικών εξαγωγών της.  Η οικονομική ισχυροποίηση της Βραζιλίας 

οδήγησε τη χώρα στο να επιζητήσει μεγαλύτερη επιρροή στα διεθνή fora, και 

την ίδια στιγμή να λειτουργήσει καταλυτικά με τις πρωτοβουλίες της στην 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών του αναπτυσσόμενου κόσμου.  

 

         Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, λοιπόν, ότι η Βραζιλία θα επιχειρήσει 

να αξιοποιήσει σε κάθε επίπεδο το γεγονός ότι θα φιλοξενήσει τις κορυφαίες 

αυτές αθλητικές διοργανώσεις. Η ανάληψή τους έρχεται όχι μόνο να 

«σφραγίσει» την αναβάθμιση του status της στο διεθνές στερέωμα και στη 

Λατινική Αμερική, αλλά και να καταδείξει ότι οι δυνατότητες της χώρας 

                                                           
72 Burges, S (2006) Without Sticks or Carrots: Brazilian Leadership in South America during 
the Cardoso Era, 1992–2002’, Bulletin of Latin American Research, 25(1), pp. 23–42. 
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ξεπερνούν κατά πολύ τις απαιτήσεις διοργάνωσης του - εντυπωσιακού από 

κάθε άποψη και φημισμένου παγκοσμίως - καρναβαλιού του Ρίο Ντε 

Τζανέιρο73. 

 

           Επιπλέον η κυβέρνηση της χώρας έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή 

διάφορα επενδυτικά πλάνα, με επίκεντρο τη δημιουργία υποδομών και την 

ενίσχυση του κλάδου των επικοινωνιών, με το «βλέμμα» στις διοργανώσεις 

του 2016.  Οι οικονομολόγοι αποδίδουν την ανάπτυξη της Βραζιλίας στην 

αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, η οποία μείωσε τον πληθωρισμό και 

προσέλκυσε ξένες επενδύσεις, καθώς και στη σταθεροποίηση του νομίσματός 

της. Σε μία περίοδο που οι ανησυχίες για τους ρυθμούς ανάπτυξης της 

παγκόσμιας οικονομίας διατηρούνται αμείωτες, η Βραζιλία, με πληθυσμό 200 

εκατομμυρίων, έχει εξελιχθεί σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά 

καταναλωτών, και το τραπεζικό της σύστημα έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό 

την πιστωτική κρίση.  

 

            Αφότου αρκετές τράπεζες της χώρας χρεοκόπησαν στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990, η κυβέρνηση έθεσε αυστηρότερους κανονισμούς για τη 

λειτουργία τους, κάποιες μικρές προβληματικές ιδιωτικές τράπεζες 

κρατικοποιήθηκαν, ενώ άλλες έκλεισαν ή εξαγοράστηκαν από ξένους 

επενδυτές. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες της Βραζιλίας είναι σήμερα σε θέση 

να ενισχύσουν ουσιαστικά την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Ανάπτυξη 

που κατά κύριο λόγο βασίζεται στις γεωργικές και βιομηχανικές εξαγωγές74. Η 

Βραζιλία είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές παγκοσμίως σε ζάχαρη, 

κοτόπουλο, βοδινό κρέας και καφέ και σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, 

είναι σε θέση να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την παραγωγή της.  

 

          Πέραν των παραπάνω, η Βραζιλία αποτελεί επίσης έδρα μίας σειράς 

εγχώριων πολυεθνικών εταιρειών, όπως η Embraer, μια από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες αεροδιαστημικής στον κόσμο. Οι εταιρείες αυτές έχουν σημαντικές 

επενδύσεις στο εξωτερικό, κι έτσι η Βραζιλία έχει μάθει με εντυπωσιακό 

τρόπο να εξισορροπεί την ουσιαστική εμπορική διπλωματία με την πολιτική 

διπλωματία.  Το 2008, το Χρηματιστήριο του Σάο Πάολο συγχωνεύθηκε με το 

                                                           
73 Burges, op.cit, 34. 
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Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων, διευκολύνοντας περαιτέρω την εισροή ξένων 

επενδύσεων.  

 

           Η Βραζιλία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και ως προς την αύξηση 

της συνολικής παραγωγής της σε ενέργεια, κυρίως πετρελαίου και αιθανόλης. 

Ως αποτέλεσμα, η χώρα αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό υγρών καυσίμων 

στη Νότια Αμερική, μετά και τις έρευνες της τελευταίας δεκαετίας που 

οδήγησαν στον εντοπισμό τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου. «Με δεδομένη 

την ισχυρή οικονομική θέση της Βραζιλίας, η χώρα επανακαθορίζει και 

παγιώνει ένα νέο παγκόσμιο ηγετικό ρόλο» σχολιάζουν οι αναλυτές του 

CFR75.  

                                                                                                                                                                      
74 Burges, S. (2012) Strategies and Tactics for Global Change. Democratic Brazil in 
Comparative Perspective. Global Society, 26(3). 
75 To Council on Foreign Relations (CFR) είναι ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός, 
εκδοτικός οίκος και δεξαμενή σκέψης με πεδίο δράσης τις διεθνείς σχέσεις (ΗΠΑ 1998) 
Περισσότερα http://www.cfr.org 
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Μέρος Γ΄ : Νότια Αφρική 

Κεφάλαιο 6: Ν. Αφρική 

6.1 Νότια Αφρική: Εισαγωγή  

Η Ν. Αφρική είναι η μεγαλύτερη και πλέον εξελιγμένη οικονομία στην 

Αφρικανική ήπειρο, με ΑΕΠ περίπου 36% όλης της υποσαχάριας Αφρικής και 

μεγαλύτερο από τα ΑΕΠ της Αιγύπτου, Νιγηρίας και Κένυας αθροιστικά. Η Ν. 

Αφρική κατέχει την 26η θέση στη λίστα της παγκόσμιας οικονομίας με 524 δις 

δολάρια συνολικό ΑΕΠ. Η οικονομία της αποτελείται κατά τα 2/3 από 

υπηρεσίες και κατά το 1/3 από τον δευτερογενή τομέα με μόλις το 2,5% του 

ΑΕΠ να παράγεται από την γεωργία76.  

Είναι χώρα μεσαίου εισοδήματος (συνεισφέρει κατά προσέγγιση 0,5% 

του παγκόσμιου ΑΕΠ, περίπου δηλ. το ίδιο κατ’ αναλογία με τον πληθυσμό 

της επί του παγκοσμίου πληθυσμού), με άφθονο φυσικό πλούτο (χρυσό, 

μαγγάνιο, χρώμιο, άνθρακα, αντιμόνιο, σίδηρο, μαγνήσιο, νίκελ, ουράνιο, 

διαμάντια, λευκόχρυσο, χαλκό, φυσικό αέριο), ανεπτυγμένους τομείς 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (το χρηματιστήριο της Ν. Αφρικής 

κατατάσσεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων του κόσμου), επικοινωνιών, 

ενέργειας, μεταφορών και υποδομές που εξασφαλίζουν ικανοποιητική 

διακίνηση των αγαθών σε ολόκληρη τη χώρα.  

 Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νότιας Αφρικής είναι ο σημαντικός  

ορυκτός πλούτος. Σε μια πρόσφατη έκθεση που εκπονήθηκε από την 

αμερικανική τράπεζα Citigroup, η Νότια Αφρική κατετάγη ως η  πλουσιότερη 

χώρα στον κόσμο σε όρους  κοιτασμάτων, αξίζει  περίπου $ 2,5 τρις. Η Νότια 

Αφρική είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο  πλατίνας, χρωμίου, 

βαναδίου και του μαγγανίου, ο τρίτος μεγαλύτερος σε χρυσό, και προσφέρει 

υπερσύγχρονες  επαγγελματικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την εξόρυξη, 

συμβάλλοντας σημαντικά στους πόρους των Αφρικανικών χωρών .  

                                                           
76 Hentz, J. (2009) the Southern African Security Order. Regional Economic Integration and 
Security among developing States, Review of International Studies, 35, p. 199. 
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Αναμφισβήτητα, τα μεγαλύτερα προβλήματα της νοτιοαφρικανικής 

οικονομίας και κοινωνίας είναι η πολύ υψηλή ανεργία (25% το 2010) με το 

ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας να 

ξεπερνά το 50% το 2010  και τον πληθωρισμό, τα τελευταία χρόνια, να έχει 

ανοδικές τάσεις, ξεπερνώντας το 4% σε ετήσια βάση77. Εντούτοις, 

ενθαρρυντικά  στοιχεία παραμένουν το χαμηλό δημόσιο χρέος (32,5%) αλλά 

και το θετικό εμπορικό ισοζύγιο της τελευταίας 3ετίας (85 δις δολάρια οι 

εξαγωγές, 81 δις δολάρια οι εισαγωγές). Επίσης, το ΑΕΠ ανά κεφαλή σε τιμές 

του 2010 ανήλθε στα 10.700 δολάρια, ξεπερνώντας σε σχέση με τον 

συγκεκριμένο δείκτη μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η 

Ινδία και η Βραζιλία78.  

Η Νοτιοαφρικανική οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεγάλα 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα με παράλληλο έλλειμμα σε μεγάλα έργα 

υποδομής, κυρίως ελλείψεις στο οδικό δίκτυο, με δυσμενή αντίκτυπο στις 

μεταφορές και στην παραγωγή ενέργειας, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα 

κόστη παραγωγής και έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο αναπτυξιακό δυναμικό 

της χώρας.  Η προβληματική παροχή δημοσίων υπηρεσιών  ιδίως σε εποχή 

δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας οδηγεί συχνά σε κοινωνικές 

αντιδράσεις με αποτέλεσμα κινητοποιήσεις, απεργίες και άλλες σχετικές 

εκδηλώσεις. 

Το αξιοσημείωτο, συνεπώς,  για τη Ν. Αφρική είναι ότι ενώ αποτελεί μία 

χώρα με πολλούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους, αυξημένο εργατικό 

δυναμικό κι αξιοσημείωτες επιδόσεις στην οικονομία υστερεί δραματικά σε 

πολλούς κοινωνικούς τομείς. Χαρακτηριστικά ανοδικοί παραμένουν οι δείκτες 

 της ανεργίας, της φτώχειας και της θνησιμότητας.   

Η Νότια Αφρική προστέθηκε στο «χρυσό κλαμπ» των κορυφαίων 

αναδυόμενων οικονομιών, πριν από τέσσερα μόλις χρόνια. Σχεδόν την ίδια 

χρονική περίοδο η χώρα αποκάλυπτε πως είχε στις νότιες περιοχές της και τις 

δυτικές ακτές της αποδεδειγμένα πετρελαϊκά αποθέματα 15 εκατομμυρίων 

βαρελιών. Έως τότε, η Νότια Αφρική δεν παρουσίαζε αξιοσημείωτη 

                                                           
77 Shaw, T. (2014) African Agency? Africa South Africa and the BRICS. International Politics, 
(2015) 52, p. 255. 
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παραγωγή πετρελαίου, όπως τόνιζε και στις εκθέσεις της η αμερικανική 

Επιτροπή Πληροφοριών Ενέργειας. 

Η Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις 

άλλες τέσσερις αναδυόμενες δυνάμεις σε ποικίλες διαστάσεις ισχύος. Σήμερα, 

είναι η μεγαλύτερη οικονομία της υποσαχάριας Αφρικής, αλλά μάλλον 

σύντομα θα υποσκελιστεί από την Νιγηρία79. Φαίνεται ότι η Κίνα προώθησε τη 

συμμετοχή της στην ένωση των BRIC(S), η οποία διατηρεί στενές 

διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με τη χώρα αυτή. Επιπλέον, τα ορυκτά 

αποθέματα σε πολύτιμα μέταλλα και λίθους, οι εξαιρετικές υποδομές, το 

σταθερό οικονομικό κλίμα, το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και το 

εξελιγμένο τραπεζικό σύστημα την καθιστούν πιο αξιόπιστο εταίρο και 

συνομιλητή από τη πετρελαιοπαραγωγό Νιγηρία, η οποία, σπαράσσεται από 

εμφύλιες συγκρούσεις. 

6.2  Αφρική και αποαποικιοποίηση - το όραμα της ‘Αφρικανικής 

αναγέννησης’ 

Η λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1945 συνοδεύτηκε από 

καταλυτικές αλλαγές στην παγκόσμια τάξη και στην ισορροπία δυνάμεων. Το 

κυρίαρχο αποικιακό σύστημα διαλύθηκε με εκπληκτική ταχύτητα και οι 

μεγάλοι αποικιακοί σχηματισμοί έδωσαν τη θέση τους σε μια πλειάδα νέων 

ανεξάρτητων κρατών.  

 

Η αποαποικιοποίση ξεκινά το 1947 με την αποχώρηση της Μεγάλης 

Βρετανίας από την Ινδία και τελειώνει στα μέσα της δεκαετίας του 1970 με την 

ανεξαρτησία και των τελευταίων αποικιών της Αφρικής. Η Νότια Αφρική θα 

πρέπει να περιμένει για μερικά χρόνια ακόμη, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 

1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 για να απαλλαγεί από το 

ρατσιστικό καθεστώς του «Απαρτχάιντ». Δεν θα πρέπει όμως να θεωρήσουμε 

ως ενιαία τη διαδικασία, παρά μόνο ως ντόμινο, αφού υπήρχαν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τη στάση των αποικιοκρατικών δυνάμεων 

απέναντι σε κάθε αποικία ξεχωριστά, όσο και ως προς τις συνθήκες 

απελευθέρωσης και ανεξαρτησίας. Αποτελεί διαφορετικό παράδειγμα η Ινδία, 

                                                                                                                                                                      
78  Ibid., 256. 
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άλλο η Ινδοκίνα, άλλο η Αίγυπτος, άλλο η Αλγερία και άλλο η δική μας 

Κύπρος. Ο «Τρίτος Κόσμος» που προέκυψε από την αποαποικιοποίση και 

που δεν περιελάμβανε μόνο πρώην αποικίες, δεν είναι σε καμιά περίπτωση 

ομοιογενής. Εξάλλου ο όρος έχει μάλλον αποδυναμωθεί επιστημονικά τα 

τελευταία χρόνια. Στο συλλογικό υποσυνείδητο όμως, χαρακτηρίζει τους 

λαούς που έσπασαν τα δεσμά της καταπίεσης των αποικιοκρατών, τα κράτη 

που αναζήτησαν μια διαφορετική πολιτική αποφεύγοντας την πρόσδεση στο 

άρμα της μιας ή της άλλης μεγάλης δύναμης, παρόλο που η Σοβιετική Ένωση 

είχε μεγαλύτερη διείσδυση σε αυτά τα κράτη, και τις χώρες που ήταν φτωχές 

και οι λαοί τους εξαθλιωμένοι80.  

 

Αν τα χρόνια 1945-1955 χαρακτηρίζονται η «ασιατική δεκαετία» στην 

ιστορία της αποαποικιοποίησης, η επόμενη, 1955-1965, ανήκει αναμφίβολα 

στην Αφρική. Το έτος 1960 ξεχωρίζει, καθώς τότε ανεξαρτητοποιήθηκαν 

σχεδόν ταυτόχρονα δεκατέσσερα κράτη της υποσαχάριας Αφρικής. Μετά την 

ανεξαρτησία της Γκάνας το 1957, της πρώτης χώρας της Μαύρης Ηπείρου 

που απαλλάχθηκε από τη βρετανική αποικιακή κυριαρχία, το επόμενο βήμα 

έγινε από τον στρατηγό Σαρλ ντε Γκωλ τον Αύγουστο 1958. Ο Ντε Γκωλ 

έδωσε στις αποικίες το δικαίωμα επιλογής μεταξύ της αποδοχής του νέου 

Συντάγματος και της συνεπαγόμενης παραμονής τους στη Γαλλική Κοινότητα  

ή της απόρριψής του και της πλήρους διάρρηξης των δεσμών με τη Γαλλία.  

 

Κατ’ αρχήν η Γουινέα του Σέκου Τουρέ επέλεξε την ανεξαρτησία, το 

1958 και ακολούθησαν το γαλλικό Καμερούν, την 1η Ιανουαρίου του 1959, η 

Ομοσπονδία του Μάλι με τη Σενεγάλη, η Δαχομέη (Μπενίν μετά το 1975), η 

Ακτή Ελεφαντοστού, το Τσαντ, η Άνω Βόλτα (Μπουρκίνα Φάσο από το 1984), 

η Μαυριτανία, ο Νίγηρας, η Γκαμπόν και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.  

 

Την ίδια χρονιά ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη Μεγάλη Βρετανία το 

Τόγκο, το βρετανικό Καμερούν, η Μαδαγασκάρη και η Νιγηρία, ενώ η 

βρετανική και η ιταλική Σομαλία ενώθηκαν στη Σομαλική Δημοκρατία. Το 

έναυσμα έδωσε μια από τις εμβληματικότερες ομιλίες στην ιστορία της 

Βρετανικής Αυτοκρατορίας, από τον πρωθυπουργό Χάρολντ Μακ Μίλαν. Σε 

                                                                                                                                                                      
79  Ibid., 254, 257. 
80 Καρακατσούλη, A. Ο «άνεμος της αλλαγής» στην Αφρική. Καθημερινή 13 Οκτ 2015. 



49 

 

μια μεγάλη περιοδεία στην Αφρική που διήρκεσε έξι εβδομάδες, ο Mακ Μίλαν 

απευθύνθηκε με σχεδόν τα ίδια λόγια στις αφρικανικές πρωτεύουσες, πρώτα 

στην Άκρα της Γκάνας και στη συνέχεια στο Λάγος, στη Ροδεσία, τη 

Νιάσαλαντ και τέλος στην πανηγυρική κοινή συνεδρίαση των δύο 

κοινοβουλευτικών σωμάτων της Νότιας Αφρικής στο Κέιπ Τάουν, στις 3 

Φεβρουαρίου 196081. 

 

Το ‘’όραμα της Αφρικανικής αναγέννησης’’, απαλλαγμένη από το 

παρελθόν του Απαρτχάιντ την οδήγησε στη θέση του οδηγού στην Αφρική σε 

ότι αφορά την ηγεσία και κυριαρχία. Χρησιμοποιήθηκε η επιθετική εμπορική 

επέκταση από υγιείς οικονομικούς νοτιοαφρικάνικους κολοσσούς για την 

κατάκτηση της άλλοτε δυσπρόσιτης αγοράς της Αφρικής. Τα δομικά 

προβλήματα της Ν. Αφρικής τείνουν να επισκιαστούν από την πολυεπίπεδη 

οικονομική εισβολή που συντελείται στην υπόλοιπη Αφρική. Επιπλέον η Ν. 

Αφρική επιβραβεύτηκε συμμετέχοντας στους BRICS και G20 παρόλα αυτά το 

δίλλημα αν θα τραβήξει το δρόμο της ηγεμονίας ή όχι συνεχίζει να εμφανίζεται 

όλο και εντονότερα. Η επιθυμία για ηγεμονική επικράτηση συναντά στο διάβα 

της τα παρακάτω εμπόδια82: 

α. Η ανεμική εσωτερική οικονομία φιλοξενεί βαθιά δομικά 

προβλήματα. 

β Η Ν. Αφρική δυσκολεύεται να ασκήσει επιρροή σε άλλα 

Αφρικανικά καθεστώτα τα οποία αντιμάχονται τα συμφέροντα της. 

Η παραδοξότητα κατά την οποία ενώ στο εσωτερικό της αντιμετωπίζει 

οικονομικά προβλήματα εντούτοις στο εξωτερικό της ανταμείβεται για την εν 

δυνάμει δυναμική της πορεία, προκαλεί την καχυποψία σε χώρες της Ν.  

Αφρικής που θα επιθυμούσαν παρόμοιο ρόλο. Τα δομικά προβλήματα της η 

Ν. Αφρική φαίνεται ότι επιλέγει να τα επιλύσει μέσω της συστράτευσης με 

άλλες οικονομικές οντότητες (G20, BRICS). Όταν όμως καλείται να οδηγήσει 

                                                           
81 Ibid., 238. 
82 Alden, C. (2005) South Africa’s symbolic hegemony in Africa, Department of International 
Relations Vol. 52, 2 p.239. 
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το κάρο τότε αναζητά συμμάχους να συνδράμουν σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια ηγεμόνευσης83 . 

6.3 Απαρτχάιντ και απομόνωση 

Το καθεστώς του Απάρτχαϊντ, ο θεσμοθετημένος αυστηρός φυλετικός 

διαχωρισμός, άρχισε να οικοδομείται επισήμως το 1948 από το εθνικιστικό 

«Εθνικό Κόμμα» των Αφρικάνερ και διήρκησε ουσιαστικά έως το 1994.  Κατά 

την διάρκεια αυτής της περιόδου η Νότια Αφρική θεωρούνταν ένα κράτος – 

παρίας, ευρισκόμενη σε διεθνή απομόνωση84. Κάποιες χώρες, ωστόσο, 

διατηρήσαν οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις με το καθεστώς, όπως οι 

ΗΠΑ και  το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τις διεθνείς κυρώσεις του ΟΗΕ. Η 

ανοχή από πλευράς Αμερικανών και Βρετανών κινούνταν στα πλαίσια του 

Ψυχρού Πολέμου, καθώς η Νότια Αφρική λειτουργούσε ως ανάχωμα κατά της 

επέκτασης του κομμουνισμού στην «μαύρη ήπειρο». 

Η Νότια Αφρική εμφανίζεται ως υπέρμαχος των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο εξωτερικό - λόγω και του ευαίσθητου παρελθόντος της - και 

έχει θέσει ως στόχο την διατήρηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, γι’ 

αυτό και έχει παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο σε πολλές αφρικανικές 

συγκρούσεις. 

Ο ολοένα και αυξανόμενος περιφερειακός ρόλος της Νοτίου Αφρικής 

τροφοδοτεί, ωστόσο, την καχυποψία ιδίως της Αγκόλας και της Νιγηρίας, οι 

οποίες είναι ανταγωνιστικές δυνάμεις και αντιτίθενται σφοδρά σε τυχόν 

άσκηση ηγεμονίας από πλευράς της Πραιτόρια. Πέραν τούτου ο 

περιφερειακός ρόλος της Νοτίου Αφρικής υπονομεύεται από τα ίδια της τα 

εσωτερικά προβλήματα. Η χώρα μαστίζεται από μεγάλο ποσοστό ανεργίας 

της τάξης του 25% περίπου και μεγάλες εισοδηματικές διαφορές. Ο λαός 

βλέπει με δυσφορία τις αυξημένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο 

εξωτερικό η χώρα, θεωρώντας τες ως κατασπατάληση πόρων. 

Το έτος 1994 σηματοδότησε την πτώση του ρατσιστικού καθεστώτος 

του Απάρτχαϊντ και την άνοδο του Νέλσον Μαντέλα στον προεδρικό θώκο της 

                                                           
83 Ibid., 240. 
84 Shaw, op. cit., p. 256. 
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Νοτίου Αφρικής. Στον Νέλσον Μαντέλα πιστώνεται η προώθηση της εθνικής 

συμφιλίωσης και η επίτευξη της ομαλής και ειρηνικής μετάβασης προς την 

δημοκρατία. Από το 1990 έως το 1994 με αργά βήματα ολοκληρώθηκε η 

μετάβαση από την εποχή Απαρτχάιντ στη νέα δημοκρατική κυβέρνηση. Ήταν 

η πρώτη ευκαιρία να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αφρική. Αμέσως 

βρήκαν θέση μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και οικονομικοί κολοσσοί. Το 1994 η 

Ν. Αφρική χωρίς κανένα ανταγωνιστή έκρυβε τα προβλήματα της όπως, το 

μαύρο εργατικό δυναμικό χωρίς στοιχειώδη δικαιώματα, μεταξύ άλλων. Μέχρι 

το 2013, παρά την άνοδο της Νιγηρίας η οικονομία της Αφρικής κατείχε την 

πρωτοκαθεδρία.85 

6.4  Ήπια – σκληρή ισχύς 

Στον τομέα της διατήρησης της ειρήνης και ασφάλειας, η Ν. Αφρική 

επέλεξε να συμμετάσχει σε διάφορες αποστολές των Η.Ε και της Αφρικανικής 

Ένωσης (AU). Συνολικά συμμετείχε σε 14 ειρηνευτικές αποστολές με 2020 

άτομα. Παρόλα αυτά η συνεχής κριτική αλλά και ο αναγκαίος αμυντικός 

προϋπολογισμός δεν μπορούσαν να δώσουν περαιτέρω άνθηση στην 

εξωτερική πολιτική86. Όπως η σκληρή ισχύς δεν μπορεί μόνη της να 

οικοδομήσει μια ηγεμονική ένταση έτσι και η ήπια ισχύ μόνη της δεν μπορεί 

να διατηρήσει ένα ηγεμονικό προφίλ. 

Ο ηγεμόνας παρέχει συνήθως υπηρεσίες ‘’κυβερνητικής υφής’’ όπως η 

ασφάλεια και οι πρώτες ύλες. Φαίνεται ότι και σε αυτό το τομέα η Ν. Αφρική 

ενώ δε θέλει φαίνεται ότι δε μπορεί. Η δομική ισχύς ως μέρος των υπηρεσιών  

‘’κυβερνητικής υφής’’ εκδηλώνεται από την ασφάλεια, παραγωγή (και 

εμπόριο), οικονομία, γνώση και εξειδίκευση. 

Στη μεταδιπολική παγκόσμια σκακιέρα φάνηκε αρχικά ότι η Αφρικανική 

ήπειρος δεν θα έπαιζε κανένα ρόλο πόσο μάλλον όταν οι ΗΠΑ δε θέλησαν να 

                                                           
85 Barber, J and Barrett, J (1990) South Africa's foreign policy: the search for status and 
security 1945–1988. African Affairs, 90 (359). 
86 Cheru, F. (1996) Africa in the new world order: Rethinking development planning in the age 

of globalization. In: A. Adedeji (ed.) South Africa & Africa: Within or Apart? London: Zed 

Books, pp. 44–72. 
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αποδώσουν κάποιο ρόλο σε χώρα της Αφρικής. Υπό το πρίσμα όμως της 

τρομοκρατίας αλλά και της σημασίας που αποκτούν για την οικονομία οι 

πρώτες ύλες η Ν. Αφρική ξαναμπαίνει στη γεωπολιτική σκακιέρα.87  

Οι ΗΠΑ προωθούν μία Νότια Αφρική με πρωταγωνιστικό περιφερειακό 

ρόλο, η οποία να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον Τρίτο Κόσμο και τη 

Δύση. Εντούτοις, η Πραιτόρια συντάσσεται σε γενικές γραμμές ακόμη και με 

αμφιλεγόμενα καθεστώτα του Τρίτου Κόσμου. Η στάση της αναφορικά με τη 

Ζιμπάμπουε και το Ιράν δυσαρέστησε ιδιαίτερα τις δυτικές δυνάμεις. 

Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θεωρούνται κατά γενική ομολογία οι 

καλύτερα εξοπλισμένες και οι πιο εκσυγχρονισμένες της ηπείρου. 

Μαστίζονται, ωστόσο, από μεγάλα ποσοστά φορέων του ιού του AIDS στις 

τάξεις τους. 

Οι εξωτερικές απειλές που κατά τη διάρκεια της περιόδου του 

Απαρτχάιντ διαμόρφωναν την αντίληψη που είχε η Ν. Αφρίκη για το ρόλο των 

Ε.Δ της, σταμάτησαν να υπάρχουν.88 Οι απειλές όμως δεν προέρχονται μόνο 

από ένα κράτος που έχει απειλητικές διαθέσεις.89 Η ασφάλεια είναι μια έννοια 

που ποικίλει σε διαφορετικές περιφέρεις του κόσμου. Η μετά Απαρτχάιντ Ν. 

Αφρική δεν αποτελεί την ίδια απειλή όπως ήταν κατά την περίοδο του 

Απαρτχάιντ. 

Το δίλημμα ασφαλείας της Ν. Αφρικής σήμερα πηγάζει κυρίως από 

παράγοντες όπως η φτώχεια και η υπανάπτυξη.90 Επιπλέον παράγοντες 

ανασφάλειας αποτελούν η μετανάστευση, η ανάπτυξη και η διακίνηση 

οπλισμού, το HIV/AIDS, η τοπική και διεθνής εγκληματικότητα. 

 

                                                           
87 Mandelbaum, M. (2011) The Frugal Superpower, New York: Public Affairs  
88 Africa Strategic Alternatives, ‘An Audit of Southern African Development Community 

Defence Policies’, Solomon (ed.), Towards a Common Defence, p. 118. 

89 Buzan, B and Wæver, O. Regions and Power: The Structure of International Security (New 

York: Cambridge University Press, 2003), p. 51. 

90 Muradzikwa, S. Foreign Investment in SADC, Working Paper 02/67 (Cape Town: DPSU, 

University of Cape Town (2002), pp. 1, 10. 
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Στη Ν. Αφρική μελέτες έδειξαν ότι περίπου μισοί στρατιώτες ηλικιών 23 

έως 29 θα είναι HIV positive.91 Οι διαστάσεις του προβλήματος του AIDS στη 

νεολαία και στο στρατό αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

αποσταθεροποίησης.92 Η συμβολή των Ε.Δ. στην αντιμετώπιση των απειλών 

όπως παράνομη μετανάστευση, εγκληματικότητα, ανεργία, φτώχεια και AIDS 

είναι σημαντική. Τα τελευταία χρόνια ενδεικτικά  εκτελέστηκαν 5000 

περιπολίες εποχούμενες, οργανώθηκαν 4000 σημεία ελέγχου, 100000 

περιπολίες πεζές, 20000 σημεία παρατήρησης, επιπλέον σχεδιάστηκαν και 

εκτελέστηκαν 1737 έξοδοι αεροσκαφών για αντιμετώπιση εγκλημάτων και 986 

έξοδοι σκαφών επιφανείας για επιθεώρηση και έλεγχο υπόπτων σκαφών στη 

θάλασσα. Το κόστος όλων των παραπάνω ξεπέρασε το 1 δις ευρώ93.   

6.5 Αφρική : Δυναμική χωρίς αντίκρισμα 

Η Ν. Αφρική θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι παράλληλα το 

«ευλογημένο» αλλά και το «αδικημένο» παιδί του αναπτυσσόμενου κόσμου. 

Ενώ Λατινική Αμερική και Ανατολική Ασία, οι άλλοι δύο πόλοι του οικονομικού 

«Νότου», γνωρίζουν στο σύνολο τους φρενήρεις ρυθμούς ανάπτυξης 

αυξάνοντας διαρκώς τα μερίδια τους στην παγκόσμια οικονομία, η Αφρική 

δείχνει όχι απλώς να παραμένει στάσιμη αλλά και να βιώνει μια συνεχιζόμενη 

καθίζηση.  Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής 

π.χ. αύξησαν – σε τρέχουσες τιμές και συναλλαγματικές ισοτιμίες - το 

συνολικό τους Α.Ε.Π. κατά 422% την περίοδο 1990-2012 από 1 τρις $ το 

1990 σε 5,7 τρις $ το 2012. Ανάλογη ήταν η αύξηση του μεριδίου της 

Λατινικής Αμερικής επί του παγκόσμιου Α.Ε.Π. καθώς στο αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα το μερίδιο της σχεδόν διπλασιάστηκε αυξανόμενο από 4,9% σε 

                                                           
91 Elbe, S. HIV/AIDS and the Security Sector in the Southern Africa Region, in New and 

Critical Security (2009). 

92 For a thorough study on the impact of HIV/AIDS on southern Africa militaries, see Martin 

Rupiya (ed.), The Enemy Within: Southern African Militaries’ Quarter Century Battle with HIV 

and AIDS (Pretoria: Institute for Security Studies, 2006) 

93 South Africa justifies the use of its military in internal policing roles under the national 

security banner of human security encapsulated in Chapter 11, Article 198 of the 1996 

Constitution and reiterated in the 1997 Defence Review. Jean-Jacques Blais and Jeremy 

King, ‘Internal Military Development in Support of Security in South Africa’. Paper prepared 

for IPSA RC#40 Workshop, Halifax (2000), p. 1/6. 
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8%94. 

 

 Η οικονομική ειδησιογραφία αναφέρεται συνήθως με εγκωμιαστικά άρθρα 

στις μεγάλες επιτυχίες των αναπτυσσόμενων χωρών της Λατινικής Αμερικής 

και της ανατολικής Ασίας, καθώς και στον εντυπωσιακό δυναμισμό που αυτές 

επιδεικνύουν στις παγκόσμιες αγορές. Σημαντικός αριθμός μελετών έχει 

μελετήσει συστηματικά φαινόμενα όπως η ανάδειξη των οικονομιών 

«τίγρεων» και «σκύμνων» της Ν.Α. Ασίας (Southeast Asia’s tiger and tiger 

cub economies), η εκβιομηχάνιση των οικονομιών της περιοχής μέσω του 

σχήματος των “flying geese” ή τα νεοφιλελεύθερα οικονομικά «θαύματα» που 

επιτελέστηκαν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.  

 

Αντίθετα, οι αναφορές στην Αφρική στην πλειονότητα τους παραμένουν 

αρνητικές: υπανάπτυξη, φτώχεια, πολεμικές συρράξεις και διαφθορά 

συνθέτουν μια διόλου κολακευτική εικόνα για την Αφρική ως προορισμού 

υποδοχής Α.Ξ.Ε95. 

 

6.6  Αφρική ένα κοιμώμενο ηφαίστειο 

 

Η Αφρική είναι πραγματικά ένα «κοιμώμενο ηφαίστειο», μια ήπειρος που 

μπορεί να προσφέρει στο μέλλον σημαντικές και υψηλής απόδοσης 

επενδυτικές ευκαιρίες ικανές να την καταστήσουν έναν από τους 

σημαντικότερους προορισμούς υποδοχής ξένων επενδύσεων στον κόσμο. Η 

Αφρικανική ήπειρος έχει την 2η μεγαλύτερη χερσαία έκταση στον κόσμο και 

πληθυσμό 1 δις κατοίκων, πληθυσμό που αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς 

(μέσος ρυθμός αύξησης 2,6 % την περίοδο 1975-2009)96 και ο οποίος αν 

διατηρήσει τους προβλεπόμενους ρυθμούς αύξησης θα έχει έως το 2050 

αυξηθεί από το 15% στο 25% του παγκόσμιου πληθυσμού.97  

 

Η αύξηση του πληθυσμού της ηπείρου πέρα από την καθαρά ποσοτική 

                                                           
94 Shaw, op. cit., 252. 
95 Alden, C. and Soko, M. (2005) South Africa’s economic relations with Africa: Hegemony 

and its discontents. Journal of Modern African Studies 43(3): 367–392. 

96 Ibid., 259. 
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διάσταση υποκρύπτει και ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθιστούν ακόμη πιο 

εμφανή την αναπτυξιακή διάσταση της αύξησης αυτής. Tο σύνολο των χωρών 

της περιοχής έχει πληθυσμό με μέσο όρο ηλικίας μικρότερο των 26 ετών, ενώ 

η ηλιακή ομάδα 15-24 ετών εμφανίζει ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις με τις  

εκτιμήσεις να ανεβάζουν την συμμετοχή της Αφρικής στην συγκεκριμένη 

ηλικιακή ομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο σε ποσοστό 29% έως το 2050. Κάθε 

τρίμηνο προστίθενται στον ενεργό πληθυσμό 15,3 εκατ. εργαζόμενοι, με τον 

αριθμό αυτό να αυξάνεται διαρκώς, δημιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο 

σημαντικές πιέσεις για την  απασχόληση αυτού του νέου δυναμικού μέσω της 

διεύρυνσης της αγοράς εργασίας.  

 

Παράλληλα, η σχέση μεταξύ ενεργού και μη ενεργού πληθυσμού 

(dependency rate) σε αντίθεση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες βελτιώνεται 

διαρκώς για την Αφρική και σύμφωνα με εκτιμήσεις της African Development 

Bank (Africa’s Demographic Trends, Μάρτιος 2012) η σχέση αυτή θα 

αυξάνεται και πέρα από το 2030 προσεγγίζοντας του αντίστοιχους λόγους 

των υπόλοιπων αναπτυσσόμενων οικονομιών. 

 

Η ραγδαία αυτή αύξηση του ενεργού κυρίως πληθυσμού δημιουργεί 

πλεόνασμα εργατικών χεριών και πιέζει το εργατικό κόστος σε χαμηλά 

επίπεδα γεγονός που αυξάνει την ελκυστικότητα της Αφρικής ως προορισμού 

ξένων επενδύσεων που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση εισροών χαμηλού 

κόστους, ενώ η αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την τάση 

συγκέντρωσης του στα αστικά κέντρα και την άνοδο των εισοδημάτων 

δημιουργούν μια  εύρωστη εσωτερική αγορά με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης 

ικανή να προσελκύσει ξένων επενδύσεων. που αποσκοπούν στην κάλυψη 

της εσωτερικής ζήτησης.  

 

Η δυναμική βέβαια της Αφρικής δεν περιορίζεται στους ανθρώπινους 

αλλά επεκτείνεται και στους φυσικούς πόρους. Οι φυσικοί πόροι αποτελούν 

παράλληλα την ευλογία αλλά και την κατάρα της Αφρικής. Η ήπειρος διαθέτει 

σημαντικότατα κοιτάσματα μεταλλευμάτων, πολύτιμων μετάλλων και λίθων, 

υδρογονανθράκων και μη μεταλλικών ορυκτών, ενώ σημαντική 

                                                                                                                                                                      
97 African Development Report 2011, UNIDO-UNCTAD 28. Αντίστοιχη μελέτη της African 
Development Bank (Africa’s Demographic Trends, Μάρτιος 2012) τοποθετεί την αύξηση του 
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παρακαταθήκη για αυτήν αποτελούν οι σημαντικοί υδάτινοι πόροι που 

διαθέτει καθώς και η πλούσια χλωρίδα και πανίδα της. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουμε πως η ήπειρος διαθέτει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 

αερίου ίσα με το 8,01% και το 7,5% των παγκοσμίων αποθεμάτων 

αντίστοιχα.98 

Επίσης η ‘ήπειρος  διαθέτει στο υπέδαφος το 30% των παγκοσμίων 

αποθεμάτων μεταλλευμάτων διαθέτοντας σημαντικά κοιτάσματα βωξίτη, 

κοβαλτίου και χρυσού μεταξύ άλλων. Ο παρακάτω χάρτης μας προσφέρει μια 

συνοπτική  εικόνα των φυσικών πόρων της Αφρικής: 

 

Γράφημα 2.4: Σχηματική αναπαράσταση των κυριότερων φυσικών 

πόρων της Αφρικής99 

 

                                                                                                                                                                      
αφρικανικού πληθυσμού σε απόλυτους αριθμούς σε  1,6 δις έως το 2030. 
98 BP 2012 Statistical Energy Survey. 
99 Πηγή: aljazeera.com. 
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Η Ν. Αφρική έχει την τύχη να διαθέτει τέτοιους φυσικούς πόρους που θα 

μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την αναπτυξιακή της «μηχανή» σε βάθος 

δεκαετιών καθιστώντας μια από τις πλέον ανεπτυγμένες περιοχές του 

πλανήτη. Η ατυχία της ήταν όμως ότι αυτός ο πλούτος λειτούργησε εις βάρος 

της υπονομεύοντας την αναπτυξιακή της πορεία. Ήδη από τα τέλη του 19ου 

αιώνα οι πλούσιοι φυσικοί πόροι προσέλκυσαν στην ήπειρο τις μεγάλες 

αποικιοκρατικές δυνάμεις της εποχής οι οποίες εκμεταλλευόμενες την 

στρατιωτική και τεχνολογική τους υπεροχή υποδούλωσαν  τους τοπικούς 

πληθυσμούς και εκμεταλλεύτηκαν ανηλεώς τους φυσικούς πόρους της 

ηπείρου συσσωρεύοντας υπερκέρδη στα μητροπολιτικά τους κέντρα. Ακόμη 

και μετά το τέλος της αποικιοκρατίας όμως στα τέλη της δεκαετίας του 1950-

60 οι πλούσιοι φυσικοί πόροι συνέχισαν να υπονομεύουν την οικονομική  και 

πολιτική ευστάθεια της ηπείρου. Στην θέση των αποικιοκρατών βρέθηκαν 

πολυεθνικές εταιρίες που με την υποστήριξη των πρώην αποικιοκρατικών 

δυνάμεων εξασφάλισαν πλήρη δικαιώματα εκμετάλλευσης στο σύνολο 

σχεδόν των χωρών της περιοχής μέσα από συμφωνίες που λειτουργούσαν 

συντριπτικά υπέρ τους.  

 

Με την ενθάρρυνση των ξένων πατρώνων αναπτύχθηκε στην δημόσια 

διοίκηση ένα εκτεταμένο καθεστώς διαφθοράς που ακόμη και σήμερα θέτει 

άμεσα και έμμεσα εμπόδια στην αναπτυξιακή προσπάθεια της ηπείρου, ενώ η 

διανομή των κερδών από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μεταξύ των 

τοπικών πληθυσμών οδήγησε σε αντεγκλήσεις που σύντομα έλαβαν την 

μορφή πραξικοπημάτων, εμφύλιων συρράξεων και πολεμικών συγκρούσεων 

μεταξύ κρατών της περιοχής. Όπως ο Economist σημειώνει η «κατάρα των 

πόρων» (resource curse) έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη τοπικών οικονομικών 

και πολιτικών ελίτ που αποθησαυρίζουν τον πλούτο που προέρχεται από τη 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων θέτοντας παράλληλα υπό τον άμεσο 

έλεγχο το σύνολο σχεδόν των τοπικών οικονομιών. Την ίδια στιγμή που η 

πλειονότητα του πληθυσμού των χωρών αυτών προσπαθεί να επιβιώσει υπό 

αντίξοες συνθήκες, οι ηγεσίες τους δαπανούν δισεκατομμύρια δολάρια για την 

αγορά οπλικών συστημάτων100. 

 

                                                           
100Davies, R Emerging South African Perspectives on Regional Cooperation and Integration 

after Apartheid, Transformation, 20 (1992), p. 77. 
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Και από οικονομική σκοπιά όμως, όπως θα παρουσιάσουμε στη 

συνέχεια, η ύπαρξη ενός τέτοιου φυσικού πλούτου λειτούργησε εις βάρος της 

Ν. Αφρικής σε βάθος χρόνου101. Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων παρά 

τα όποια έσοδα απέφερε στις χώρες της περιοχής, οδήγησε στην ανάπτυξη 

ενός ανισοβαρούς οικονομικού μοντέλου όπου ο υπερτροφικός πρωτογενής 

τομέας συνείσφερε το σύνολο σχεδόν των εσόδων των χωρών της περιοχής, 

ενώ παράλληλα υπονόμευε την διαφοροποίηση των οικονομιών  οδηγώντας 

έτσι στην εξασθένηση του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. 

 

6.7   Περιβαλλοντική ανάπτυξη και ασφάλεια 

 

Σημαντική παράλειψη θα ήταν η μη αναφορά των δυνατοτήτων της  σε 

τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η βιώσιμη εκμετάλλευση του 

φυσικού περιβάλλοντος. Η Ν. Αφρική διαθέτει σημαντικότατους υδάτινους 

πόρους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η εκμετάλλευση των παντός είδους 

υδατοπτώσεων είναι τεχνικά  ικανή να προσφέρει στην χώρα 750 TWh σε 

ετήσια βάση, δυναμικό από το οποίο όμως μόλις το 5% γίνεται αντικείμενο 

εκμετάλλευσης αυτή την στιγμή.  

 

Η προώθηση της εκμετάλλευσης αυτής της εναλλακτικής και φιλικής προς 

το περιβάλλον  πηγής ενέργειας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για μια 

περιοχή όπου μόλις το 41,8%  του πληθυσμού έχει πρόσβαση στην ηλεκτρική 

ενέργεια, ενώ σημαντική θα μπορούσε να είναι η συμβολή της στις 

προσπάθειες ανάπτυξης του δευτερογενούς τομέα μέσω της παροχής 

αξιόπιστης και χαμηλού κόστους ενέργειας.  

 

Μια χώρα με την έκταση και την βιοποικιλότητα της Ν. Αφρικής βέβαια 

δεν θα μπορούσε να μην αξιοποιήσει και το φυσικό της περιβάλλον ως μοχλό 

ανάπτυξης. Η χώρα αυτή τη στιγμή καλύπτεται σε ποσοστό 23% από 

πλούσια παρθένα δάση ικανά να προσφέρουν στις τοπικές οικονομίες μια 

σημαντική πηγή εσόδων αν εκμεταλλευτούν με τρόπο βιώσιμο πέρα από τις 

παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν εις βάρος του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

 

                                                           
101 Hentz, op. cit., 204. 
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6.8  Ένα ποτήρι μισοάδειο παρά μισογεμάτο  

 

Παρά τις δυνατότητες της αυτές όμως η Αφρική εξακολουθεί να υστερεί 

και να εμφανίζει έντονα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που θέτουν 

εμπόδια στην αναπτυξιακή της προσπάθεια. Η λίστα των προβλημάτων 

αυτών είναι πραγματικά εντυπωσιακή, στην Ν. Αφρική μοιάζουν να έχουν 

συγκεντρωθεί όλα τα δεινά του αναπτυσσόμενου κόσμου στον υπερθετικό 

μάλιστα βαθμό. Επιβαρυμένοι μακροοικονομικοί δείκτες , δομικές αστοχίες 

της οικονομίας, φτωχές ή ανύπαρκτες υποδομές, ποικίλα κοινωνικά 

προβλήματα και πολιτική αστάθεια δημιουργούν ένα πραγματικό 

«ναρκοπέδιο» στις εισροές ξένων επενδύσεων  στη Ν. Αφρική. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες λειτουργούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ανασταλτικά στην 

εισροή ξένων επενδύσεων συμβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο περαιτέρω 

στο αναπτυξιακό έλλειμμα της Ν. Αφρικής. 

 

Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στο κυκεώνα των προβλημάτων που 

ταλανίζουν χώρες σαν την Ν. Αφρική από την μελέτη των μακροοικονομικών 

μεγεθών των  σημαντικότερων αφρικανικών κρατών. 

 

Μια επιφανειακή παρατήρηση των μακροοικονομικών δεικτών των 

οικονομιών της περιοχής θα μας δημιουργούσε την εντύπωση πως όλα 

βαίνουν καλώς. Το Α.Ε.Π. των χωρών αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς 

(μέσος ρυθμός αύξησης 5,2% για την περίοδο 2001-11), ειδικά σε σύγκριση 

με τις ανεπτυγμένες οικονομίες, τα εισοδήματα βρίσκονται σε ανοδική πορεία 

την τελευταία δεκαπενταετία και η απασχόληση αυξάνεται102. Όπως αναφέρει 

σε μελέτη της η Ernst &Young 6 αφρικανικές οικονομίες περιλαμβάνονταν 

στην λίστα με τις 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο την 

περίοδο 2001-10, ενώ 7 αφρικανικές οικονομίες προβλέπεται να 

περιλαμβάνονται στην σχετική λίστα για την περίοδο 2011-15. Ακόμη, τα 

οικογενειακά εισοδήματα στην πλειονότητα των χωρών της περιοχής την 

περίοδο 2005-15 εμφανίζουν σημαντική μεγέθυνση, με το ποσοστό του 

πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας να μειώνεται διαχρονικά 

και το επίπεδο διαβίωσης των τοπικών πληθυσμών να ανέρχεται διαρκώς. 

 



60 

 

 

 

Πίνακας : Οι 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο103  

 

Η φτωχοποίηση του πληθυσμού φαίνεται να διαιωνίζεται καθώς παρά την 

εισροή κεφαλαίων στην ήπειρο τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν εξαιρετικά 

υψηλά αν συγκριθούν με αυτά άλλων αναπτυσσόμενων οικονομιών. Ιδιαίτερα 

στην περίπτωση χωρών όπως η Ανγκόλα και Ν. Αφρική, που θεωρούνται 

από τις πλέον εύρωστες οικονομικά της ηπείρου, τα ποσοστά ανεργίας 

ξεπερνούν το 20% με ότι επιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή της Αφρικής. Όπως προαναφέραμε ετησίως προστίθενται στον 

ενεργό πληθυσμό της ηπείρου πλέον των 10 εκατομμυρίων νέοι εργαζόμενοι, 

των οποίων ο αριθμός αυξάνεται διαρκώς. Αν οι ηγεσίες των χωρών 

αποτύχουν να δημιουργήσουν τις θέσεις εργασίας εκείνες που θα 

απορροφήσουν  σημαντικό μέρος αυτών των εργαζομένων τότε το μέλλον 

προδιαγράφεται δυσοίωνο, καθώς όχι μόνο θα αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων 

που αδυνατεί να επιβιώσει, αυξάνοντας έτσι τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά 

παράλληλα θα δημιουργηθούν εστίες κοινωνικής δυσαρέσκειας και πολιτικής 

αναταραχής που ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση. 

 

Οι ευθύνες για αυτές τις σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες που 

εμφανίζουν οι οικονομίες των χωρών της Αφρικής θα πρέπει να αναζητηθούν 

στις πολιτικές που κατά καιρούς ακολούθησαν οι ηγεσίες των χωρών αυτών, 

καθώς και στις δομικές αστοχίες που εμφανίζουν οι κατά τόπους οικονομίες 

                                                                                                                                                                      
102 Alden, op. cit., 242. 
103 2001-10 & 2011 “Building Bridges”: Ernst & Young’s 2012 attractiveness survey for Africa. 
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ως αποτέλεσμα αυτών. 

 

Αμέσως μετά την άρση του αποικιοκρατικού ζυγού στο «τιμόνι» των 

περισσότερων αφρικανικών χωρών βρέθηκαν οι κατά τόπους ηγέτες των 

απελευθερωτικών κινημάτων. Άτομα με αξιοθαύμαστες ιδέες και προσήλωση 

στον αγώνα τους που όμως στην πλειονότητα τους είτε δεν διέθεταν την 

απαιτούμενη «τεχνογνωσία» για να καθοδηγήσουν την αναπτυξιακή πορεία 

χωρών που ουσιαστικά ξεκινούσαν από το μηδέν είτε σε πολλές περιπτώσεις 

τα κριτήρια λήψης αποφάσεων για την οικονομική πολιτική που θα 

ακολουθούνταν κάθε άλλο παρά οικονομικά ήταν καθώς έπρεπε να ληφθούν 

υπόψη ιδεολογικές διακηρύξεις, συμφέροντα ξένων δυνάμεων και τοπικές 

πολιτικές σκοπιμότητες.  Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις όπου 

καταρτίζονταν αναλυτικά και μακροχρόνια προγράμματα οικονομικής 

ανάπτυξης οι κατά τόπου πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές δεν επέτρεπαν 

την αποτελεσματική εφαρμογή τους. 

 

Η προχειρότητα όμως με την οποία  οι πολιτικές αυτές επιχειρήθηκε να 

εφαρμοστούν δεν επέτρεψε την διάχυση των ωφελειών από τις σχετικά μικρές 

έστω εισροές ξένων επενδύσεων στο σύνολο της οικονομίας.  Οι πιεστικές 

ανάγκες για την εισροή ρευστών διαθεσίμων στα κρατικά ταμεία και η 

προσπάθειες εξυπηρέτησης τοπικών πολιτικών συμφερόντων είχαν ως 

αποτέλεσμα είτε την συγκέντρωση των σε τομείς όπως η εκμετάλλευση 

φυσικών πόρων είτε την τοποθέτηση αναπτυξιακών πιστώσεων – που σε 

προηγούμενο κεφάλαιο δείξαμε πως συνδέονται με  έργα εντυπωσιασμού με 

μηδενικό αναπτυξιακό αντίκρισμα104.  

 

Οι ελλείψεις σε κεφάλαια, οι διαρκείς πολιτικές αναταράξεις, οι  

λανθασμένες επιλογές των πολιτικών ηγεσιών που περιγράψαμε 

προηγουμένως,  αλλά και το γεγονός ότι η πλειονότητα των χωρών της 

περιοχής βρισκόταν έως σχετικά πρόσφατα υπό τον αποικιοκρατικό ζυγό 

                                                           
104 Χαρακτηριστική είναι η αφήγηση της Deborah Bräutigam στο 7Ο και το 8 Ο κεφάλαιο 
του βιβλίου της “The Dragon’s Gift: The real story of China in Africa” ( Oxford 
University Press, 2009)  για μια συζήτηση που είχε με τον Κινέζο πρέσβη στην Σιέρα 

Λεόνε. Ο πρέσβης περιέγραφε τις προσπάθειες του να μεταπείσει την νεοεκλεγείσα τοπική 
κυβέρνηση να μην διαθέσει τις χορηγούμενες από την Κίνα πιστώσεις στην κατασκευή ενός 
νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στην πόλη Bo, η τοπική κυβέρνηση ωστόσο υποστήριζε στην 
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υποθήκευσαν το μέλλον της Αφρικής στερώντας της τις υποδομές εκείνες που 

θα μπορούσαν να προωθήσουν την οικονομική της ανάπτυξη. Αν και αρχικά 

προηγούνταν και  σε αυτό τον τομέα της νοτίου  Ασίας, η ήπειρος εμφανίζει 

σήμερα εντονότατο έλλειμμα υποδομών όχι μόνο σε σχέση με τις 

ανεπτυγμένες οικονομίες αλλά και με τις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες. 

Σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, λιμένες και δίκτυα ηλεκτροδότησης και 

τηλεπικοινωνιών είτε είναι απόντα στο μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου είτε 

βρίσκονται σε οικτρή κατάσταση μένοντας χωρίς την απαραίτητη συντήρηση. 

  

Τροχοπέδη για την ανάπτυξη της Ν. Αφρικής, αλλά και παράλληλα 

σημαντικό πρόβλημα στην αποτελεσματική λειτουργία της οικονομίας  

αποτελεί η εκτεταμένη διαφθορά που καθιστά την απρόσκοπτη λειτουργία 

των επιχειρήσεων προβληματική. Η απουσία ενός αυτόνομου συστήματος 

δημόσιας διοίκησης, η εκτεταμένη ανέχεια, το ασταθές πολιτικό περιβάλλον 

και οι συνεχείς παρεμβάσεις ξένων παραγόντων έχουν οδηγήσει στην 

ανάπτυξη ενός καθεστώτος εκτεταμένης διαφθοράς στην δημόσια διοίκηση 

των περισσοτέρων αφρικανικών κρατών που βασίζεται στην ύπαρξη 

πελατειακών σχέσεων μεταξύ πολιτικών παραγόντων και τοπικών 

πληθυσμών, καθώς και στην εκτεταμένη δωροληψία. Η διαφθορά βέβαια δεν 

αποτελεί αποκλειστικό «προνόμιο» της Ν. Αφρικής, τέτοιες συμπεριφορές 

μπορούν να εντοπιστούν ακόμη και στα πιο προηγμένα κράτη. 

 

 Υπάρχουν βέβαια άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες που εμφανίζουν 

επίσης υψηλά επίπεδα διαφθοράς.105 Το πρόβλημα της Αφρικής είναι ότι αυτή 

η «συγκέντρωση» διαφθοράς έχει σημαντικό άμεσο και έμμεσο κόστος για 

ολόκληρη την ήπειρο, το κόστος από παράτυπες τιμολογήσεις εμπορευμάτων 

και άλλες παράνομες εκροές ανέρχεται σε μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια 

δολάρια σε ετήσια βάση, ενώ η εδραίωση της πεποίθησης ότι η Αφρική 

αποτελεί το «βασίλειο» της διαφθοράς λειτουργεί αποτρεπτικά για τους ξένους 

επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ήπειρο στερώντας της 

                                                                                                                                                                      
απόφαση της αυτή καθώς η πόλη αυτή αποτελούσε προπύργιο της αντιπολίτευσης και η 
ακύρωση της κατασκευής του γηπέδου θα προκαλούσε εντάσεις σε όλη τη χώρα. 
105 Όπως σημειώνει σε έκθεση της η Ernst & Young στην λίστα της Transparency 
International 14 χώρες της περιοχής εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας από την 
Ινδία και 35 από την Ρωσία. 
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κατά αυτό τον τρόπο πολύτιμα επενδυτικά κεφάλαια106. 

 

6.9   BRICS & Αφρική: Μια δυναμική συνεργασία 

 

Από τις αρχές όμως της περασμένης δεκαετίας παρατηρείται μια 

σημαντική μεταβολή τόσο στον αριθμό όσο και στην μεθοδικότητα με την 

οποία επιχειρήσεις από την Κίνα, την Ινδία και την Βραζιλία 

δραστηριοποιούνται στην Αφρική. Οι προσπάθειες των χωρών-μελών των 

BRICS να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Αφρική 

δεν είναι απλά ένα επακόλουθο της επέκτασης και διαφοροποίησης των 

οικονομιών τους, αλλά ένας πραγματικός «αγώνας» όπου οι BRICS 

προσπαθούν με κάθε μέσο να διασφαλίσουν την παρουσία τους στην περιοχή  

θέτοντας   υπό αμφισβήτηση ακόμη και την παραδοσιακή κυριαρχία  των 

ανεπτυγμένων οικονομιών στην περιοχή.  

 

Ενώ οι ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους προς 

άλλους επενδυτικούς προορισμούς χαμηλότερου ρίσκου, οι BRICS 

αξιοποιώντας τους ιστορικούς και πολιτικούς τους δεσμούς με την ήπειρο 

έχουν πραγματοποιήσει μια πραγματική «απόβαση» στην Αφρική 

αναπτύσσοντας δυναμικές και διαρκώς διευρυμένες συνεργασίες με τα κράτη 

της περιοχής που υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούν να έχουν 

σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές.  

 

Στα πλαίσια της κίνησης που οι θεωρητικοί συνήθως αποκαλούν “South-

South cooperation” οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι χώρες-μέλη των BRICS 

και οι χώρες της Αφρικής στην προκειμένη περίπτωση, έρχονται σε 

συνεργασία ανταλλάσσοντας τεχνολογία και πόρους  με σκοπό την ανάπτυξη 

ενός συνασπισμού που θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στην κυριαρχία των 

αναπτυγμένων οικονομιών στην διεθνή οικονομία. Η προηγούμενη αρνητική 

εμπειρία των αναπτυσσομένων οικονομιών της Ασίας, της Αφρικής και της 

Λατινικής Αμερικής από την  συστηματική εκμετάλλευση που γνώρισαν από 

                                                           
106 Lee, R. (2011) South Africa and regional economic integration, 10 August, 

http://www.osisa.orγ/ economic-justice/south-africa-and-regional-economic-integration, 

accessed on 27 November 2014. 
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τις πολυεθνικές επιχειρήσεις των ανεπτυγμένων χωρών τις ώθησε στην 

ανάπτυξη εναλλακτικών «σχημάτων» μέσω των οποίων θα μεγιστοποιούσαν 

τις ωφέλειες από τις μεταξύ τους συνεργασίες107. 

 

 Τα  Ηνωμένα  Έθνη επισημαίνουν πως η συνεργασία μεταξύ των 

BRICS και της Αφρικής δρομολογείται μέσω τριών «καναλιών:  του εμπορίου, 

των ξένων επενδύσεων  και της αναπτυξιακής βοήθειας. Ενώ τα μερίδια της 

Αφρικής στο διεθνές εμπόριο γνωρίζουν πτωτική πορεία, το διμερές εμπόριο  

μεταξύ BRICS και Αφρικής γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση. Οι χώρες-μέλη των 

BRICS έχουν καταστεί ο δυναμικότερος εμπορικός συνεργάτης της ηπείρου 

με το διμερές εμπόριο να διπλασιάζεται μεταξύ 2007 και 2012 φθάνοντας στα 

340 δις $ με τις εκτιμήσεις να προσδιορίζουν την αξία του διμερούς εμπορίου 

στα 500 δις $ έως το 2015.  

 

Συγκεκριμένα, ενώ το 1992 Κίνα, Ινδία και Βραζιλία είχαν μερίδιο 4% επί 

των συνολικών εμπορικών συναλλαγών της Αφρικής, το μερίδιο τους  έως το 

2009 πενταπλασιάστηκε φθάνοντας στο 20,9% με  τις τάσεις να παραμένουν 

αυξητικές108. Συγκριτικά το αντίστοιχο μερίδιο των ευρωπαϊκών χωρών-μελών 

του Ο.Α.Σ.Α. μειώθηκε την ίδια περίοδο από 56,3% το 1992 σε 36,8% το 

2009. Κύριο εξαγώγιμο προϊόν της Αφρικής  προς τους BRICS παραμένουν οι 

φυσικοί πόροι – κατά κύριο λόγο πετρέλαιο και μεταλλεύματα – με το 

«καλάθι» των εισαγωγών προς την Αφρική να παραμένει αρκετά πιο 

διαφοροποιημένο. Οι εισαγωγές της Κίνας από τη Αφρική, της μεγαλύτερης 

εμπορικής εταίρου μεταξύ των τριών, αποτελούνται κατά 80% από ορυκτά, 

ενώ οι εξαγωγές της παραμένουν αρκετά διαφοροποιημένες με τον 

ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό να  έχει το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 

26%109  

 

Αντίστοιχη σύνθεση εμφανίζουν οι εμπορικές συναλλαγές της Ινδίας και 

                                                           
107 Hentz, op. cit., 204 

108 OECD 2011 Fact book,  OECD Factbook is the best-selling, annual title from the OECD.  It 
provides a global overview of today’s major economic, social and environmental indicators, in 
a range of user-friendly formats. More countries than ever are covered in greater detail, 
enabling direct comparisons for many indicators between OECD Members and Brazil, China, 
India, Indonesia, Russian Federation and South Africa. Περισσότερα στο 
http://www.oecd.org/publications/factbook 
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της Βραζιλίας με την Αφρική, με τα ορυκτά να κυριαρχούν στις εξαγωγές προς 

αυτές και τις εισαγωγές της Αφρικής να αποτελούνται κατά κύριο λόγο από 

αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα (Βραζιλία), καταναλωτικά αγαθά και οχήματα 

(Ινδία). Η μονομέρεια αυτή των εξαγωγών της Αφρικής ωστόσο, με τους 

φυσικούς πόρους και τα καύσιμα να κυριαρχούν στο «καλάθι» των εξαγωγών 

της (κατά ποσοστό 87,5% το 2011), δημιουργεί ενδοιασμούς κατά πόσο τα 

οφέλη της Αφρικής περιορίζονται μόνο στην εισροή ρευστών διαθεσίμων 

χωρίς να διαχέονται σε άλλες πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας110  

 

Η αθρόα εισαγωγή φθηνών καταναλωτικών ειδών από την Κίνα άσκησε 

ιδιαίτερες πιέσεις στους ντόπιους παραγωγούς αυτών των ειδών, που είχαν 

υιοθετήσει απαρχαιωμένες παραγωγικές μεθόδους, οδηγώντας τους έτσι την 

πλειονότητα αυτών των μικροπαραγωγών εκτός αγοράς όπως συνέβη στις 

περιπτώσεις των παραγωγών υποδημάτων της Αιθιοπίας και υφασμάτων της 

Ζάμπια.  Σε έκθεσή της η οικονομική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 

Αφρική διακρίνει τρεις κυρίαρχες τάσεις στο διμερές εμπόριο BRICS και 

Αφρικής:111  

 

1. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης των εξαγωγών της Αφρικής με 

τα καύσιμα και τα μεταλλεύματα να είναι τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της 

Αφρικής. 

 

2. Οι χώρες-μέλη των BRICS – και κυρίως η Κίνα – εξήγαγαν στην 

Αφρική βιομηχανικά αγαθά κατά κύριο λόγο, με τις εξαγωγές τροφίμων 

(κυρίως από την Βραζιλία) να ακολουθούν. 

 

3. Το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών μπορεί να έχει ωφέλειες 

                                                                                                                                                                      
109  The Economist (2006) The New Times: A Survey of the World Economy. Economist 380 
(8495):1-30 
110 Οι Kaplinsky & Farooki (2010) How China Disrupted Global Commodities: The Reshaping 
of the World’s Resource Sector αξιολογώντας την σημασία των εισαγωγών της Αφρικής από 
τις χώρες-μέλη των BRICS επισημαίνουν πως η εισαγωγή φθηνών καταναλωτικών αγαθών 
από τις χώρες αυτές οδήγησε σε πτώση των τιμών και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης 
των ντόπιων καταναλωτών, ενώ αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στις αγορές 
κεφαλαιουχικών αγαθών.  
111 Africa–BRICS Cooperation: Implications for Growth, Employment and Structural 

Transformation in Africa, United Nations Economic Commission for Africa, 2013, σελ. 10 
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για την Αφρική, αλλά και αρνητικές συνέπειες για την παραγωγική της 

υποδομή. Η εισροή καταναλωτικών (π.χ. ενδύματα και φάρμακα)  και 

κεφαλαιουχικών αγαθών (π.χ. γεωργικά εργαλεία) χαμηλού κόστους και 

επαρκούς ποιότητας θα οδηγήσει στην βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των 

κατοίκων της περιοχής, ενώ θα παράσχει στους ντόπιους παραγωγούς τα 

μέσα εκείνα που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν αποτελεσματικότερα.  

 

 

Γράφημα 2.8  

Σύνθεση των εξαγωγών της Αφρικής προς τις χώρες-μέλη των 

BRICS112 

 

Κυρίαρχος παραμένει ο πρωτογενής τομέας με την πλειονότητα των 

κεφαλαίων να κατευθύνονται σε αυτόν, ενώ σημαντικό μέρος των κεφαλαίων 

που κατευθύνονται προς μεταποιητικές επιχειρήσεις και κατασκευές αφορούν 

δράσεις και δομές υποστηρικτικές της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, με 

τάσεις ωστόσο σταδιακής διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων. Αυτή η 

έμφαση στον πρωτογενή τομέα που παρατηρείται όμως στην διμερή 

συνεργασία μεταξύ BRICS και Αφρικής παρά τα βραχυχρόνια οφέλη της 

μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην δυναμική των τοπικών 

οικονομιών. 
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 Η διεθνής βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο φαινόμενο 

εκτεταμένα και του έχει αποδώσει την ονομασία «Ολλανδική ασθένεια» (Dutch 

disease)113. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο που ως αποτέλεσμα έχει την 

αποβιομηχάνιση των τοπικών οικονομιών, φαινόμενο που παρατηρείται στο 

σύνολο σχεδόν της Αφρικής, υποσκάπτοντας έτσι τις προοπτικές τους για 

μακροχρόνια μεγέθυνση. 

 

Μια πτυχή της δραστηριοποίησης των BRICS στην Αφρική που συχνά 

αγνοείται εξαιτίας της μη «καθαρά» οικονομικής διάστασης της είναι η παροχή 

αναπτυξιακής βοήθειας και πιστώσεων προς τα κράτη της περιοχής, κυρίως 

για την κατασκευή έργων υποδομής. Αν και όπως επισημαίνεται ο ακριβής 

προσδιορισμός του ύψους της αναπτυξιακής βοήθειας των BRICS δεν είναι 

δυνατός, αποτελεί κοινή παραδοχή πως κατά την τελευταία δεκαετία οι BRICS 

– με πρωτεργάτρια και πάλι την Κίνα – έχουν καταστεί από τους κυριότερους 

δωρητές στην Αφρική παρέχοντας πιστώσεις ύψους δισεκατομμυρίων 

δολαρίων.  Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αναπτυξιακής βοήθειας που 

παρέχουν η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία είναι, όπως αναφέραμε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, η υιοθέτηση της προσέγγισης πως η παροχή 

αναπτυξιακής βοήθειας δεν είναι μια απλή πράξη φιλανθρωπίας, αλλά μια 

αμοιβαία ανταλλαγή μεταξύ ισότιμων εταίρων που ενέχει οφέλη και για τις δύο 

πλευρές. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί το κυριότερο κριτήριο παροχής 

αναπτυξιακής βοήθειας από τις χώρες που εξετάζουμε προς τη Αφρική. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
112 2000 & 2011 Africa-BRICS Cooperation: Implications for Growth, Employment and 
structural transformation in Africa, UN Economic Commission for Africa 
113 Σύμφωνα με το υπόδειγμα των Corden & Neary (1982) W. Max Corden and J. Peter Neary 

The Economic Journal Vol. 92, No. 368 (Dec., 1982), pp. 825-848η «στροφή» μιας 

οικονομίας στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων οδηγεί στην απορρόφηση σημαντικού μέρους 

του εργατικού δυναμικού  που απασχολείται σε άλλους τομείς της οικονομίας, καθώς και 

σημαντικών ικανοτήτων, από αυτές της δραστηριότητες (resource movement effect) . Αν και 

για τη 
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Μέρος Δ΄ : Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς 

 

Κεφάλαιο 7.  Η περίπτωση των IBSA 

 

Ο εικοστός πρώτος αιώνας χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια των 

χωρών να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα, αναγνώριση της περιφερειακής τους 

επιρροής και τη θέλησή τους για ισότιμο καθεστώς στο πλαίσιο των επίσημων 

και ανεπίσημων διεθνών οργανισμών. Σημείο ενδιαφέροντος για τους 

επιστήμονες των διεθνών σχέσεων αποτελεί το πώς «αδύναμα» κράτη 

επιχειρούν να επηρεάσουν «ισχυρότερα»114. Η Ινδία, η Βραζιλία, η Κίνα, η 

Ρωσία και η Ν. Αφρική είναι πέντε τέτοιες χώρες οι οποίες μέσω κοινών 

δικτύων επιχειρούν να μεταβάλλουν τη διεθνή σκακιέρα. 

   

Μέσα από αυτά τα ανεπίσημα δίκτυα διαλόγου, οι αναδυόμενες χώρες 

μπορούν να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία, καθώς και 

περισσότερη δύναμη επιρροής άλλων κρατών σε διεθνές επίπεδο. Στην ουσία 

μέσα από αυτούς τους συνασπισμούς, ο διάλογος μετατρέπεται σε 

πραγματική δράση και οι αναδυόμενες χώρες μπορούν ανεξάρτητες να 

σχεδιάσουν και να προωθήσουν συντονισμένες πολιτικές, με βάση τις δικές 

τους προτεραιότητες. 

 

7.1  Η κίνηση των IBSA 

 

         Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο το φόρουμ των IBSA 

(India-Brazil-South Africa Dialogue Forum/Φόρουμ Διαλόγου)  συγκεντρώνει 

κράτη που αποτελούν τρεις πολυεθνικές αναπτυσσόμενες δημοκρατίες, από 

τρεις διαφορετικές ηπείρους (Ινδία, Βραζιλία και Νότια Αφρική), και που έχουν 

έχουν παρόμοια εξωτερική πολιτική. Αν και θεωρείται και από τις τρείς 

κυβερνήσεις ως ένας επιτυχημένος μηχανισμός εξωτερικής πολιτικής, 

εξακολουθεί να έχει ανεπίσημο χαρακτήρα. Με αφετηρία τη διακήρυξη της 

Μπραζίλια το 2003, καλύπτει κυρίως τρεις τομείς δραστηριότητας115: τον 

                                                           
114 Flemes, D. (2009) India-Brazil-South Africa (IBSA) in the New Global Order Interests, 
Strategies and Values of the Emerging Coalition, International Studies, 46:401 
115 Miller,, D. 2005. ‘South Africa and the IBSA Initiative: Constraints and Challenges’, Africa 

Insight, vol. 35, pp. 52–7. 
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συντονισμό των πολιτικών, την συνεργασία μεταξύ τους και το Ταμείο των 

IBSA. Το καταστατικό της κίνησης αναφέρεται «στο σεβασμό του Διεθνούς 

Δικαίου και στην ενδυνάμωση των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου 

Ασφαλείας ασκώντας διπλωματία ως μέσο διατήρησης της Διεθνούς ειρήνης 

και ασφάλειας»116. 

 

Ο συντονισμός επιτυγχάνεται με τις ετήσιες συνεδριάσεις της Τριμερούς 

Επιτροπής και με τη συμμετοχή των υπουργών εξωτερικών των τριών 

χωρών. Τα αποτελέσματα συχνά προβάλλονται στους πολυμερείς 

Οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO), ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και του Συμβουλίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (HRC). Το 2011, οι χώρες 

του IBSA κατείχαν μη μόνιμες θέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών. Καταδεικνύοντας την κοινή τους δράση, η ομάδα 

αποφάσισε το 2010 να συντονίσει τις ψήφους τους σχετικά με τη Συρία, 

προωθώντας την παύση των εχθροπραξιών και τον τερματισμό του εμφυλίου 

πολέμου στη χώρα. 

 

Ο IBSA έχει πολλές ομάδες εργασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται η 

Ενεργειακή ασφάλεια, Δημόσια Διοίκηση, Γεωργία, Επιστήμη και Τεχνολογία, 

Εμπορίου και Επενδύσεων, Παιδεία, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, 

Μεταφορών, Τουρισμού. Μέσω αυτής της συνεργασίας117, οι χώρες μπορούν 

να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν μια πιο προβεβλημένη θέση στη διεθνή 

σκηνή. Συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της συνεργασίας αποτελούν τα 

διάφορα φόρουμ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και σεμινάρια, όπως το Φόρουμ για 

τις μικρές επιχειρήσεις και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση. 

 

Το Ταμείο, το οποίο ξεκίνησε το 2004, μπορεί να περιγραφεί ως ένας 

τρόπος επίδειξης της ήπιας ισχύος των τριών χωρών δεδομένου ότι η 

δραστηριότητά του αφορά αποκλειστικά τη χρηματοδότηση 

αυτοσυντηρούμενων έργων σε χώρες που εξέρχονται από συγκρούσεις, 

όπως και φτωχές χώρες, ενώ παράλληλα είναι δεσμευμένο στην επίτευξη των 

                                                                                                                                                                      
 

116 Flemes, op. cit. (India…), 403. 
117 Flemes, op. cit. (India…), 409 
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Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, που ορίζονται από τον ΟΗΕ. Οι πόροι 

του προέρχονται από ισόποσες ετήσιες δωρεές κάθε κράτους μέλους 

(1.000.000$). Η ενίσχυση θέτει ως προτεραιότητες την εξάλειψη της πείνας 

και της φτώχειας στον κόσμο. 

 

Ο IBSA αποδεικνύεται ένας πολύ φιλόδοξος συνασπισμός, τόσο σχετικά 

με τις δραστηριότητές του, όσο και με τα πρότζεκτ που αναλαμβάνει και αυτή 

η πλατφόρμα διαλόγου μπορεί να συνεχίσει να αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη 

για την προβολή της κάθε χώρας στη διεθνή σκηνή. 

 

7.2  Μεταβάλλοντας το Διεθνές Σύστημα 

 

Πώς η αναδυόμενη διπλωματία του συνασπισμού θα επηρεάσει την 

υπάρχουσα διεθνή τάξη; Τα διαφορετικά σενάρια της μελλοντικής παγκόσμιας 

τάξης έχουν σχετικά περιγραφεί από καταξιωμένους επιστήμονες των 

Διεθνών σχέσεων: ο συστημικός μετασχηματισμός μπορεί να ανοίξει έξω σε 

μια ομάδα δυνάμεων118, ένας «μη πολικός κόσμος119»,  ή  «ασταθής 

πολικότητα120 » ή, «πολυ-πολικότητα»121  ή μια «πολυπεριφερειακή 

παγκόσμια τάξη»122.  

 

Την ίδια στιγμή που οι αναδυόμενες περιφερειακές δυνάμεις από το νότο 

προκύπτουν ως παίχτες κλειδιά στη διεθνή πολιτική, αντιμετωπίζουν μια 

ιδιαίτερα θεσμοποιημένη παγκόσμια τάξη που καθιερώνεται και διατηρείται 

από  τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της.  Οι παραδοσιακές 

προοπτικές προσδιορίζουν τρία σημαντικά σχέδια της συμπεριφοράς για τα 

αναδυόμενα κράτη στους διεθνείς θεσμούς: εξισορρόπηση, αποχή,  

συστράτευση.  

 

                                                           
118 Kagan, R. (2008) The Return of History and the End of Dreams (London: Atlantic Press). 
119 Haas, R. (2008) The Age of Nonpolarity: What will Follow U.S. Dominance? Foreign 
Affairs, 87(3), 44-56. 
120 Humphrey, J. & D. Messner (2006) Instabile Multipolarität: Indien und China verändern die 
Weltpolitik, 22, 34-39 
121 Friedberg, A. (1994) Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia. 
International Security, 18, 5-33. 
122 Flemes, D. (2008) Brazil’s Strategic Options in a Multiregional World Order. Paper 
presented at the 1st Regional Powers Network (RPN) Conference on ‘Ideas, Interests, 
Resources and Strategies of Regional Powers—Analytical Concepts in Comparative 
Perspective’, September, German Institute of Global and Area Studies, Hamburg. 
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Το σημείο αφετηρίας είναι η τρέχουσα παγκόσμια τάξη, η οποία εμφανίζει 

ένα μίγμα που αποτελείται από μεγάλες δυνάμεις και απο πολυπεριφερειακές 

δομές. Αφ' ενός, από τη μια είναι η  Ευρώπη ως ένας sui generis σχηματισμός  

αφ' ετέρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες με άλλες περιφερειακές δυνάμεις όπως, η 

Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία.  Η Βραζιλία και η Νότια Αφρική είναι τώρα σε 

σημείο που να  μπορούν ενεργά να παρακολουθούν τις παγκόσμιες εξελίξεις. 

  

Στη Διακήρυξη Συνόδων Κορυφής της Μπραζίλια του 2006, ο Σινγκ, ο DA 

Silva και ο Mbeki επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την προώθηση της 

ειρήνης, της ασφάλειας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της βιώσιμης 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στον κόσμο. Όσον αφορά τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, υπογράμμισαν τη σημασία στις προκλήσεις της παγκόσμιας 

αύξησης της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου στο 

πλαίσιο του Συνεδρίου των Η.Ε, στη κλιματική αλλαγή και το πρωτόκολλο του 

Κιότο. Επιπλέον, ο IBSA πιέζει χώρες μέλη του Ο.Η.Ε ως προς την 

εκπλήρωση των στόχων για τη βοήθεια και την  ανάπτυξη όπως αυτοί 

τέθηκαν στη παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ.  

 

Τα κράτη IBSA συμφώνησαν επίσης στη Μπραζίλια να συντονίσουν τις 

συνεισφορές τους στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της 

ενεργειακής ασφάλειας και  των ανθρώπινων δικαιωμάτων123. Ο 

πρωθυπουργός Ινδίας Σινγκ  υποστήριξε ότι η κανονιστική προσέγγιση που 

ακολουθούν τα μέλη του IBSA δείχνει το δρόμο για παρόμοιες πρωτοβουλίες. 

Τόνισε: «η IBSA είναι ένα μοναδικό πρότυπο της διεθνικής συνεργασίας 

βασισμένο στην κοινή πολιτική ταυτότητα. Οι τρεις χώρες μας προέρχονται 

από τρεις διαφορετικές ηπείρους αλλά οι φιλοδοξίες μας είναι κοινές.»124  

 

Η Ινδία, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική απαίτησαν την καθιέρωση κοινών 

συνθηκών στην αγορά που θα επέτρεπαν στις αναπτυσσόμενες χώρες να 

ωφεληθούν από τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους στη γεωργία, τη 

βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, η τρόικα έχει συνεργαστεί με 

σκοπό την εξάλειψη των υψηλών μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο 

που επιβάλλονται από τις αναπτυγμένες χώρες. Άλλες κοινές δράσεις 

                                                           
123 Flemes, op. cit. (India…), 403-404. 
124 Flemes, op. cit. (India…), p. 401 
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στοχεύουν στο να μεταρρυθμίσουν τα όργανα του Bretton Woods με 

κυριότερο μέλημα τον εξ ορθολογισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

Για παράδειγμα ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι πάντα 

αμερικανικός πολίτης και διορισμένος από την αμερικανική κυβέρνηση 

ακριβώς όπως του ΔΝΤ ο διευθυντής είναι πάντα ο Ευρωπαίος. 

 

Οι επιλογές εξωτερικής πολιτικής για τα κράτη IBSA είναι περιορισμένες 

λαμβάνοντας υπόψη τη συντριπτική σκληρή δύναμη του τρέχουσας 

ηγεμονικής κατάστασης. Αν και η Βραζιλία, η Ινδία και η Νότια Αφρική 

μπορούν να ασκούν  επιρροή, βρίσκονται ακόμη πολύ μακριά από την 

κατάσταση μιας ηγεμονίας125. Ένας κρίσιμος λόγος για την αμερικανική 

ηγεμονία στις διεθνείς σχέσεις είναι η στρατιωτική υπεροχή της. Η Ουάσιγκτον 

αφιερώνει περισσότερο από τις μισές από  αμυντικές δαπάνες και 60 τοις 

εκατό των εξόδων παγκόσμιων έρευνας και ανάπτυξης126. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες θα παραμείνουν η κυρίαρχη παγκόσμια δύναμη για πολύ καιρό. 

Επομένως, Η επιλογή για ισχύ βασισμένη στις αντισταθμιστικές στρατιωτικές 

συμμαχίες (εξωτερική εξισορρόπηση) και τη συγκέντρωση όπλων (εσωτερική 

εξισορρόπηση) δεν είναι μια βιώσιμη επιλογή μεσοπρόθεσμα.   

 

Στη δεκαετία του '90 οι χώρες του ΟΟΣΑ που οδηγήθηκαν από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες χρίστηκαν  ως το αδιαφιλονίκητο κέντρο του πολιτικού 

κόσμου και των οικονομικών συστημάτων, ενώ παράλληλα μπόρεσαν κατά 

ένα μεγάλο μέρος να αγνοήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι πρόσφατες 

μεταβολές στη παγκόσμια πολιτική οικονομία έχουν δει την εμφάνιση 

διάφορων πρόσφατα ισχυρών κρατών από το νότο. Οι αναπτυσσόμενες 

χώρες καταλαμβάνουν περίπου το μισό της παγκόσμιας οικονομικής 

δραστηριότητας. και η Goldman Sachs έχει προβλέψει ότι οι τέσσερις 

οικονομίες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) θα μπορούσαν να 

ξεπεράσουν τα μέλη της G7 σε βάρος ως το 2035. Το 2001 ο J. Ikenberry 

επαναλάμβανε απλά τη κοινή λογική όταν έγραψε ότι, η «αμερικανική δύναμη 

στη δεκαετία του '90 είναι χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Κανένα κράτος στη 

                                                           
125 Flemes, op. cit. (India), p. 406 
126 Jordaan, E. (2003) The concept of a middle power in IR: Distinguishing between emerging 

and traditional middle powers. Politikon 30(2): 165–181. 
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σύγχρονη εποχή δεν έχει απολαύσει πάντα μια τέτοια κυρίαρχη σφαιρική 

θέση». Ακόμα επτά έτη αργότερα, ο ίδιος έκανε αυτήν την παρατήρηση: 

Σήμερα, μια ομάδα ταχέως αναπτυσσόμενων  χωρών – που οδηγούνται από 

την Κίνα και την Ινδία – αυξάνεται  και στις επόμενες δεκαετίες θα είναι οι 

οικονομίες που θα συναγωνιστούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη127.  

 

 Για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή, η οικονομική ανάπτυξη φέρνει τις 

μη-δυτικές αναπτυσσόμενες χώρες στις κορυφαίες τάξεις του παγκόσμιου 

συστήματος και ενώ η οικονομική επέκταση έχει υποστηρίξει την εμφάνιση 

αυτών των περιφερειακών δυνάμεων, η προσοχή γυρίζει γρήγορα στις 

πολιτικές επιπτώσεις της ανόδου τους. Στα μάτια των καθιερωμένων 

δυνάμεων, οι ανερχόμενες αγορές έχουν γίνει αναδυόμενες δυνάμεις. 

Προεξέχων σε αυτήν την ομάδα είναι τα κράτη IBSA (Ινδία, Βραζιλία και Νότια 

Αφρική), τα οποία έχουν μια περιφερειακή υπεροχή και ορισμένα 

χαρακτηριστικά και ευαισθησίες στο όραμά τους για την νέα  αναδυόμενη 

παγκόσμια τάξη.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 Merke, F. (2014) Neither balance nor bandwagon South American international society 
meets Brazil’s rising power, International Politics (2015) 52, 178-192. 
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Κεφάλαιο 8  - Η περίπτωση των BRICS 

8.1 Ιστορική Αναδρομή 

 Μόνο ως παράδοξο μπορεί να χαρακτηριστεί ότι η ονομασία BRICS 

δεν είναι δημιούργημα καμίας από τις χώρες που συμμετέχουν στην κίνηση. 

Ανάδοχος του ακρωνυμίου είναι ένας τυπικός εκπρόσωπος της δυτικής 

οικονομικής κυριαρχίας: ο Jim O'Neill, τότε πρόεδρος της Goldman Sachs 

Asset Management, ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο σε ένα έγγραφο του 

2001128. 

 Η αποδοχή και γενικευμένη χρήση του όρου έφερε πιο κοντά τις 

αναδυόμενες περιφερειακές οικονομίες στην προσπάθειά τους να 

δημιουργήσουν εναλλακτικό πόλο στο αμερικανοκρατούμενο παγκόσμιο 

οικονομικό σύστημα. Έτσι, ο όρος που εφηύρε ο O'Neill πήρε σταδιακά 

σάρκα και οστά. Ο αρχικός πυρήνας των κρατών περιελάβανε την Βραζιλία, 

τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα, οι οποίες έγιναν γνωστές ως BRICs. Μετά 

την είσοδο στην ανωτέρω ομάδα της Νοτίου Αφρικής το 2010, ως 

εκπρόσωπος της αφρικανικής ηπείρου, το ακρωνύμιο μετεξελίχθηκε σε 

BRICS129. 

 Καταρχάς αξίζει να επισημανθεί ότι η συνεργασία των χωρών των 

BRICS δεν έλαβε τη νομική υπόσταση ενός διεθνούς οργανισμού. Αντιθέτως, 

παραμένει μία πολιτικής μορφής, άτυπη ουσιαστικά, συνεργασία, η οποία 

όμως δε φιλοδοξεί να παρέμβει μόνο στην οικονομική ατζέντα, αλλά 

ταυτόχρονα να καθορίσει και τις πολιτικές εξελίξεις στο διεθνές σύστημα. 

 Η αφετηρία της κίνησης έγινε στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2006, 

µε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας και 

Κίνας. Η πρώτη σύνοδος κορυφής, δηλαδή σε επίπεδο αρχηγών των κρατών, 

πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2009 στο Yekaterinburg της Ρωσίας. Από τότε 

                                                           
128 O’Neill, J. (2001) Building Better Global Economic BRICs (New York: Phil. Goldman Sachs 
& Co). 
129 Όπως χαρακτηριστικά λέγεται, ουσιαστικά το τελικό «s» του ακρωνυμίου μετατράπηκε σε 
«S». Βλέπε The Economist, ‘Why is South Africa included in the BRICS?’, March 29, 2013, 
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/03/economist-explains-why-south-
africa-brics. 

http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/03/economist-explains-why-south-africa-brics
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/03/economist-explains-why-south-africa-brics
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οι συναντήσεις κορυφής πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, με τελευταία 

συνάντηση αυτή στο Durban της Νοτίου Αφρικής το Μάρτιο 2013. Η Νότια 

Αφρική εντάχθηκε στην κίνηση τον Δεκέμβριο 2010 και έτσι η πρώτη σύνοδος 

στην οποία συμμετείχαν και οι πέντε αρχηγοί των κρατών διεξήχθη τον 

Απρίλιο του 2011, στη Sanya της Κίνας. 

 Τα αιτήματα της κίνησης από την πρώτη σύνοδο κορυφής 

προσλαμβάνουν και πολιτικό περιεχόμενο: ζητείται η δημιουργία μιας δίκαιης, 

δημοκρατικής και πολυπολικής παγκόσμιας τάξης. Στον οικονομικό τομέα, 

αξιοσημείωτοι σταθμοί της κίνησης είναι η απόφαση στη σύνοδο κορυφής του 

2012 για εξέταση της δυνατότητας  δημιουργίας νομισματικών αποθεμάτων 

στα νομίσματα των χωρών BRICS130, ώστε να αποκλείσουν το δολάριο από 

τις εμπορικές τους συναλλαγές και η απόφαση στη σύνοδο του 2013 για 

δημιουργία παγκόσμιας αναπτυξιακής τράπεζας ως αντίβαρο στα ελεγχόμενα 

από τη Δύση Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα131. Τον 

Αύγουστο 2013, στο περιθώριο της συνάντησης των G – 20 στη Ρωσία, 

ανακοινώθηκε ότι η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας θα ανέρχεται στα 100 

δισεκατομμύρια Δολάρια ΗΠΑ132. 

 Αν και η σπουδαιότητα της εξαγγελίας για την παγκόσμια αναπτυξιακή 

τράπεζα είναι αναντίρρητα μεγάλη, υφίστανται ακόμη σημαντικά ερωτηματικά 

για το αν και πως αυτή θα λειτουργήσει. Για παράδειγμα, η εξαγγελία δεν 

περιλάμβανε καμία ένδειξη για το πώς θα διοικείται η τράπεζα ή αν θα 

δραστηριοποιείται παγκοσμίως ή μόνο στις χώρες BRICS133. Στο ίδιο πλαίσιο, 

δεν πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός ότι αν και το εμπόριο μεταξύ των χωρών 

BRICS βαίνει διαρκώς αυξανόμενο, δεν υφίσταται συμφωνία ελεύθερου 

εμπορίου μεταξύ τους. 

                                                           
130 REUTERS, ‘Russia says BRICS eye joint anti-crisis fund’, June 21, 2012, 
http://in.reuters.com/article/2012/06/21/russia-brics-imf-idINDEE85K04C20120621. 
131 BRICS, Fifth BRICS Summit Declaration and Action Plan (eThekwini Declaration), March 
27, 2013, http://www.brics5.co.za/fifth-brics-summit-declaration-and-action-plan/. 
132 RT, ‘BRICS agree to capitalize development bank at $100bn’, September 5, 2013, 
http://rt.com/business/russia-brics-bank-g20-468/. 
133 Wolf, M. (2013) Does the BRICS Group Matter?’ Council on Foreign Relations, March 30, 
2013, http://www.cfr.org/emerging-markets/does-brics-group-matter/p27802. 

http://in.reuters.com/article/2012/06/21/russia-brics-imf-idINDEE85K04C20120621
http://www.brics5.co.za/fifth-brics-summit-declaration-and-action-plan/
http://rt.com/business/russia-brics-bank-g20-468/
http://www.cfr.org/emerging-markets/does-brics-group-matter/p27802
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 Όπως παρατηρεί ο ανάδοχος της κίνησης των BRICS O'Neill, οι 

συναντήσεις των χωρών δεν έχουν επιδείξει μέχρι τώρα μετρήσιμα 

αποτελέσματα, παρά μόνο στομφώδεις δηλώσεις134.  

8.2 Μπορούν οι BRICS να αποτελέσουν εναλλακτικό πόλο; 

 Αδιαμφισβήτητα οι BRICS δεν αποτελούν αμελητέο μέγεθος στο 

διεθνές σύστημα. Η ανάλυση με όρους οικονομίας, πληθυσμού και 

γεωγραφικής έκτασης καταδεικνύει τη σπουδαιότητά τους. Και οι πέντε μαζί 

ελέγχουν το 20% του παγκοσμίου ΑΕΠ, το 40% του πληθυσμού και το 25% 

του εδάφους της υδρογείου. Επιπρόσθετα, κατέχουν ήδη το 43% των 

παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων135. 

 Οι αριθμοί όμως δεν παρουσιάζουν πάντα όλη την εικόνα. Σίγουρα το 

μέγεθος των BRICS είναι αξιοσημείωτο. Το μέγεθος όμως, δε μπορεί να 

κρύψει την έλλειψη συνεκτικότητας μεταξύ των μελών της κίνησης. Οι BRICS 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρουν κοινό βηματισμό γιατί αν και αποτελούν 

μέλη των G – 20, τα κράτη της κίνησης δεν συνιστούν ένα ενιαίο οικονομικό 

σύνολο με συνοχή και κοινές θέσεις136. Οι τέσσερεις από τις πέντε χώρες της 

κίνησης αποτελούν τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου. 

Όμως, αυτή η ομοιότητα είναι απλώς επιφανειακή. Η οικονομία της Κίνας είναι 

μεγαλύτερη από το σύνολο των οικονομιών των υπολοίπων τεσσάρων 

χωρών της κίνησης. Η διαφοροποίηση μεταξύ των οικονομιών των χωρών 

BRICS είναι τέτοια, ώστε πρακτικά η οικονομία της Κίνας δημιουργεί μία 

οικονομία της Ινδίας κάθε δύο χρόνια ή μια οικονομία της Νοτίου Αφρικής σε 

μερικούς μήνες. Αλλά και με βάση το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα (ύστερα 

από αναγωγή σε αγοραστική δύναμη), οι χώρες είναι πολύ διαφορετικές 

μεταξύ τους: στη Ρωσία είναι περίπου 24.000 Δολάρια ΗΠΑ, ενώ στις 

                                                           
134 O'Neill, J. (2013) ‘A BRICS Bank Needs a Sense of Purpose to Succeed’, Bloomberg, 
August 6, 2013,  
135 Van Agtmael, A. (2012) Think Again: The BRICS, Foreign Policy, November 2012, 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/08/think_again_the_brics. 
136 Χαρακτηριστική εκδήλωση της έλλειψης ενιαίας φωνής στα διεθνή φόρα είναι ότι οι BRICS 
κατά την πρόσφατη διαδικασία αλλαγής του επικεφαλής του ΔΝΤ δεν μπόρεσαν να 
διαμορφώσουν κοινή θέση. 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/08/think_again_the_brics
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υπόλοιπες χώρες της κίνησης βρίσκεται μεταξύ 9.000 και 12.000 Δολάρια 

ΗΠΑ137. 

 Η οικονομική διάσταση μεταξύ των χωρών δημιουργεί αμφιβολίες που 

κυμαίνονται από την βιωσιμότητα της κίνησης BRICS138 ως και τη μελλοντική 

σύνθεση της. Για παράδειγμα, η Τουρκία προβάλλει ως ένα αυτονόητο 

μελλοντικό μέλος της κίνησης λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής της 

ανάπτυξης, η οποία ξεπερνά αυτή της Νοτίου Αφρικής. Η αντίφαση που 

ενυπάρχει στην κίνηση παρουσιάζεται ανάγλυφα στην παρουσία της 

Αφρικανικής χώρας. Το νεώτερο μέλος της κίνησης διαφέρει παρασάγγας 

από τις υπόλοιπες τέσσερεις χώρες. Δεν διαθέτει ούτε τις οικονομικές 

προοπτικές, ούτε τα πληθυσμιακά δεδομένα, ούτε την εδαφική έκταση της 

Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας. Σίγουρα η παρουσία της 

Νοτίου Αφρικής δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με οικονομικούς λόγους, παρά 

μόνο με πολιτικούς όρους. 

 Πέραν όμως από τις οικονομικές αντιφάσεις, και σε πολιτικό επίπεδο οι 

χώρες BRICS δεν παρουσιάζουν την απαιτούμενη συνοχή, ώστε να μπορούν 

να διαδραματίσουν κάποιο ουσιαστικό ρόλο από κοινού. Καταρχάς, αξίζει 

επισημάνσεως ότι καμία από τις χώρες BRICS δεν αναγνωρίζεται ως ηγέτιδα 

δύναμη στην περιοχή της. Για παράδειγμα, η πολύπλευρη άνοδος της Κίνας 

προκαλεί αντιδράσεις στην Ιαπωνία και δεν γίνεται θετικά δεκτή στη 

νοτιοανατολική Ασία. 

 Δευτερευόντως, αλλά εξίσου σημαντικά, είναι τα διλλήματα ασφαλείας 

μεταξύ των χωρών της κίνησης. Έτσι, οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας παρά 

την βελτίωσή τους δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανέφελες. Η 

συμμετοχή των δύο χωρών στην κίνηση BRICS και η αλματώδης αύξηση των 

εμπορικών τους σχέσεων139 δεν απέτρεψε τον περασμένο Απρίλιο την 

                                                           
137 Sil, R. (2014) Which of the BRICs Will Wield the Most Influence in Twenty-Five Years 
Russia Reconsidered, International Studies Review, doi 10.1111/misr12154 
138 Keating, J. (2013) The case for kicking all countries out of the BRICS’, Foreign Policy, 
March27,2013,http://ideas.foreignpolicy.com/posts/2013/03/27/the_case_for_kicking_all_the_
countries_out_ of_the_brics. 
139 Η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ετέρους της Ινδίας. 
Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε στα 66.57 δισεκατομμύρια Δολάρια ΗΠΑ το 2012, 
από μόλις 3 δισεκατομμύρια Δολάρια το 2000. Βλ. Madan, T. (2013) ‘India’s Relations with 

http://ideas.foreignpolicy.com/posts/2013/03/27/the_case_for_kicking_all_the_countries_out_%20of_the_brics
http://ideas.foreignpolicy.com/posts/2013/03/27/the_case_for_kicking_all_the_countries_out_%20of_the_brics
http://www.brookings.edu/experts/madant
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εκδήλωση σοβαρού μεθοριακού επεισοδίου, το οποίο αν και εκτονώθηκε 

διπλωματικά υπενθύμισε τον συγκρουσιακό χαρακτήρα των σχέσεων των δύο 

χωρών140. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να λησμονείται η σταθερή υποστήριξη 

της Κίνας στο Πακιστάν, που αποτελεί τον βασικό εχθρό της Ινδίας. Αλλά και 

οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, παρά τη σύμπλευσή τους σε πολλά 

περιφερειακά ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο θέμα της Συρίας, 

εξακολουθούν να μην είναι ευθύγραμμες. Οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για 

επιρροή στην Κεντρική Ασία. Η άνοδος της Κίνας σίγουρα ανησυχεί τη Ρωσία. 

Δεν είναι τυχαία η πρόσφατη προσέγγιση της Ρωσίας με την Ιαπωνία με τη 

συνεπακόλουθη απόφαση να συνεργαστούν στον τομέα της ασφάλειας, 

κίνηση η οποία σαφώς στοχεύει στην εξισορρόπηση της Κίνας141. Επίσης, οι 

σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και Κίνας είναι επίσης ανταγωνιστικές. Οι δύο χώρες 

συγκρούονται για πλουτοπαραγωγικές πηγές στην Αφρική και ανταγωνίζονται 

στον τομέα της βιομηχανίας142. 

 Με βάση τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι οι BRICS δεν μπορούν, 

στο ορατό μέλλον τουλάχιστον, να αποτελέσουν από κοινού ενιαίο πόλο στο 

διεθνές σύστημα. Το κίνητρο της εξισορρόπησης της αμερικανικής ηγεμονίας 

δεν είναι αρκετό, ώστε να εξαλείψει τις μεταξύ τους αντιθέσεις.  

 Παρόλα αυτά, μία χώρα BRICS και πιο συγκεκριμένα η Κίνα, μπορεί να 

αναχθεί σε πόλο του διεθνούς συστήματος. Όπως διαφαίνεται, το 

αναπόφευκτο βήμα από τη μονοπολικότητα προς την πολυπολικότητα θα έχει 

ως επίκεντρο την ασιατική χώρα. Δεν είναι λοιπόν παράξενο ότι οι ΗΠΑ 

προσπαθούν να εξισορροπήσουν την ισχύ της Κίνας στην ανατολική Ασία, 

προκειμένου να μην αναδειχθεί αυτή σε περιφερειακό ηγεμόνα, όπως 

ακριβώς προβλέπει ο επιθετικός ρεαλισμός του Mearsheimer143. Υπό αυτό το 

πρίσμα ερμηνεύεται η διατήρηση στρατευμάτων στην Ιαπωνία και στη Νότιο 

                                                                                                                                                                      
China: The Good, the Bad and the (Potentially) Ugly’, Brookings Institute, October 2013, 
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/10/08-india-china-relations-madan. 
140 Οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών δεν εντοπίζονται μόνο στο ζήτημα της μεθοριακής 
γραμμής. Οι σχέσεις της Κίνας με το Πακιστάν, το ζήτημα του Θιβέτ και η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων αποτελούν επιπρόσθετα σημεία τριβής στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. 
141 REUTERS, ‘Japan, Russia agree to cooperate on security as China rises’, November 2, 
2013, http://www.reuters.com/article/2013/11/02/us-japan-russia-idUSBRE9A102G20131102. 
142 Bremmer, Ι. (2013) The underappreciated tensions between China and Brazil’, REUTERS, 
May 28, 2013, http://blogs.reuters.com/ian-bremmer/2013/05/28/the-underappreciated-
tensions-between-china-and-brazil/. 

http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/10/08-india-china-relations-madan
http://www.reuters.com/article/2013/11/02/us-japan-russia-idUSBRE9A102G20131102
http://blogs.reuters.com/ian-bremmer/2013/05/28/the-underappreciated-tensions-between-china-and-brazil/
http://blogs.reuters.com/ian-bremmer/2013/05/28/the-underappreciated-tensions-between-china-and-brazil/
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Κορέα, η υποστήριξη της Ταιβάν και η πρόσφατη θεμελίωση ειδικής σχέσης 

με την Ινδία. Αναπόφευκτα, οι σχέσεις των δύο χωρών θα αποκτήσουν 

συγκρουσιακό χαρακτήρα144. 

8.3   Χώρες BRICS, παράξενοι εταίροι  

 Σε γενικές γραμμές και συνοψίζοντας φαίνεται ότι οι χώρες BRICS 

έχουν επιδείξει αξιοζήλευτους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, μειώνοντας 

την οικονομική απόσταση που τις χωρίζει από τις ΗΠΑ, χωρίς όμως να 

σημαίνει ότι η τάση αυτή δεν μπορεί να αναστραφεί. Η γέννηση και η 

περαιτέρω εξέλιξη των BRICS αποτελεί ουσιαστικά μία προσπάθεια, την 

πλέον σημαντική ίσως, εξωτερικής εξισορρόπησης της αμερικανικής 

ηγεμονίας 

 Επειδή το μονοπολικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο επί μακρόν, κυρίως 

λόγω της λειτουργίας του μηχανισμού της ισορροπίας δυνάμεων και η 

ανάδειξη νέων πόλων στο διεθνές σύστημα είναι αναμενόμενη μεν αλλά δεν 

μπορεί να προβλεφθεί ο χρόνος που αυτό θα συμβεί συμπεραίνεται ότι οι 

χώρες BRICS δεν μπορούν να αποτελέσουν ενιαίο πόλο, λόγω κυρίως των 

εσωτερικών αντιθέσεών τους. Το κίνητρο της εξισορρόπησης της 

αμερικανικής ηγεμονίας δεν είναι αρκετό ώστε να εξαλείψει τις μεταξύ τους 

αντιθέσεις. Παράταυτα ο αναπόφευκτος τερματισμός της μονοπολικότητας 

πιθανόν θα έχει ως επίκεντρο μία χώρα BRICS, την Κίνα. Για αυτό και οι ΗΠΑ 

θα προσπαθήσουν να εξισορροπήσουν την ισχύ της Κίνας, ώστε να μην 

αναχθεί σε περιφερειακό ηγεμόνα. 

 Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι κάθε ευθύγραμμη πρόβλεψη στο 

διεθνές οικονομικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολή. Αρκεί να θυμηθεί 

κανείς τις αναλύσεις των οικονομολόγων για την Ιαπωνία τη δεκαετία του ΄80, 

σύμφωνα με τις οποίες η χώρα της Άπω Ανατολής σύντομα θα ανέρχονταν 

στην πρώτη θέση της παγκόσμιας οικονομίας. Προβλέψεις οι οποίες σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα έμελε να διαψευστούν. Έτσι και στην περίπτωση 

                                                                                                                                                                      
143 Mearsheimer, J. (2001) The Tragedy of  Great Power Politics (New York: W.W. Norton). 
144Βέβαια εκφράζονται και ελπίδες ότι η σύγκρουση δεν είναι αναπόφευκτη Τέτοια για 
παράδειγμα είναι η θέση που εκφράζει ο αρχιτέκτονας της Σινο – Aμερικανικής προσέγγισης 
τη δεκαετία του ’70 Henry A. Kissinger. Kissinger, H. (2012) The Future of U.S.-Chinese 
Relations. Conflict Is a Choice, Not a Necessity, Foreign Affairs 92:2 (2012): 105. 
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των BRICS θα πρέπει να αναμένουμε την επιβεβαίωση ή μη των θετικών 

προβλέψεων των οικονομολόγων από τις εξελίξεις145. 

 Αν και οι χώρες BRICS έχουν δικαίως χαρακτηριστεί ως παράξενοι 

συνεταίροι146, ο κόσμος θα εξακολουθήσει να έχει τα βλέμματα του στραμμένα 

επάνω τους και ειδικά στην Κίνα. Θα πρέπει όμως, δυστυχώς ίσως, να 

αναμένουμε αρκετά μέχρι να διαμορφωθεί ένας άλλος πόλος. Με την 

παγκόσμια οικονομία στη δύνη της διεθνούς κρίσης απαιτείται ηγεσία. Όσο η 

χώρα της Ανατολής δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει το δικό της Παγκόσμιο 

Σχέδιο (αντίστοιχο με αυτό της Αμερικής μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) και η 

Ευρώπη παραπαίει ζαλισμένη, η όποια λύση εναπόκειται και πάλι 

αποκλειστικά στις ΗΠΑ. Όπως τονίζει ο Βαρουφάκης μόνο οι ΗΠΑ διαθέτουν, 

προς το παρόν τουλάχιστον, τα αποθέματα ιστορικής μνήμης, την αναλυτική 

ικανότητα και τα θεσμικά εργαλεία που μπορούν να δημιουργήσουν μία νέα, 

βιώσιμη παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα.147 

 

                                                           
145 Οι προβλέψεις δεν είναι μόνο θετικές. Βλέπε για παράδειγμα Sharma, R. (2012) Broken 
BRICS. Why the Rest Stopped Rising, Foreign Affairs 92:6 (2012): 68 Δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται τυχαίες οι πρόσφατες αναταραχές στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η 
Βραζιλία. 
146 Donno, D. (2014) To Fear or Not to Fear BRICs and the Developing World, International 
Studies Review doi:10111 
147 Βαρουφάκης, Γ. (2012) Παγκόσμιος Μινώταυρος (Αθήνα: Λιβάνης). 
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Κεφάλαιο 9. Νέα μοντέλα συνεργασίας και οι επιπτώσεις τους: 

Μεταρρυθμιστικές ή μετασχηματιστικές; 

 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις 

μεταξύ των αφρικανικών χωρών και των αναδυόμενων οικονομιών, όπως η 

Κίνα και η Ινδία, έχουν αισθητό αντίκτυπο. Σε γενικές γραμμές, οι 

δεδηλωμένοι στόχοι αυτών των συνεργασιών είναι το να προωθήσουν τη 

συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων στον τομέα της ανάπτυξης. Πιο 

συγκεκριμένα, η ακόρεστη όρεξη των αναδυόμενων οικονομιών για τα 

αφρικανικά κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών έχει 

βοηθήσει τις αφρικανικές χώρες να αυξήσουν το παραγωγικό δυναμικό τους 

και να διακινήσουν εμπορεύματα στις τοπικές, περιφερειακές και παγκόσμιες 

αγορές πιο γρήγορα. Η νέα αυτή ρητορική της εξέλιξης έτυχε θερμής 

υποδοχής από τους Αφρικανούς ηγέτες, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί 

απέναντι στον Δυτικό πατερναλισμό148. 

 

         Η 50ετης Ομάδα των 77 αναπτυσσόμενων χωρών (G77) εξακολουθεί 

να παραμένει η μεγαλύτερη πηγή στήριξης για την ενίσχυση του συστήματος 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών149. Αλλά πέρα από τις αρχικές επιτυχίες 

της, η G77 έχει παράγει ελάχιστα σημαντικά αποτελέσματα. Η απελευθέρωση 

των εθνικών οικονομιών και ο μειωμένος ρόλος του κράτους έγινε η κύρια 

ιδεολογία που καθοδηγεί την διεθνή αναπτυξιακή πολιτική από το 1980 και 

μετά και η πολυμερής προσέγγιση στην παγκόσμια επίλυση προβλημάτων 

υπό την αιγίδα του ΟΗΕ έχασε το πολιτικό της κεφάλαιο. Επιπλέον, οι 

βιομηχανοποιημένες χώρες, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, 

επινόησαν ένα σχέδιο για να κατασκευάσουν ένα νέο παγκόσμιο καθεστώς 

διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου 

της Ουρουγουάης (1984-1994), που ευνοούσε ένα ανοιχτό και φιλελεύθερο 

εμπορικό σύστημα. Η δύναμη και η επιρροή του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας αυξήθηκε σημαντικά, ενώ αυτή 

του ΟΗΕ είχε μειωθεί σημαντικά. 

 

                                                           
148 Cooper, A. Antkiewitz, A and Shaw, T.,op.cit, p. 611 

149 Cheru, F. (2014) Africa, emerging economies and the changing development landscape. 
Future United Nation Development System, Briefing 22. 
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Οι εξουθενωτικές επιπτώσεις των δύο δεκαετιών διαρθρωτικής 

προσαρμογής, υλοποίησης των υποκείμενων στρατηγικών στόχων από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες και μη ισορροπημένης φύσης του νέου καθεστώτος 

του παγκοσμίου εμπορίου κατά τη διάρκεια του Γύρου της Ουρουγουάης, 

έδωσαν μια νέα ώθηση στον ακτιβισμό του Τρίτου Κόσμου. Υπό την ηγεσία 

ισχυρών αναδυόμενων χωρών, όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και η Νότια 

Αφρική150, οι αναπτυσσόμενες χώρες συσπειρώθηκαν σε διάφορες νέες 

διαμορφώσεις (π.χ G22, G23 και G33) για να προωθήσουν τις απόψεις τους 

σχετικά με βασικά ζητήματα της ανάπτυξης151.  

 

Απαίτησαν «ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση» που θα 

αναγνωρίζει τα χαμηλά επίπεδα ανάπτυξής τους. Αντιτάχτηκαν στην 

επέκταση της εντολής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σε 

νέους τομείς των επενδύσεων, τα λεγόμενα ζητήματα της Σιγκαπούρης, 

σχετικά με την ελεύθερη μετακίνηση και τη δράση των διεθνών επενδυτών. 

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι αναπτυσσόμενες χώρες είχαν συσπειρωθεί 

για να εμποδίσουν έναν πολυμερή γύρο εμπορικών διαπραγματεύσεων, 

σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας, μετά-Ψυχροπολεμικής πολιτικής τάξης. 

 

Η τάση για σύναψη και ενίσχυση τακτικών συμμαχιών Νότου-Νότου έχει 

αυξηθεί κατά τον 21ο αιώνα. Για παράδειγμα, η συνεργασία μεταξύ της 

Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής (των 

χωρών BRICS) δηλώνει την αυξανόμενη σημασία τους στην παγκόσμια 

οικονομία. Ακολούθησε ο πολλαπλασιασμός των διμερούς ηγεσίας 

πλατφόρμων συνεργασίας Νότου-Νότου, με τις αναδυόμενες δυνάμεις να 

επιδιώκουν το να ενισχύσουν τις οικονομικές σχέσεις τους με τις χώρες της 

Αφρικής.  

 

Αν και η πρόσβαση στο πετρέλαιο της Αφρικής και στους άλλους 

στρατηγικούς πόρους της ήταν το αρχικό κίνητρο, οι σχέσεις αυτές έχουν 

αναλάβει πρόσθετες διαστάσεις για να επωφεληθούν από τις αναξιοποίητες 

αγορές της Αφρικής, το νεανικό πληθυσμό και την αυξανόμενη σε όγκο 

μεσαία τάξη. Η αυξημένη συμμετοχή των αναδυόμενων δυνάμεων στην 

                                                           
150 Flemes, op. cit. (India…) 411. 
151 Cooper, A. Antkiewitz, A and Shaw, T.,op.cit, p. 614 
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Αφρική έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου μεταξύ των παραδοσιακών 

Δυτικών εταίρων. 

 

           9.1  Συνεργασία Νότου-Νότου-παλιό κρασί σε νέα μπουκάλια; 

 

          Οι διαφορές μεταξύ των νέων και παλαιών μορφών συνεργασίας 

Νότου-Νότου είναι πολλές152. Πρώτον, η αρχική προσέγγιση ήταν 

εμπνευσμένη από -και της είχε δοθεί έμφαση- την αντίσταση του Τρίτου 

Κόσμου για την μετά το 1945 παγκόσμια τάξη. Οι νέες μορφές συνεργασίας 

(είτε πρόκειται για διμερείς είτε πολυμερείς) είναι ενσωματωμένες στο 

νεοφιλελεύθερο μοντέλο και επικεντρώνονται στην επέκταση των 

επιχειρηματικών σχέσεων στην Αφρική. Ως εκ τούτου, οι νέες αυτές ρυθμίσεις 

είναι πιο μεταρρυθμιστικές  από ό,τι είναι «μετασχηματιστικές». Πίσω από τη 

ρητορική της «win-win συνεργασίας»153, αναπτύσσονται στρατηγικά 

αποστολές ενίσχυσης, επενδύσεις και εμπορικές σχέσεις με την Αφρική, εκεί 

όπου τα συμφέροντα των αναδυόμενων δυνάμεων είναι μεγαλύτερα. 

 

         Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι 

αναδυόμενες δυνάμεις (και οι χώρες BRICS ειδικότερα) δεν προσπαθούν να 

δημιουργήσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο για την παρούσα νεοφιλελεύθερη 

τάξη. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προσπαθήσουν να παρουσιάσουν τους 

εαυτούς ως «μετασχηματιστικές οντότητες», οι νέες μορφές συνεργασίας 

Νότου-Νότου δεν παρουσιάζουν κάποια αλλαγή στο μοντέλο της παγκόσμιας 

διακυβέρνησης ή σε αυτό της παγκόσμιας ανάπτυξης. 

 

       Τρίτον, τη συνεκτικότητα των G77 έχει επηρεάσει σημαντικές αλλαγές 

στην παγκόσμια πολιτική και στην παγκόσμια οικονομία μετά το τέλος του 

ψυχρού πολέμου. Πέρα από την αριθμητική αύξηση του αριθμού μελών (στις 

133 χώρες), υπήρξε μια αυξανόμενη διαφοροποίηση μεταξύ των μελών. Τα 

συμφέροντα των μεγαλύτερων αναπτυσσόμενων χωρών δεν είναι πάντα 

συμβατά με εκείνα των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών μελών. Οι 

αναδυόμενες δυνάμεις είναι απίθανο να συσπειρωθούν για να υποστηρίξουν 

ζητήματα που είναι σημαντικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, 

                                                           
152 Cooper, op. cit., p. 686. 
153 Cheru, op. cit., p.87. 
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συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής, ή την ανάγκη να πάψουν οι γενναιόδωρες 

επιδοτήσεις που οι πλούσιες χώρες παρέχουν στους γεωργούς τους. 

 

9.2  Παλιές προκλήσεις και νέες συνεργασίες 

 

        Η επίδραση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται σε 

παρακμή. Ενώ ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει έναν πολιτικό ρόλο ως 

ένα φόρουμ για διάλογο, οι περισσότεροι από τους εξειδικευμένους 

οργανισμούς του θα γίνουν όλο και πιο ασήμαντοι. Πολλοί έχουν ήδη αρχίσει 

να απειλούνται από τη συρρίκνωση του κύριου προϋπολογισμού τους, καθώς 

και από την πτώση του συγκριτικού τους πλεονεκτήματος καθώς έχουν 

δημιουργηθεί νέοι μη-κυβερνητικοί φορείς. Την ίδια στιγμή, παγκόσμια 

ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πόρων, η ασφάλεια και οι 

πανδημίες θα φαίνονται όλο και μεγαλύτερα και το σύστημα του ΟΗΕ θα 

εξακολουθεί να είναι το βασικό και το σχετικό φόρουμ για τον διάλογο και τη 

διαπραγμάτευση για αυτά τα ζητήματα. 

 

Απειλή θα αντιμετωπίσουν και οι πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, ή θα 

πέσουν σε κάποια δευτερεύουσα θέση, εκτός εάν μπορέσουν να χαράξουν 

νέους ρόλους και να μειώσουν την αλληλοεπικάλυψη της μιας από την άλλη. 

Οι χώρες θα μπορούν να επιλέξουν από μια ποικιλία τρόπων για το 

σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την παράδοση έργων. Ένας αριθμός 

μεγάλων δανειοληπτών θα αποδεσμευθούν από δάνεια της Παγκόσμιας 

Τράπεζας με ευνοϊκούς όρους, μέσω της Διεθνούς Αρχής Ανάπτυξης, 

αφήνοντας την έτσι να επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην Αφρική. 

 

            Ενώ η επιρροή και η σημασία των αναδυόμενων δυνάμεων στην 

ανάπτυξη της Αφρικής θα συνεχίσει να αυξάνεται, δε θα πρέπει να ξεχαστούν 

και οι παραδοσιακοί εταίροι154. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ 

θα συνεχίσουν να είναι μεγάλοι και ουσιαστικοί εμπορικοί εταίροι για τις 

αφρικανικές χώρες, ακόμη και αν οι σχέσεις τους ήταν από ιστορική άποψη 

άνισες και, μερικές φορές, ήταν σχέσεις εκμετάλλευσης. Σε έναν πολυπολικό 

                                                           
154 Cooper, A. Antkiewitz, A and Shaw, T.,op.cit, p. 613 
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κόσμο, θα υπάρχουν επικαλυπτόμενες σφαίρες ενδιαφέροντος, όπου οι 

χώρες θα συμμετέχουν σε «εποικοδομητική συνεργασία»155, προκειμένου να 

προωθήσουν τα αντίστοιχα εθνικά τους συμφέροντα αντί να εμπλέκονται σε 

καταστροφικό ανταγωνισμό. 

 

          Η πρόκληση για τα διάφορα κράτη και ειδικά εκείνα της περιφέρειας θα 

είναι να αδράξουν τις ευκαιρίες, να αναπτύξουν στρατηγικές προσεγγίσεις, να 

δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ισορροπημένες σχέσεις τόσο με τους 

παραδοσιακούς, όσο και με τους αναδυόμενους εταίρους τους. 

 

9.3  Το όραμα της διηπειρωτικής αλληλεγγύης και οι επιπτώσεις 

 

Με το σχηματισμό των αναπτυσσόμενων οικονομιών BRICS (Βραζιλία, 

Ρωσία, Ινδία, Κίνα, και από το 2010, Νότια Αφρική), και το σχηματισμό το 

2003 του φόρουμ IBSA της Ινδίας, της Βραζιλίας, και της Νότιας Αφρικής,  

επισημαίνονται οι προθέσεις αυτών των χωρών «να συμβάλουν στην 

κατασκευή μιας νέας διεθνούς αρχιτεκτονικής, να φέρουν τη φωνή τους μαζί 

στα παγκόσμια ζητήματα και να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους στις διάφορες 

περιοχές156».  

 Παρά τη γενικά διαδεδομένη αντίληψη ότι το παγκόσμιο οικονομικό 

σύστημα ήταν πολυπολικό, η αμερικανική ηγεμονία κινούσε τα νήματά του. Η 

οικονομική κρίση του 2008, παρά το ότι είναι αμερικανικό δημιούργημα, 

απέδειξε ότι η ενδεχόμενη λύση βρίσκεται στην αντίπερα όχθη του 

Ατλαντικού.  

Οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις  από τη Νότια Αμερική έχουν 

αναγνωρίσει την Αφρική ως σημαντική αγορά και συνεργάτη. Ο εμπορικός 

όγκος μεταξύ της Αφρικής και της Βραζιλίας αυξήθηκε περισσότερο από έξι 

φορές από το 2000 ως το 2008, από  4.2 δισεκατομμύρια US$ σε 25.9 

δισεκατομμύρια US$ . Αξίζει να επισημανθεί  ότι το μερίδιο των αφρικανικών 

εξαγωγών στη Βραζιλία είναι υψηλότερο από αυτό των Βραζιλιάνικών 

εξαγωγών στην Αφρική. 

 

 Η νότια κοινή αγορά (MERCOSUR), μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρώσει τις 

                                                           
155 Merke, op. cit., p.145. 
156 Donno, op. cit., p. 49 
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συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου (FTAs) με την Αίγυπτο, το Μαρόκο και τη 

Νότια Αφρικανική Τελωνειακή Ένωση (SACU). Επιπλέον, πολλές διμερείς 

συμφωνίες μεταξύ Αφρικανικών χωρών και των χωρών της νοτίου Αμερικής 

είναι σε ισχύ157. 

 

 Το όραμα της συνεργασίας μεταξύ της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής 

βασίζεται στην  έννοια της διηπειρωτικής αλληλεγγύης. Η εμβάθυνση της 

αμοιβαίας συμμετοχής μέσω των θεσμικών οργάνων μεταξύ των 

κυβερνήσεων και των περιφερειακών οργανώσεων μπορεί να στηριχτεί σε 

αυτό το όραμα και να προκαλέσει μια αίσθηση  σταθερότητας. Οι 

διαπεριφερειακές συμφωνίες μπορούν να διευκολύνουν την αφρικανική 

πρόσβαση στις νότιο - αμερικανικές αγορές μέσω μια  βιώσιμης και αμοιβαία 

επωφελούς σχέσης158. Αντίθετα οι δεσμοί με τους γίγαντες όπως η Κίνα και η 

Ινδία είναι, μάλλον ασύμμετρες. 

 

 Η Νότια Αμερική και κυρίως η Βραζιλία μπορεί να αναδειχθεί ως ένας 

πραγματικά ισότιμος εταίρος για την Αφρική. Αυτές οι δύο χώρες μπορούν να 

διδαχθούν πολλά η μία από την άλλη, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρόμοιες ιστορικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζουν. Και οι δύο ήπειροι έχουν αγωνιστεί για να απαλλαγούν από 

την κυριαρχία από εξωτερικές δυνάμεις αφενός αφετέρου, αλλά και με την 

αυξανόμενη  τάση  εξωστρέφειας των πολιτικών τους ελίτ επιχειρούν να 

αποδεσμευθούν από το άρμα των δυτικών χωρών. 

 

Αξίζει να τονιστεί ότι η Νότια Αμερική μπορεί επίσης να μάθει από την 

Αφρική159. Πολλά προβλήματα που δημόσια ο συχνότερα συζητούνται σε 

σχέση με τις αφρικανικές περιπτώσεις υπάρχουν επίσης σε άλλες περιοχές. 

Δύο παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων στη Νότια Αμερική είναι τα παιδιά 

στρατιώτες και ένα εκμεταλλευτικό εμπόριο διαμαντιών. Όσον αφορά τα 

παιδιά-στρατιώτες, οι κολομβιανές επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις 

επαναστατικών ομάδων της Κολούμπια (FARC) και του εθνικού στρατού 

απελευθέρωσης συνεχίζουν να στρατολογούν και να χρησιμοποιούν τα παιδιά 

ως πολεμιστές. 

                                                           
157 Ceru, op. cit., p.139 
158 Cooper, op. cit., p. 49 
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 Η κυβέρνηση και άλλες οργανώσεις που παλεύουν ενάντια σε αυτό το 

φαινόμενο θα μπορούσαν να λάβουν τις χρήσιμες συμβουλές από τις 

διάφορες αφρικανικές πρωτοβουλίες που έχουν επιδιώξει να αντιμετωπίσουν 

τα προβλήματα της αποστράτευσης και της κοινωνικής επανένταξης των 

στρατευμένων παιδιών. Σχετικά με το εμπόριο διαμαντιών, η προσοχή μέσων 

στα αφρικανικά «διαμάντια αίματος» έχει οδηγήσει στην καθιέρωση της 

διαδικασίας της Kimberley για να καταστεί το εμπόριο των διαμαντιών 

διαφανέστερο. Έχει αναφερθεί ότι η εφαρμογή της διαδικασίας αντιμετωπίζει 

τις δυσκολίες στο νότο - αμερικανικές χώρες όπως η Βενεζουέλα ή η Γουιάνα.  

Η πείρα και η υποχρέωση των αφρικανικών κυβερνήσεων, με τη Νότια 

Αφρική που ήταν ο κύριος χορηγός της πρωτοβουλίας, θα μπορούσαν να 

ωφελήσουν τη Νότια Αμερική160. 

 

9.4  Ομοιότητα στις ανισότητες 

 

Όπως  η Βραζιλία έτσι και η Ν. Αφρική είναι πολυφυλετικές, 

βιομηχανοποιημένες δημοκρατίες που ταλαιπωρούνται από προβλήματα 

όπως η φτώχεια και η μετά αποικιακή ανισότητα. Και οι δύο χώρες όμως 

αναγνωρίζονται ως αναδυόμενοι δρώντες καθώς παρά τα προβλήματα τους 

δείχνουν μια εξωστρέφεια είτε συνειδητή είτε επιβαλλόμενη. Μέχρι το 2000 η 

Ν. Αφρική γνώρισε τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Εν μέρει οφείλεται 

στη λαιμαργία της Κίνας για πρώτες ύλες αλλά και στη φιλελευθεροποιημένη 

οικονομική πολιτική του πρώην πρωθυπουργού Thabo Mbeki. Μια θετική 

παρένθεση ήταν το 2010 όταν διοργανώθηκε το παγκόσμιο κύπελλο 

ποδοσφαίρου αλλά πάλι έκτοτε τα νούμερα της ανισότητας έκαναν έντονη την 

εμφάνιση τους.  

 

Τη τελευταία δεκαετία οι ανισότητες στη Βραζιλία έχουν μειωθεί ενώ στη 

Ν. Αφρική παραμένουν επίμονα υψηλές. Παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί στη 

Βραζιλία βελτιώνονται και εκεί οι ανισότητες παραμένουν ανάμεσα στις 

χειρότερες του κόσμου Στη Ν. Αφρική τα πράγματα συνεχίζουν να δείχνουν 

δυσοίωνα. Η πρόσβαση που έχει ένα μικρό παιδί σε υπηρεσίες όπως νερό, 

                                                                                                                                                                      
159 Merke, op. cit., p. 72 
160 Cooper, A. Antkiewitz, A and Shaw, T.,op.cit, p. 615 
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υγιεινή, ηλεκτρισμός, υγεία και μόρφωση είναι περιορισμένος. Σε σχέση με τη 

Βραζιλία απαισιοδοξία ότι τα νούμερα μπορούν να βελτιωθούν είναι 

μεγαλύτερη.  

 

 Οι φαβέλες στη Βραζιλία και οι αναρίθμητοι φτωχοί κάτοικοι της Ν. 

Αφρικής αποκαλύπτουν τη πραγματική εικόνα σε αυτές τις δύο χώρες. Η 

ελιτίστικη τάξη των χωρών αυτών και όχι μόνο πιέζει ακόμα περισσότερο τα 

χαμηλότερα στρώματα. Για παράδειγμα στη Βραζιλία για τη διεξαγωγή του 

παγκόσμιου ποδοσφαίρου το 2014 αλλά και για τους Ολυμπιακούς αγώνες 

του 2016 προέβη σε έξωση φτωχών ανθρώπων για να δημιουργηθούν κτίρια 

για τις ανάγκες τω αγώνων. Οι περισσότεροι θα παραμείνουν άστεγοι. 

 

Το ότι κλείνει λίγο η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων στη Βραζιλία 

φαίνεται να οφείλεται σε δύο γεγονότα161. Πρώτα η βελτίωση των υποδομών 

στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, περισσότερο φαίνεται να αποκτούν πρόσβαση 

στην εκπαίδευση ένας δεύτερος λόγος είναι ο εξορθολογισμός στα 

δημογραφικά μεγέθη. Το μέγεθος της οικογένειας φαίνεται να μικραίνει οπότε 

και βελτιώνεται τα νούμερα στη ανεργία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 Cooper, A. Antkiewitz, A and Shaw, T.,op.cit, p. 617 
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Μέρος Ε΄ : Επίλογος 

  

Στις προηγούμενες σελίδες αυτού του πονήματος επιχειρήσαμε 

περιληπτικά να περιγράψουμε την «άνοδο» των αναδυόμενων περιφερειακών 

χωρών στο διεθνές στερέωμα και την εν γένει  επέκτασή τους σε άλλες χώρες 

του αναπτυσσόμενου κόσμου – και όχι μόνο – προκειμένου να διερευνήσουμε 

τα κίνητρα και τους μηχανισμούς που καθοδηγούν την  συμπεριφορά τους και 

τις στρατηγικές τους. 

 

Μια νέα εποχή ξεκινά για τους συσχετισμούς δυνάμεων στον πλανήτη. Οι 

αναδυόμενες δυνάμεις επισημοποιούν τη θεσμική τους παρουσία, ενώ η 

Δύση αναδιατάσσει δυνάμεις. Από το 1994 και μετά, η Κίνα, η Ινδία, η 

Βραζιλία, η Νότιος Αφρική και εν μέρει η Ρωσία, συνολικά και κατά μέσον όρο, 

γνωρίζουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που φθάνει το 7% και είναι, για την ίδια 

περίοδο, τριπλάσιος του αντίστοιχου των ανεπτυγμένων δυτικών χωρών. 

 

Είναι δε σαφές, κυρίως στις περιπτώσεις της Κίνας και της Ρωσίας, ότι 

αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δυτική 

κατανάλωση, με τις ΗΠΑ, για παράδειγμα, να είναι κορυφαίος αγοραστής 

κινεζικών προϊόντων. Επίσης, είναι εξίσου σαφές ότι τεράστια κινεζικά 

αποθεματικά κεφάλαια και όχι μόνον επενδύθηκαν σε αμερικανικούς τίτλους, 

γεγονός που επέτρεψε στις αμερικανικές κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν την 

εσωτερική κατανάλωσή τους εν μέρει με κινεζικό χρήμα, το οποίο στη 

συνέχεια μετατρεπόταν σε κινεζικές εξαγωγές. 

 

Σήμερα, οι προαναφερόμενες χώρες έχουν αποθεματικά κεφάλαια πάνω 

από 6.000 δισ. δολάρια, ποσό τριπλάσιο από το σύνολο της δυτικής 

αποταμιεύσεως. Μέρος δε του αστρονομικού αυτού ποσού χρησιμοποιείται 

για να χρηματοδοτεί δυτικά δημόσια χρέη, ενώ το 25% έχει επενδυθεί σε 

ευρώ Στο μέτρο λοιπόν που, με ατμομηχανή τους την Κίνα, οι αναδυόμενες 

χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στις παγκόσμιες λήψεις 

αποφάσεων, τι πιο φυσικό να επιθυμούν και την ανάλογη θεσμική τους 

παρουσία στις υπό εκκόλαψη νέες μορφές παγκόσμιας διακυβέρνησης. Με 

την τελευταία πρωτοβουλία τους, συνεπώς, ουσιαστικά δημιουργούν 

οργανισμούς αντίστοιχους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της 
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Παγκόσμιας Τράπεζας, επειδή θεωρούν ότι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι 

δεν τους ακούν, ούτε αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα. 

 

Ως γνωστόν, τόσο το ΔΝΤ όσο και η Παγκόσμια Τράπεζα -που ιδρύθηκαν 

μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό να εξασφαλίσουν την ευστάθεια του 

διεθνούς οικονομικού συστήματος, διοικούνται αποκλειστικά από Αμερικανούς 

και Ευρωπαίους, με τις ΗΠΑ όμως να έχουν για μεγάλο διάστημα και την 

παγκόσμια νομισματική κυριαρχία. Από αυτήν, εξάλλου, τα τριάντα τελευταία 

χρόνια, προέκυψαν και οι σοβαρότερες κρίσεις της διεθνούς οικονομίας, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραγνωρίζεται και ο ρόλος χωρών που 

παράγουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. 

 

Όταν, λοιπόν, με αφορμή την κρίση του 2007, οι χώρες αυτές 

διαπίστωσαν ότι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι είχαν τις δικές τους 

προτεραιότητες, που κυρίως πήγαζαν από την υπερχρέωσή τους, 

αποφάσισαν να αξιοποιήσουν προς ίδιον όφελος την κατάσταση αυτή, η 

οποία έχει και αρκετές πολύπλοκες πλευρές. Αποφάσισαν έτσι να ιδρύσουν 

τους δικούς τους θεσμούς, να αποκτήσουν περισσότερη ευελιξία στη 

διαχείριση δικών τους προβλημάτων και στην κάλυψη δικών τους αναγκών. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι, στην αντιπαράθεση 

Δύσης-BRICS, το ποτήρι ξεχείλισε στη διαχείριση της ελληνικής οικονομικής 

κρίσης. 

 

Οι συμπεριφορές αυτές, αλλά και η αμερικανική νομισματική πολιτική τους 

τελευταίους μήνες, σε συνδυασμό και με την ουκρανική κρίση, δείχνουν να 

έπεισαν τις αναδυόμενες χώρες να προχωρήσουν σε μία αποφασιστική 

κίνηση επανατοποθέτησής τους στη διεθνή πολιτική και οικονομική τάξη, σε 

μία περίοδο όπου η Ευρώπη και η Αμερική δεν βρίσκονται στην καλύτερή 

τους συγκυρία. 

 

Παρ’ όλα αυτά, στο παιχνίδι της αναδιάταξης της διεθνούς τάξης, ο 

δυτικός κόσμος έχει ακόμα αρκετά και ισχυρά ατού με το μέρος του. Η 

προσαρμοστικότητα που έχουν επιδείξει και οι τακτικές που έχουν 

ακολουθήσει οι αναδυόμενες δυνάμεις για να πετύχουν τους στόχους τους 

έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι με δεδομένες τις διαφορές ισχύος εκείνο 
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που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πόσο δραστήριο, καινοτόμο, δημιουργικό 

και ευέλικτο είναι ένα κράτος στην προσπάθεια να μεγιστοποιήσει την 

επιρροή του και να προωθήσει τα συμφέροντα του, γεγονός που έχει 

οδηγήσει στην ανακάλυψη του όρου «ευφυές κράτος» (smart state) 

προκειμένου να αποδοθούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να εξηγηθεί το 

παράδοξο γεγονός  κράτη ενώ υστερούν σε σκληρή κυρίως ισχύ να 

πετυχαίνουν τους στόχους τους.  

Επειδή το μονοπολικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο επί μακρόν, κυρίως 

λόγω της λειτουργίας του μηχανισμού της ισορροπίας δυνάμεων και η 

ανάδειξη νέων πόλων στο διεθνές σύστημα είναι αναμενόμενη μεν αλλά δεν 

μπορεί να προβλεφθεί ο χρόνος που αυτό θα συμβεί συμπεραίνεται ότι οι 

αναδυόμενες χώρες δεν μπορούν να αποτελέσουν ενιαίο πόλο, λόγω κυρίως 

των εσωτερικών αντιθέσεών τους. Το κίνητρο της εξισορρόπησης της 

αμερικανικής ηγεμονίας δεν είναι αρκετό ώστε να εξαλείψει τις μεταξύ τους 

αντιθέσεις. Παράταυτα ο αναπόφευκτος τερματισμός της μονοπολικότητας 

πιθανόν θα έχει ως επίκεντρο μία χώρα, την Κίνα. Για αυτό και οι ΗΠΑ θα 

προσπαθήσουν να εξισορροπήσουν την ισχύ της Κίνας, ώστε να μην αναχθεί 

σε περιφερειακό ηγεμόνα. 

 Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι κάθε ευθύγραμμη πρόβλεψη στο 

διεθνές οικονομικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολή. Αρκεί να θυμηθεί 

κανείς τις αναλύσεις των οικονομολόγων για την Ιαπωνία τη δεκαετία του ΄80, 

σύμφωνα με τις οποίες η χώρα της Άπω Ανατολής σύντομα θα ανέρχονταν 

στην πρώτη θέση της παγκόσμιας οικονομίας. Προβλέψεις οι οποίες σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα έμελε να διαψευστούν. Έτσι και στην περίπτωση 

των BRICS θα πρέπει να αναμένουμε την επιβεβαίωση ή μη των θετικών 

προβλέψεων των οικονομολόγων από τις εξελίξεις162. 

 Αν και οι χώρες BRICS και IBSA έχουν δικαίως χαρακτηριστεί ως 

παράξενοι συνεταίροι, ο κόσμος θα εξακολουθήσει να έχει τα βλέμματα του 

στραμμένα επάνω τους και ειδικά στην Κίνα. Θα πρέπει όμως, δυστυχώς 

ίσως, να αναμένουμε αρκετά μέχρι να διαμορφωθεί ένας άλλος πόλος. Με την 

                                                           
162 Οι προβλέψεις δεν είναι μόνο θετικές. Βλέπε για παράδειγμα Sharma, op. cit., 68 Δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται τυχαίες οι πρόσφατες αναταραχές στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως 
η Βραζιλία. 
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παγκόσμια οικονομία στη δύνη της διεθνούς κρίσης απαιτείται ηγεσία. Όσο η 

χώρα της Ανατολής δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει το δικό της Παγκόσμιο 

Σχέδιο (αντίστοιχο με αυτό της Αμερικής μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) και η 

Ευρώπη παραπαίει ζαλισμένη, η όποια λύση εναπόκειται και πάλι 

αποκλειστικά στις ΗΠΑ163 

 

Τέλος σε καμιά περίπτωση δε θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως η 

μελέτη αυτή εξετάζει όλες τις πτυχές του «φαινομένου» της  επέκτασης των 

αναδυόμενων δυνάμεων. Πολλές από αυτές χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης 

δεδομένης και της σημασίας που έχει για την παγκόσμια πολιτική η 

οικονομική και κατ’ επέκταση επενδυτική δραστηριότητα των αναδυόμενων 

δυνάμεων όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες αλλά και ανεπτυγμένες οικονομίες.   

 

Η σχετική με την «άνοδο» των περιφερειακών δυνάμεων η ελληνική 

βιβλιογραφία παραμένει αρκετά «φτωχή» γεγονός που μπορούμε να 

αποδώσουμε στον πρόσφατο χαρακτήρα του «φαινομένου» αυτού, καθώς και 

στην ύπαρξη άλλων σημαντικών  προς διερεύνηση ζητημάτων που 

σχετίζονται άμεσα με την οικονομική συγκυρία που η χώρα μας διέρχεται. Η 

σύντομη αυτή μελέτη  επιχείρησε να καλύψει ένα μικρό μέρος αυτού του 

«κενού» με την προοπτική  να αποτελέσει την βάση για την εκπόνηση μιας 

ευρύτερης έρευνας που θα  εξετάσει το ζήτημα αυτό συνολικότερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 Όπως τονίζει ο Βαρουφάκης (op. cit, p 122) μόνο οι ΗΠΑ διαθέτουν, προς το παρόν 
τουλάχιστον, τα αποθέματα ιστορικής μνήμης, την αναλυτική ικανότητα και τα θεσμικά 
εργαλεία που μπορούν να δημιουργήσουν μία νέα, βιώσιμη παγκόσμια οικονομική 
πραγματικότητα. 
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