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Πεπίλητη 

 

Η ηξνκνθξαηία είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν πνπ είλαη δχζθνιν λα γίλεη αληηιεπηφ. 

Γηα απηφ θαη δελ ππάξρεη έλαο αιιά εθαηνληάδεο νξηζκνί ζηε βηβιηνγξαθία γηα απηή. 

Πνιιέο απφ ηηο κειέηεο θαη αλαιχζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ έγηλαλ 

ζην παξειζφλ πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, ηνλίδνληαο ηηο 

πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο πηπρέο ηεο, αλ θαη ζηηο πηπρέο απηέο ζπλήζσο 

δίλεηαη ιηγφηεξε έκθαζε απφ φηη ζηνπο παξάγνληεο ηεο αζθάιεηαο θαηά ηε 

δηακφξθσζε πνιηηηθψλ. Πνιιέο απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο κειέηεο πνπ δηεμάγνληαη 

επηθεληξψλνληαη επίζεο ζηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη θπξίσο ζηελ 

δηάζεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ηελ σζνχλ λα απμάλεηαη. Ωζηφζν, νη νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο είλαη πνιχ πην πεξίπινθεο, θαζψο εκπιέθεηαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, 

πνπ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππάξρεη θαη 

κηα ζεηξά απφ δαπάλεο, πέξα απφ εθείλεο πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ηνπο θξαηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο, πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηνλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η 

παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ην θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο πνπ απηφ έρεη γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηηο ΗΠΑ. Παξάιιεια αλαιχεη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ηξνκνθξαηίαο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφςεσο θαη κειεηά ηηο 

κεηαβνιέο ηεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο γηα ηα θξάηε ηεο ΔΔ θαη γηα ηηο ΗΠΑ. 
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Διζαγυγή 

 

Η ηξνκνθξαηία είλαη ε πξνκειεηεκέλε ρξήζε ή απεηιή ρξήζεο βίαο απφ 

άηνκα ή ηνπηθέο νκάδεο, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα επηηχρνπλ έλα πνιηηηθφ ή θνηλσληθφ 

ζηφρν κέζα απφ ηνλ εθθνβηζκφ ησλ πνιηηψλ. Αλ θαη ηα θίλεηξα ησλ ηξνκνθξαηψλ 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ, νη δξάζεηο ηνπο αθνινπζνχλ έλα πξφηππν ζρέδην φπνπ ηα 

ηξνκνθξαηηθά πεξηζηαηηθά ιακβάλνπλ πνηθίιεο κνξθέο: πεηξαηείεο αεξνπιάλσλ, 

απαγσγέο, δνινθνλίεο, απεηιέο, βνκβηζηηθέο επηζέζεηο θαη επηζέζεηο απηνθηνλίαο 

(Krieger & Meierrieks, 2011).  

Σν θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ηδηαίηεξα παιηφ. Καηά θχξην ιφγν, ν 

παιηφο φξνο εκθαλίζηεθε ιίγν κεηά ην ηέινο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ην 1789, θαη 

πξνέξρεηαη απφ ηε γαιιηθή ιέμε ''terrorisme'', θαη αξρηθά αλαθέξζεθε εηδηθά ζηελ 

θξαηηθή ηξνκνθξαηία πνπ αζθήζεθε απφ ηε γαιιηθή θπβέξλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ηεο Βαζηιείαο ηνπ Σξφκνπ (Reign of Terror), 1793-1794. Παξφια απηά, 

δείγκαηα ηξνκνθξαηίαο ρξνλνινγνχληαη ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα επί Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Ο ιαηηλνγελήο φξνο ''terror cimbricus'' ήηαλ κηα κνξθή παληθνχ θαη 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηε Ρψκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ 

πνιεκηζηψλ ηεο θπιήο Cimbri πεξί ην 105 π.Υ. πνπ νη Ιαθσβίλνη αλαθέξνληαη ζε 

απηφ σο 'πξφγνλν' ηεο επηβνιήο ηεο βαζηιείαο ηνπ ηξφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Αθνχ νη Ιαθσβίλνη έραζαλ ηελ εμνπζία, ε ιέμε 

«ηξνκνθξάηεο» έγηλε έλαο φξνο θαηάρξεζεο ηεο εμνπζίαο, ζπρλά κε αζέκηηνπο θαη 

πνιιέο θνξέο βίαηνπο ηξφπνπο (Nunberg, 2001). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε «ηξνκνθξαηία» αλαθέξεηαη αξρηθά ζηηο πξάμεηο πνπ 

δηαπξάηηνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε, ζήκεξα, κε ηε λέα ηνπ ζεκαζία, ζπλήζσο 

αλαθέξεηαη ζηε δνινθνλία (αζψσλ) αλζξψπσλ γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα θεξδίζνπλ ηηο εληππψζεηο αιιά θαη λα επηδείμνπλ νη θπζηθνί 

απηνπξγνί ησλ ηξνκνθξαηηθψλ γεγνλφησλ κηα ηζρπξή δχλακε θαη εμνπζία απέλαληη 

ζηε θνηλσλία (Mackey, 2009). Απηή ε έλλνηα νπζηαζηηθά ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία 

επηζπκεηνχ θιίκαηνο κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα αληηιεθζνχλ νη πνιίηεο φηη ε εμνπζία θαη 

ε δχλακε ησλ ηξνκνθξαηψλ είλαη πξαγκαηηθή (Crenshaw, 1995). 

ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, νη ηξνκνθξάηεο κπνξεί ζίγνπξα λα 

ζεσξνχληαη απφ πνιινχο σο άηνκα κε πνιηηηθέο απφςεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη πέξα 
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απφ ην βαζηθφ «mainstream», δειαδή ηελ επηθξαηνχζα ηάζε ζε πνιηηηθέο ηδέεο θαη 

αληηιήςεηο θαη νη νπνίνη αληηιακβάλνληαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο σο κεξηθψο ή νιηθψο 

αγλνεκέλεο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηελ θπβέξλεζε θαη ην θνηλφ 

γεληθφηεξα. Έηζη, νη ηξνκνθξάηεο έρνπλ ηελ πξνζδνθία φηη ε χπαξμή ηνπο θαη ηα 

κελχκαηα πνπ ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ πξνο ηε θνηλσλία ζα γίλνπλ αληηιεπηά φηαλ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πνιηηηθή βία, θαη εηδηθά φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε βίαηεο πξάμεηο νη 

νπνίεο παίξλνπλ ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο (Υαηδεαπγνπζηίδεο, 2011).  

Απηνχ ηνπ είδνπο νη πξάμεηο κπνξεί λα έρνπλ πνιιέο ζπλέπεηεο, 

βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξψπηλσλ 

απσιεηψλ, ησλ θαηεζηξακκέλσλ θηηξίσλ, ηνπ απμεκέλνπ επηπέδνπ άγρνπο ή θφβνπ ή 

ηεο αχμεζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο. Γηα λα γίλνπλ ηα φζα εηπψζεθαλ 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά αθνινχζσο παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα. Οη επηζέζεηο ηεο 

11
εο

 επηεκβξίνπ 2001 είραλ ζεκαληηθφ θφζηνο, πνπ εθηηκάηαη φηη ήηαλ ηεο ηάμεο 

ησλ 80 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Όηαλ φκσο ζην εθηηκψκελν θφζηνο πξνζηεζνχλ 

νη κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο, φπσο ε απψιεηα κηζζψλ, ε απνδεκίσζε 

εξγαηψλ θαη ην κεησκέλν εκπφξην, ηφηε ην θφζηνο θηάλεη ηα 90 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα (Kunreuther, Erwann, & Porter, 2003). 

Καζίζηαηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ε ηξνκνθξαηία κπνξεί λα εμαλαγθάζεη κηα 

ρψξα, πνπ είλαη ζηφρνο ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, ζε ππέξνγθεο δαπάλεο κέζσ 

δηαθφξσλ ηξφπσλ. Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο επηθέξνπλ νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

θαζψο πξνθαινχλ εθηξνπή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, θαηαζηξνθή ησλ 

ππνδνκψλ, επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ δεκφζησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηελ 

αζθάιεηα ή πεξηνξηζκφ ηνπ εκπνξίνπ. Με ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ έλαο εκθχιηνο 

πφιεκνο θαηαζηξέθεη ηελ πάζεο θχζεσο αλάπηπμε ζε κηα ρψξα (Collier, et al., 2003), 

έηζη θαη κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ή έλα γεληθεπκέλν αίζζεκα θφβνπ ιφγσ 

επηθείκελεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο εηζξνέο 

θεθαιαίσλ (Enders & Sandler, 1991). Η ηξνκνθξαηία, φπσο θαη νη εκθχιηεο 

ζπγθξνχζεηο, κπνξεί λα επεξεάζνπλ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε  ησλ γεηηνληθψλ 

ζηε ρψξα-ζηφρν ρσξψλ, κέζσ ηξνκαθηηθψλ ή επηθείκελσλ ηξνκνθξαηηθψλ 

επηζέζεσλ, κε απνηέιεζκα λα απνηξαπνχλ νη εηζξνέο θεθαιαίσλ, ή λα ηεξκαηηζηεί ε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο γεηηνληθήο ρψξαο ζηε ρψξα-ζχκα ηεο ηξνκνθξαηίαο 

(Niskanen, 2006).  
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Σν κέγεζνο θαη ε πνηθηινκνξθία ηεο νηθνλνκίαο είλαη ζπλήζσο ζπλπθαζκέλε 

κε ηελ ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο λα αληέρεη ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ρσξίο λα 

εκθαλίδεη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. ε κηα δηαθνξνπνηεκέλε θαη 

αλεπηπγκέλε νηθνλνκία, νη απψιεηεο απηέο κπνξεί λα έρνπλ κηα πξνζσξηλή κφλν 

επίδξαζε θαζψο νη πφξνη αλαθαηαλέκνληαη ζε άιινπο ηνκείο θαη απηφ γηαηί νη 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο έρνπλ θαιχηεξεο λνκηζκαηηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ απφ ηηο κηθξφηεξεο ή αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Έηζη, ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο είλαη πην πηζαλφ λα πιεγνχλ κφλν θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο απφ ηηο επηζέζεηο ηξνκνθξαηίαο, ελψ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ 

ηελ ηάζε λα εκθαλίδνπλ θάπνηεο καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζε έλα θαχιν θχθιν 

επηζέζεσλ ή έλα παξαηεηακέλν θιίκα ηξφκνπ. Δάλ δειαδή κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα 

ράζεη αξθεηέο μέλεο επελδχζεηο, νη νπνίεο είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

θαη αλάπηπμεο, ηφηε κπνξεί λα πεξηέιζεη ζε κηα θαηάζηαζε κεησκέλεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο (Piazza, 2008).  

 

Σκοπόρ και ζημανηικόηηηα ηηρ επγαζίαρ 

 

Ο Παγθφζκηνο Γείθηεο Σξνκνθξαηίαο, θαηά ην έηνο 2015, θαηέδεημε φηη ε 

ηξνκνθξαηία ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη κάιηζηα κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζαλάησλ, εμαηηίαο ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ην 2014, 

έθζαζε ζηνπο 32.685, απμήζεθε δειαδή θαηά 80% απφ ηνπο 18.111 ζαλάηνπο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. Απηφ είλαη ην πςειφηεξν επίπεδν ζαλάησλ απφ ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο πνπ έρεη θαηαγξαθεί πνηέ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ ησλ ζαλάησλ 

(πάλσ απφ 78%) ζεκεηψζεθε ζε κφιηο πέληε ρψξεο: ην Ιξάθ, ηε Νηγεξία, ην 

Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ θαη ηε πξία. Ωζηφζν, απφ ην 2014 θαη κεηά, παξαηεξείηαη 

φηη ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ πιήηηνληαη απφ ην θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο 

απμάλεηαη, επεξεάδνληαο πεξηζζφηεξεο ρψξεο απφ πνηέ (IEP, 2015).  

Δπηπξφζζεηα, ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο ηξνκνθξαηίαο έρεη θηάζεη 

ζην πςειφηεξν επίπεδν απφ ην 2001 θαη κεηά. Δθηηκάηαη φηη ην 2014 ην παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο ηξνκνθξαηίαο αλήιζε ζηα 52.9 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε 

ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν γηα ηηο ΗΠΑ 105.8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν 
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Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ θαη Δηξήλεο (Institute for Economics and Peace), πνπ 

δηεμάγεη έξεπλεο γηα ηηο παγθφζκηεο δαπάλεο πεξί εζληθήο αζθάιεηαο, δηαπίζησζε φηη 

δαπαλψληαη πεξίπνπ 117 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηηο εζληθέο ππεξεζίεο 

αζθαιείαο, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ πξφιεςε ηξνκνθξαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη φηη γηα ηηο ρψξεο πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

ηξνκνθξαηία επεξεάζηεθε αξλεηηθά ε νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε θαη νη άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο (IEP, 2015). 

Καζψο ε ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα απμάλεηαη, ε αλαζθάιεηα ζηηο 

θνηλσλίεο απμάλεηαη επίζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη θπβεξλήζεηο πξνβαίλνπλ ζε αχμεζε 

ησλ δαπαλψλ ηνπο, πνπ θπξίσο αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο εζληθήο αζθάιεηαο θαη ηνπ 

ζηξαηνχ θαη ζε αιιαγή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Πεξαηηέξσ, ε ηξνκνθξαηία επηδξά ζηελ παξαγσγή θάζε ρψξαο θαη 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην είδνο ηεο θπβέξλεζεο, ην επίπεδν αλάπηπμεο θαη 

ζέζεο ηεο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία (Niskanen, 2006). 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ην θαηλφκελν ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ απηφ έρεη γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη 

ηηο ΗΠΑ. Παξάιιεια απνζθνπεί ζηελ απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηξνκνθξαηίαο 

απφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφςεσο θαη ζηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο γηα ηα θξάηε ηεο ΔΔ θαη γηα ηηο ΗΠΑ. Σν ελ ιφγσ δήηεκα 

ζεσξείηαη ζήκεξα πην επίθαηξν απφ πνηέ γηαηί παξφιν πνπ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ε παξαγσγή επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, σζηφζν δελ 

ππάξρεη κηα νκνηφκνξθε ζρέζε γηα φιεο ηηο ρψξεο. Η κέρξη ηψξα βηβιηνγξαθία γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ έκκεζσλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ηξνκνθξαηίαο παξνπζηάδεη 

αλάκεηθηα θαη ζπρλά αληηθαηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ην ζέκα ηεο 

παξνχζαο εξγαζία ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ, θαζψο απνζθνπεί ζην λα 

θαηαδείμεη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε αχμεζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

επηζέζεσλ, φπσο θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιάβεη ηα θξάηε ηεο ΔΔ θαη νη ΗΠΑ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ θαη ηε θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πνιηηηθή. 
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Γομή ηηρ επγαζίαρ 

 

Η παξνχζα εξγαζία δνκείηαη σο εμήο:  

ηελ παξνχζα ελφηεηα κε ηίηιν «Ειζαγωγή» αξρηθά γίλεηαη κηα ζχληνκε αλάιπζε 

ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν ζθνπφο 

εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ε ζεκαληηθφηεηά ηεο. Σέινο αλαιχεηαη θαη ε δνκή ηεο 

εξγαζίαο. 

ην πξψην θεθάιαην κε ηίηιν «Το θαινόμενο ηηρ ηπομοκπαηίαρ και οι οικονομικέρ 

επιπηώζειρ ηος για ηιρ σώπερ ηηρ ΕΕ» ελ πξψηνηο γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη θαηφπηλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ απηφ 

έρεη γηα ηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην κε ηίηιν «Το θαινόμενο ηηρ ηπομοκπαηίαρ και οι οικονομικέρ 

επιπηώζειρ ηος για ηιρ ΗΠΑ» θαηαγξάθνληαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ην 

θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο έρεη γηα ηηο ΗΠΑ. 

ην ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν «Αποηίμηζη ηων επιπηώζεων ηηρ ηπομοκπαηίαρ για ηα 

κπάηη ηηρ ΕΕ και ηιρ ΗΠΑ» γίλεηαη θξηηηθή απνηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ ε ηξνκνθξαηία έρεη, ηφζν γηα ηα θξάηε ηεο ΔΔ φζν θαη ηηο ΗΠΑ. 

Πεξαηηέξσ, γίλεηαη αλάιπζε θαη ζχγθξηζε γηα ην πνηα θξάηε έρνπλ επσκηζηεί 

κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ θφζηνο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην κε ηίηιν «Ο ζσεδιαζμόρ, οι αλλαγέρ και η ςλοποίηζη 

οικονομικών πολιηικών από ηα κπάηη ηηρ ΕΕ και ηιρ ΗΠΑ για ηην καηαζηολή ηηρ 

ηπομοκπαηίαρ» γίλεηαη πεξηγξαθή θαη ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, πνπ 

αθνινπζνχλ ηα θξάηε ηεο ΔΔ θαη ησλ ΗΠΑ, θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο/κεηαβνιήο ηνπο 

ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

ην πέκπην θεθάιαην κε ηίηιν «Ανηαζθάλιζη ηων κινδύνων από ηιρ ηπομοκπαηικέρ 

ενέπγειερ ζηιρ σώπερ ηηρ ΕΕ και ζηιρ ΗΠΑ και ζςνεπγαζία μεηαξύ ηοςρ» 

πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα θξάηε ηεο ΔΔ θαη νη ΗΠΑ δηαρεηξίδνληαη  ηελ 

αληαζθάιηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

κειψλ ηνπο, έηζη ψζηε απηά λα αλαπιεξψλνπλ ηηο απψιεηεο θαη πιηθέο δεκηέο, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά ζηε 

ζπλεξγαζία γηα ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ ΗΠΑ.  
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Σέινο, ζηελ ελφηεηα κε ηίηιν «Σςμπεπάζμαηα» απνηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο ζπγγξαθέσο, κεηά απφ ηελ επηζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δηεζλή 

θπξίσο βηβιηνγξαθία γηα ην δήηεκα απηφ, κε εζηίαζε ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο γηα ηα θξάηε ηεο ΔΔ θαη γηα ηηο ΗΠΑ. 
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Κεθάλαιο 1: Το θαινόμενο ηηρ ηπομοκπαηίαρ και οι 

οικονομικέρ επιπηώζειρ ηος για ηιρ σώπερ ηηρ ΔΔ 

 

1.1 Ανάλςζη ηος θαινομένος ηηρ ηπομοκπαηίαρ  

 

Η ηξνκνθξαηία είλαη έλα θαηλφκελν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή νκάδα θαη γηα θάζε είδνπο θίλεηξν. Όπσο αλαθέξεη θαη ν 

Brian Jenkins ζηα έξγα ηνπ, ην θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ κπνξεί λα γίλεη 

θαηαλνεηφ δίρσο λα αλαθεξζεί θαλείο ζηηο εηδηθέο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη. Ωο ηξνκνθξαηία νξίδεηαη ε εθ πξνκειέηεο ρξήζε ή απεηιή 

ρξήζεο βίαο απφ άηνκα ή νκάδεο, πνπ επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ θάπνην πνιηηηθφ, 

ζξεζθεπηηθφ ή ηδενινγηθφ φθεινο κέζα απφ ηνλ εθθνβηζκφ ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ, πνπ δελ εκπιέθεηαη ζπλήζσο άκεζα κε ηε πνιηηηθή δσή (Sandler & 

Enders, 2004). Ο νξηζκφο απηφο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ αξθεηνχο νηθνλνκνιφγνπο, 

φπσο νη Tavares (2004) θαη Brück (2006). Ωζηφζν, ν νξηζκφο απηφο έρεη θαη θάπνηα 

αδχλακα ζεκεία. 

 Πξψηνλ, δελ αληηθαηνπηξίδεη ηηο πνηθίιεο κνξθέο ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ 

έρνπλ ζπκβεί θαηά θαηξνχο θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο (Hoffman, 1998). Έηζη, έλαο 

ηέηνηνο νξηζκφο δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν θάιπςεο ηεο εηεξνγέλεηαο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη ησλ ηξνκνθξαηψλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηνλ αληίθηππν ηεο. 

Η δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ηξνκνθξαηίαο είλαη θξίζηκε, φπσο θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αληηκέηξσλ ηεο, 

αλάινγα κε ηε θχζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην ζέκα ηεο 

δηαθξαηηθήο ηξνκνθξαηίαο πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ 

ρσξψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηίσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαη απαηηεί λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη παξάγνληεο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Γεχηεξνλ, ν παξαπάλσ νξηζκφο δελ ιακβάλεη ππφςε ηα πνιηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φξνπ ηξνκνθξαηία θαζψο, ελ ηέιεη, θάζε θπξίαξρν θξάηνο 

«θξαηά» γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηε πνιηηηθή θαη λνκηθή εμνπζία λα θαζνξίδεη ηελ 



13 

 

ηξνκνθξαηία ζηα πιαίζηα ησλ εγρψξησλ θαη μέλσλ ππνζέζεσλ ηνπ (Alexander & 

Alexander, 2002).  

 

1.1.1 Παλιά και νέα ηπομοκπαηία 

 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θαηέζηε θαλεξφ φηη ην θαηλφκελν ηεο  

ηξνκνθξαηίαο άιιαμε/κεηαβιήζεθε. Γηα ην ιφγν απηφ, νξηζκέλνη αλαιπηέο επηλφεζαλ 

ηνλ φξν «νέα ηπομοκπαηία» γηα λα πεξηγξάςνπλ απηφ πνπ πίζηεπαλ: έλαλ δειαδή 

ξηδηθά λέν ηξφπν γηα ηνπο ηξνκνθξάηεο λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα εθθξάδνπλ ηελ βία 

ηνπο. Ιζρπξίζηεθαλ επίζεο φηη ε «λέα ηξνκνθξαηία» πξνέθπςε απφ ηηο δπλάκεηο ηεο 

χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο θαη, ηδίσο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη έρεη ππνζηεί αιιαγέο 

ζε ηξεηο ηνκείο (Schneider, Tilman, & Meierrieks, 2010): 

Πξψηνλ, νη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζρεηηθά κηθξέο 

νξγαλψζεηο, αιιά νη δνκέο ηνπο έρνπλ γίλεη πην δηάρπηεο θαη ε πξφζβαζή ηνπο έρεη 

επεθηαζεί θαη ζην δηαθξαηηθφ ρψξν. ε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ηππνπνηεκέλεο 

νξγαλψζεηο ηεο «παιαηάο» ηξνκνθξαηίαο, νη «λέεο» ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ζπρλά 

πεξηγξάθνληαη σο δίθηπα, επεηδή ην ζχζηεκα ηεο ηεξαξρίαο ζε απηέο έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία δελ είλαη ε 

επίζεκε θαηάηαμε θάπνηνπ, αιιά νη γλσξηκίεο θαη νη δηαζπλδέζεηο ηνπ, πνπ κπνξνχλ 

λα δηεπθνιχλνπλ ηελ νκάδα. Δπηπιένλ, απηέο νη δνκέο ζπρλά εθηείλνληαη πέξα απφ ηα 

εζληθά ζχλνξα. ε αληίζεζε κε ηελ παιηά ηξνκνθξαηία, πνπ ζπλήζσο είρε κηα θαιά 

θαζνξηζκέλε γεσγξαθηθή «πεξηνρή», νξηζκέλνη απφ ηνπο λένπο ηξνκνθξάηεο δελ 

έρνπλ κφληκν γεσγξαθηθφ ζεκείν αλαθνξάο. Σα νηθνλνκηθά δηεζλή ηαμίδηα θαη νη 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο επζχλνληαη ελ κέξεη γηα απηφλ ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, δίρσο λα πεξηνξίδνληαη πιένλ απφ ηε γεσγξαθηθή 

απφζηαζε, νη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ απφ 

θξάηε ή πεξηνρέο κε ραιαξφ θαζεζηψο αζθαιείαο ζηηο νπνίεο θαη εδξαηψλνπλ ηηο 

νξγαλψζεηο ηνπο θαη ηα ζηξαηφπεδα εθπαίδεπζεο θαη ππνδνρήο (Drakos & Gofas, 

2006).  

Γεχηεξνλ,  ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ηδενινγίεο 

ησλ ηξνκνθξαηψλ. Όπσο ν Hoffman (1998) επηζεκαίλεη, ελψ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1960, 

δελ ππήξρε νχηε κηα εληαία ηξνκνθξαηηθή νκάδα νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν πνπ ζα 
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κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο έρσλ ζξεζθεπηηθά θίλεηξα, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 θαη κεηά, ην πνζνζηφ ηνπο είρε απμεζεί ζην έλα ηξίην πεξίπνπ ηνπ 

πνζνζηνχ φισλ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνπο ρξηζηηαλνχο 

πνπ αληηηίζεληαη ζηελ άκβισζε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνπο εβξαίνπο εμηξεκηζηέο 

ζηε Γπηηθή Όρζε, ηελ βνπδηζηηθή αίξεζε Aum Shinrikyo (ππεχζπλε γηα ηελ επίζεζε 

κε λεπξνπαξαιπηηθφ αέξην ζηνλ ππφγεην ηνπ Σφθην ην 1995), θαη δηάθνξεο νκάδεο 

ζηνλ κνπζνπικαληθφ θφζκν πνπ θπκαίλνληαη απφ ηε Υεδκπνιάρ σο ηελ Αι Κάηληα. 

Ο εζληθηζκφο, θπζηθά, παξακέλεη έλα ηζρπξφ θίλεηξν ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ωζηφζν, 

είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί, φηη ζε πνιιά κέξε ν εζληθηζκφο αλακηγλχεηαη πηα κε 

ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Σζεηζελία θαη ζην Καζκίξ, νη πξψελ 

θνζκηθέο νκάδεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηψξα πηα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα θαη ζχκβνια 

(Krieger & Meierrieks, 2011). 

Ιδενινγηθά, ε άλνδνο ηεο ζξεζθεπηηθά εκπλεπζκέλεο ηξνκνθξαηίαο κπνξεί λα 

αλαρζεί ζηε ιεγφκελε «ζξεζθεπηηθή αλαγέλλεζε», ε νπνία μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 

1970. Αλακθηζβήηεηα, ην αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ γηα 

ηε ζξεζθεία απνηέιεζε κηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζπλεπή απάληεζε ζηα αηζζήκαηα 

αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε ζπλάληεζε ηνπ 

παξειζφληνο κε ηελ χζηεξε λεσηεξηθφηεηα θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηελ παγθνζκηνπνίεζε. 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα - αλ θαη θαηλνκεληθά αλαρξνληζηηθή - ε ζξεζθεπηηθή 

αλαγέλλεζε πξέπεη λα ζεσξεζεί σο απφιπηα ζχγρξνλε βάζεη ηεο γέλεζεο θαη ησλ 

εθδειψζεψλ ηεο. Πξάγκαηη, ε πνιηηηθνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ αθππληζηψλ ζπρλά 

πξνέθππηε απφ ηελ αληηιεπηή απνηπρία ηεο δήζελ ζχγρξνλεο, θνζκηθήο ηδενινγίαο 

(ηδηαίηεξα ζηνλ αξαβηθφ θφζκν) θαη / ή απφ ην δηεπξπλφκελν ράζκα κεηαμχ ηνπ 

ηξφπνπ δσήο ησλ «θνληακεληαιηζηψλ» θαη ησλ φιν θαη πην θνζκηθψλ θαη 

θηιειεχζεξσλ θνηλσληψλ (θπξίσο ζηε Γχζε). ε θάζε πεξίπησζε, απηέο νη 

ζπγθξνχζεηο απαίηεζαλ κηα ξηδηθή κεηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο αξρέο θαη, επνκέλσο, ψζεζαλ θάπνηνπο απφ ηνπο αθηηβηζηέο ζηελ 

πνιηηηθή ζθαίξα (Piazza, 2008). 

Σξίηνλ, ε ηξνκνθξαηία έρεη εμειηρζεί σο θαηλφκελν. Ωζηφζν θαη παιηφηεξα νη 

ηξνκνθξάηεο ζπρλά ζθφησλαλ άκαρνπο πνιίηεο θαη - ελίνηε - νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

είραλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκάησλ. ηελ επνρή ηεο λέαο 

ηξνκνθξαηίαο φκσο, νη καδηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ θαίλεηαη 

λα έρνπλ γίλεη ξνπηίλα εθ πξνζέζεσο θαη φρη απφ ιάζνο θαη ε ρξήζε απφ ηνπο 
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ηξνκνθξάηεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο είλαη γηα πξψηε θνξά δπλαηή. Πξάγκαηη, 

φιεο νη κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο ηξνκνθξαηηθψλ ζπκβάλησλ 

επηβεβαηψλνπλ ηελ άλνδν ησλ επηζέζεσλ καδηθψλ αηπρεκάησλ. Απηφ φκσο πνπ νη 

βάζεηο δεδνκέλσλ ζπρλά δελ θαηαγξάθνπλ είλαη φηη ε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ αχμεζε ηεο βαξβαξφηεηαο. Δλ κέξεη, απηφ αληαλαθιάηαη ζηελ 

εζθεκκέλε ζηφρεπζε ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ- ζπρλά κέζσ ηεο απηνθηνλίαο 

βνκβηζηψλ- αιιά γίλεηαη επίζεο εκθαλέο θαη θαηά ηελ εμέηαζε επηκέξνπο ηαθηηθψλ, 

φπσο ν δεκφζηνο απνθεθαιηζκφο ησλ ζπκάησλ απαγσγήο, πεξηζηαηηθά πνπ ζα ήηαλ 

αδηαλφεηα πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο (Brück, 2006).  

Τπάξρνπλ πνιιέο πηζαλέο εμεγήζεηο γηα απηήλ ηελ αιιαγή θαη εμέιημε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Απφ ηε κία πιεπξά, ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ην θνηλφ είλαη 

πεξηζζφηεξν απεπαηζζεηνπνηεκέλν, αθνχ παξαθνινπζεί ηε βία ζηηο ηειενπηηθέο ηνπ 

νζφλεο, θαη κε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο λα έρεη δηαθνξνπνηεζεί, ην φξην γηα 

ην ηη ζεσξείηαη ζπγθινληζηηθφ ή ηξνκαθηηθφ έρεη απμεζεί, έηζη ψζηε φιν θαη πην 

αλαηξηρηαζηηθέο θαη ζαλαηεθφξεο επηζέζεηο λα είλαη αλαγθαίεο πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο 

ηξνκνθξάηεο λα «πεξάζνπλ» ηα κελχκαηά ηνπο ζηνπο αλζξψπνπο θαη λα επεξεάζνπλ 

ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηάζε πξνο κεγαιχηεξε 

ζλεζηκφηεηα θαη βαξβαξφηεηα έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ηελ παξαθκή ηνπ 

«νηθνπκεληζκνχ» -εηδηθά ησλ αξηζηεξψλ- ηδενινγηψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε 

ηδέεο ηνπ σθειηκηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κηα νκάδα νξίδεη νξηζκέλεο άιιεο 

εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή θπιεηηθέο νκάδεο, σο θαηψηεξεο ή πνπ αμίδνπλ ιηγφηεξν  

απφ ηε δηθή ηνπο. Οη ζξεζθεπηηθά εκπλεπζκέλεο ηδενινγίεο, φπσο είλαη θπζηθφ, είλαη 

έλα κέξνο απηήο ηεο ηάζεο, σζηφζν, απηέο νη «ηδενινγίεο ηαπηφηεηαο» απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιιψλ εζληθηζηηθψλ νκάδσλ (IEP, 2015; 

Υαηδεαπγνπζηίδεο, 2011). 

ην ζχλνιφ ηνπο, νη ηάζεηο απηέο, δειαδή ε δηάδνζε θαη δηεζλνπνίεζε ηεο 

δνκήο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ, ε άλνδνο ησλ ζξεζθεπηηθά εκπλεπζκέλσλ 

ηδενινγηψλ θαη ε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο βηαηφηεηαο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

ελεξγεηψλ - απνηεινχλ απηφ πνπ ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο «λέα ηξνκνθξαηία». Ο φξνο 

πεξηγξάθεη ηηο ζεκαληηθέο εμειίμεηο αλά ηνλ θφζκν, πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ηηο 

ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο. Γελ δείρλεη, σζηφζν, φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο είλαη εληαίνο θαη θαζνιηθφο, θαη φηη φιεο νη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο 

έρνπλ πιένλ κεηαηξαπεί ζε δηαθξαηηθά δίθηπα, πνπ πξνθαινχλ καδηθά αηπρήκαηα. 
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Οχηε ζεκαίλεη φηη νη λέεο απηέο ηάζεηο είλαη αζήκαληεο θαη φηη ζα ζπλερηζηνχλ ρσξίο 

δηαθνπή ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Οη πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ ηνπ θαηλνκέλνπ δελ 

είλαη ηφζν εχθνιεο, θαζψο απξφβιεπηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο δπλακηθήο θαη ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ κέζα 

ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε ηξνκνθξαηία (Crenshaw, 1995; Tavares, 2004). 

1.1.2 Οι ζκοποί-ζηόσοι ηυν ηπομοκπαηικών ομάδυν  

 

Όηαλ θαλείο κειεηά ην θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο, πέξα απφ ηελ 

απνζαθήληζε ηνπ φξνπ «ηξνκνθξαηία» ζα πξέπεη λα εμεηάδεη θαη ηνπο ζηφρνπο-

ζθνπνχο απηήο. ην βηβιίν ηνπο κε ηίηιν «Terrorism and the Media», νη Paletz θαη 

Schmid (1992) έδσζαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην δήηεκα ηνπ πνην είλαη ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα ην πνιηηηθφ κήλπκα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ. ε απηή ηε 

πεξίπησζε ζέηνπλ ηα εξσηήκαηα ηνπ ηη πξνζπαζνχλ νη ηξνκνθξάηεο λα καο πνπλ 

ζρεηηθά κε ηελ παγθφζκηα ηάμε ησλ πξαγκάησλ αιιά θαη γηαηί είλαη ηφζν 

απειπηζκέλνη, ψζηε λα είλαη πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξάμεηο βίαο (Paletz & 

Schmid, 1992).  

Οη Paletz θαη Schmid (1992) έρνπλ ζπλνςίζεη ζην βηβιίν ηνπο ζηφρνπο πνπ νη 

ηξνκνθξάηεο πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ. Έηζη, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδεημε ηεο δχλακεο ελφο 

ηξνκνθξαηηθνχ θηλήκαηνο θαη κεηαθέξεη ηελ αληίζηνηρε εππάζεηα ησλ θξαηηθψλ θαη 

κε αξρψλ. Με άιια ιφγηα, απηφο ν ζηφρνο δειψλεη φηη νη ηξνκνθξάηεο πξνζπαζνχλ 

λα δείμνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν πφζν ηζρπξνί είλαη, θάλνληαο ηνπο αληηπάινπο ηνπο λα 

θαίλνληαη ιηγφηεξν ηζρπξνί ή αθφκα θαη επάισηε πξνο απηνχο. Απηφ ην πεηπραίλνπλ 

κε ην λα θέξλνπλ ζε ακεραλία θαη δεκφζην πεξίγειν ηνπο ερζξνχο ηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ αληηηίζεληαη), εθδειψλνληαο κία 

έλνπιε αληίζηαζε πνπ θαλεξψλεη φηη νη αληίπαινί ηνπο δελ είλαη ηφζν ηζρπξνί φζν 

ζπλήζσο θαίλεηαη. 

Γεχηεξνλ, πξνζπαζνχλ επίζεο λα θάλνπλ ρξήζε ησλ κέηξσλ θαηαζηνιήο απφ 

ηελ θπβέξλεζε. Όηαλ νη αξρέο ηηο νπνίεο νη ηξνκνθξάηεο έρνπλ βάιεη ζηφρν 

εμαζθνχλ πίεζε πξνο απηνχο, ππάξρνπλ ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη ηξνκνθξάηεο 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηέηνηεο ελέξγεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηαζηνιή ζα 

κπνξνχζε λα παξαθηλήζεη θαη άιινπο λα εληαρζνχλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Η 
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θαηαζηαιηηθή δξάζε εθ κέξνπο ησλ αξρψλ ηείλεη επίζεο λα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα 

ηελ πην ζθνηεηλή πιεπξά ησλ θπβεξλήζεσλ, νδεγψληαο έηζη ζε αξλεηηθέο αληηιήςεηο 

ησλ αξρψλ εθ κέξνπο ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κπνξεί 

έηζη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απεηθνλίζνπλ ηνλ δήζελ θαηαζηαιηηθφ ραξαθηήξα 

ησλ δπλάκεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο ζην εζσηεξηθφ θάζε πνιηηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θαηεζηεκέλνπ (Li, 2005). 

Έλαο άιινο ζηφρνο είλαη φηη νη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ζπλήζσο επηδηψθνπλ λα 

απνζαξξχλνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο γηα ράξε ηεο αλχςσζεο ηνπ εζηθνχ ηεο 

ηξνκνθξαηηθήο νκάδαο θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο απηήο. Σέηνηνη ζηφρνη ςπρνινγηθήο 

θχζεσο επηδηψθνληαη απφ θάζε πνιηηηθή νκάδα, αιιά κεγεζχλνληαη ζε πεξίπησζε 

ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπο απφ ζαλαηεθφξεο βίαηεο πξάμεηο. Η 

δεκνζηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ είλαη ην πην ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ (Echebarria-Echabe & Fernandez-Guede, 2006). 

Έλαο αθφκα ζηφρνο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ είλαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε 

κηαο ζεκαληηθήο κεξίδαο ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη ηελ πφισζε ηεο πνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα ράνπο, αβεβαηφηεηαο θαη θφβνπ 

πξνο ηε θνηλσλία. Έηζη, νη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ζεσξνχλ φηη είλαη πνιχ ρξήζηκν λα 

δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα θαη αλεζπρία πξνο ηε θνηλσλία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ (Brück, Llussá, & Tavares, 2011). 

Σέινο, νη ηξνκνθξάηεο πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ ηδέα φηη, επεηδή ε βία 

πνπ δηαπξάηηνπλ είλαη απαξαίηεηε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θαη «εξσηθή». Η 

ηξνκνθξαηία δελ ππάξρεη ρσξίο ηε ρξήζε βίαο, ε νπνία ρξεζηκεχεη σο κέζν γηα λα 

«πεξάζνπλ» ην δηθφ ηνπο κήλπκα πξνο ηε θνηλσλία. Ωζηφζν, νη ηξνκνθξαηηθέο 

νκάδεο ζπλήζσο πξνσζνχλ ηελ ηδέα φηη ε βία είλαη έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ ησλ νκάδσλ θαη φρη απηνζθνπφο (Bozzoli & Muller, 2011). 

  



18 

 

1.2 Οι οικονομικέρ επιπηώζειρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ 

 

1.2.1 Άμεζερ και έμμεζερ οικονομικέρ επιπηώζειρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ  

 

Οη άκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο ηξνκνθξαηίαο, αλαθέξνληαη ζην 

απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ άκεζν απνινγηζκφ ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ 

πξνθαιεί κηα ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ 

απαηηείηαη ε απνηίκεζε ηεο θαηαζηξνθήο ησλ θηηξίσλ, ησλ ππνδνκψλ ησλ απψιεηψλ 

ησλ αλζξψπηλσλ δσψλ ή ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ιφγσ 

ηξαπκαηηζκνχ), αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δξάζεηο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ. Πεξαηηέξσ, ζε έλα 

αιιειεμαξηψκελν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, πξνθχπηνπλ θαη έκκεζεο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη επηπηψζεηο απφ ηε δηαθνπή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εμαηηίαο ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. 

Οη άκεζεο επηπηψζεηο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε θχζε 

θαη ην κέγεζνο ηεο ίδηαο ηεο επίζεζεο, ηηο αληηδξάζεηο αληαπφθξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, αιιά θαη απφ ηελ σξηκφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Enders & Sandler, 2012). 

 

1.2.2 Μακποοικονομικέρ επιπηώζειρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ 

 

Δλψ κηα κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε κπνξεί λα παξέρεη έλαλ εμαηνκηθεπκέλν 

απνινγηζκφ, σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο 

θαη ζηνηρεία ηεο νηθνλνκίαο, ν ζπλνιηθφο πξνζδηνξηζκφο/αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ 

δηαθφξσλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ξίρλεη θσο ζηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο. ηελ πεξίπησζε 

ηεο καθξννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, ε βηβιηνγξαθία επηθεληξψλεηαη ζε δχν βαζηθέο 

κεηαβιεηέο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ άκεζσλ επηπηψζεσλ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

επηζέζεσλ, δειαδή α) ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη β) ην εκπφξην (Brock, Hess, & 

Orphanides, 2004). 
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Όζνλ αθνξά ηελ οικονομική ανάπηςξη, κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία 

δηαθαίλεηαη ελ γέλεη φηη νη επηπηψζεηο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ζηελ αλάπηπμε 

είλαη βξαρπρξφληεο θαη φηη φρη κφλν νη κεγάιεο αιιά θαη νη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο 

νηθνλνκίεο κπνξνχλ λα αλαθάκςνπλ γξήγνξα κεηά απφ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε αλ 

έρνπλ νηθνλνκηθή σξηκφηεηα.  

Οη καθξννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ είλαη ινηπφλ 

θπξίσο βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα, εηδηθά ζε κεγάιεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο 

νηθνλνκίεο, πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληέμνπλ ηηο ζνβαξέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, κέζσ 

ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αλαθαηαλέκνπλ γξήγνξα ην Κεθάιαην θαη ηελ Δξγαζία, 

δεδνκέλνπ φηη νη άκεζεο επηδξάζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο. ε αληίζεζε, νη 

καθξννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ γηα ηηο κηθξέο ή ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο είλαη πηζαλφ λα είλαη πνιχ πην ζεκαληηθέο, εηδηθά φηαλ 

απηέο αληηκεησπίδνπλ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο επί ζεηξά εηψλ θαη φπνπ ε κείσζε ηνπ 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ είλαη πηζαλή (Llussa & Tavares, 2006). 

Η δεχηεξε καθξννηθνλνκηθή κεηαβιεηή ζηελ νπνία επηθεληξψλεηαη ε 

βηβιηνγξαθία είλαη ην διεθνέρ εμπόπιο. Οη επηπηψζεηο ηεο ηξνκνθξαηίαο έρνπλ 

άκεζεο ζπλέπεηεο ζην εκπφξην, ηδηαίηεξα φηαλ ηα εκπνξεχζηκα αγαζά θαη νη ππνδνκέο 

ηνπ εκπνξίνπ γίλνληαη ηα ίδηα ζηφρνη, ή φηαλ ππάξρεη απμεκέλν επίπεδν αλαζθάιεηαο 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Πεξαηηέξσ αξλεηηθέο επηπηψζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε 

ησλ κέηξσλ αζθαιείαο, γηα παξάδεηγκα ζε ζπλνξηαθνχο ζηαζκνχο ή ζεκαληηθνχο 

θφκβνπο κεηαθνξψλ (Eckstein & Tsiddon, 2004).  

ηνηρεία γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ επηπηψζεσλ δεκνζίεπζαλ νη 

Nitsch θαη ν Schumacher (2004), νη νπνίνη ζηελ έξεπλά ηνπο αμηνιφγεζαλ ηνλ 

αληίθηππν ηεο ηξνκνθξαηίαο ζην εκπφξην αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200 ρψξεο 

γηα ηελ πεξίνδν 1968-1979. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο, νη ρψξεο πνπ 

πιήηηνληαη απφ ην θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζπλαιιάζζνληαη εκπνξηθά 

ζεκαληηθά ιηγφηεξν κεηαμχ ηνπο απφ ηηο ρψξεο πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ 

ηξνκνθξαηία. Οη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο είλαη κεγάιεο θαζψο ν δηπιαζηαζκφο ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ γεγνλφησλ ζηε ρψξα πνπ είλαη εκπνξηθφο εηαίξνο εθηηκάηαη φηη 

δχλαηαη λα κεηψζεη ην δηεζλέο εκπφξην θαηά 4% (Nitsch & Schumacher, 2004).  

ηελ κειέηε ηνπο νη Blomberg θαη Hess (2005) ππνιφγηζαλ φηη, γηα έλα 

δεδνκέλν έηνο, ε παξνπζία ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 
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ζπγθξνχζεηο είλαη ηζνδχλακέο κε ηελ επηβνιή δαζκψλ ζην εκπφξην χςνπο 30% 

(Blomberg & Hess, 2005). Δλ γέλεη, ε βηβιηνγξαθία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη 

νη ξνέο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηα γεγνλφηα ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (Llussa & Tavares, 2006).  

Οη καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ (επηπηψζεηο 

ζε επίπεδν ρψξαο-θξάηνπο) είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο απφ ηηο κηθξν-νηθνλνκηθέο 

(επηπηψζεηο ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ), παξά ην γεγνλφο φηη ε γλψζε πνπ ππάξρεη γηα 

απηέο είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλε. ην ζχλνιφ ηνπο νη έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηηο 

αλαιχζεηο ησλ επηπηψζεσλ ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε ρψξεο ρακεινχ θαη κεζαίνπ 

εηζνδήκαηνο. Οη Enders & Sandler (2006) ζηελ έξεπλά ηνπο επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε 

γηα κηα πην ζθαηξηθή δηαθξαηηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη κάιηζηα ηφληζαλ πσο ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηηο 

επηπηψζεηο πνπ έρεη ε ηξνκνθξαηία ζε κηθξέο ή / θαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο, θαζψο πνιιέο απφ απηέο είλαη πηζαλνί ζηφρνη γηα κειινληηθέο 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη κπνξεί λα πθίζηαηαη κηα ζρέζε αλάκεζα ζηε 

ηξνκνθξαηία θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο. Απηή ε δηαθξαηηθή αλάιπζε  

ζα πξέπεη λα ξίμεη θσο ζην πψο νη επηπηψζεηο απφ έλα ζχλνιν δεηθηψλ πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηε θχζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο εθδήισζεο, αιιά θπξίσο πψο δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ ησλ νηθνλνκηψλ (Enders & Sandler, 2006). 

Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, ηεο ζεκαζίαο ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζα πξέπεη απηή λα ζπγθξηζεί κε 

ελλνηνινγηθά παξφκνηεο εθδειψζεηο. Ο Tavares (2004) ζηε κειέηε ηνπ παξέζεζε κηα 

πξψηε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο κε ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Πεξαηηέξσ, κε δεδνκέλε ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ ζεκεξηλνχ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, νη δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο ηεο ηξνκνθξαηίαο κεηαμχ ησλ 

γεηηνληθψλ ρσξψλ απαηηνχλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηνπ πψο ε ηξνκνθξαηία ζε κηα ρψξα ζα έρεη αληίθηππν ζηελ 

νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, ζηελ αλάπηπμε ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Οη δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο δχλαληαη λα 

παξνπζηάζνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην πιαίζην ηεο ΔΔ, πξνζδηνξίδνληαο ζε πνην 

βαζκφ ηα γεγνλφηα ζε κηα ρψξα ζα έρνπλ επηπηψζεηο ζε άιια θξάηε κέιε θαη επίζεο 

ζα κπνξνχζαλ λα θαηαδείμνπλ ηνλ ηξφπν ηζρπξνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
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ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζσξαθηζηνχλ απέλαληη ζε κηα ελδερφκελε θιηκάθσζε ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ (Tavares, 2004). 

 

 

 1.3 Οι οικονομικέρ επιπηώζειρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ για ηιρ σώπερ ηηρ 

ΔΔ 

 

Η ηξνκνθξαηία ζπλήζσο πιήηηεη πνιινχο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη έρεη 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο ή Έλσζεο. Ωζηφζν, νη επηπηψζεηο δελ είλαη 

νξηζηηθέο. ηηο ρψξεο-ζηφρνπο ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο 

ηνπο είλαη ζπλήζσο κηθξήο δηάξθεηαο θαη νη απψιεηεο ζπρλά απνζβέλνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο. Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο 

ρψξεο ηεο ΔΔ επεξέαζαλ, σο επί ην πιείζηνλ, ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηεο εζηίαζεο θαζψο δεκηνχξγεζαλ έλα θιίκα θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο 

(Hippel, 2005).  

 

1.3.1 Οι επιπηώζειρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ ζηο κλάδο ηυν μεηαθοπών 

 

Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ ηεο ΔΔ, πνπ επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο είλαη ε αεξνπνξηθή βηνκεραλία, θαζψο βξέζεθε αληηκέησπε 

κε ηα ίδηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ησλ ΗΠΑ 

(βι. επφκελν θεθάιαην): α) ηεξάζηηεο απψιεηεο εζφδσλ ιφγσ θφβνπ ηνπ θνηλνχ 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ αεξνπνξηθψλ ηαμηδηψλ, απμεκέλεο δαπάλεο αζθάιεηαο, 

πην αθξηβφ θφζηνο αζθάιηζεο, θαζψο θαη αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ. Υσξίο 

ζπλδπαζκέλν εηήζην ΑΔΠ είλαη δχζθνιν σζηφζν λα ππνινγηζηεί ν αληίθηππνο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζην ζχλνιφ ηεο. Ωζηφζν νξηζκέλα παξαδείγκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε ίδηα ηάζε πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηηο ΗΠΑ παξαηεξείηαη θαη ζηελ Δπξψπε (Tiersky, 2005).  

Ωο άκεζνο αληίθηππνο ησλ επηζέζεσλ ζηηο 11/9/2001 νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

κεγάιεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πξνέβεζαλ ζε απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ. χκθσλα κε 
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ην BBC News ε πηψρεπζε ησλ εηαηξηψλ Sabena θαη Swissair νδήγεζε ζην λα ράζνπλ 

ηε δνπιεηά ηνπο 12.000 θαη 9.000 άηνκα αληίζηνηρα, ελψ ε British Airways 

πξνρψξεζε ζε πεξηθνπή 7.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ακέζσο κεηά ηηο επηζέζεηο θαη 

παξάιιεια εμέηαδε ην ελδερφκελν απφιπζεο αθφκα 10.000 αηφκσλ. Παξά ην γεγνλφο 

φηη ε γεξκαληθή αεξνπνξηθή εηαηξεία Lufthansa ήηαλ ν κφλνο κεγάινο επξσπατθφο 

αεξνκεηαθνξέαο πνπ δελ κεηψζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ακέζσο κεηά ηα γεγνλφηα, 

σζηφζν ζηε ζπλέρεηα ζρεδίαδε λα απνιχζεη 4.000 εξγαδνκέλνπο. Ακέζσο κεηά ηηο 

επηζέζεηο ε εηαηξία Alitalia επέβαιε πξνζαχμεζε ζηνπο λαχινπο ηεο ηάμεο ησλ 5,5 

δνιαξίσλ γηα θάζε αεξνπνξηθφ ηαμίδη. Η πίεζε πνπ αζθεί ε ηξνκνθξαηία, ε αχμεζε 

ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ζε επίπεδν ηηκψλ 

θαη ν θφβνο ηνπ θφζκνπ νδήγεζαλ ηνπο επηθεθαιήο ηεο Alitalia λα ζθέθηνληαη 

αθφκα θαη ην ελδερφκελν ηεο πηψρεπζεο (European Association of Aerospace 

Industries (AECMA), 2004). 

Η Δπξσπατθή Έλσζε Αεξνκεηαθνξέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ (ERAA) ζηελ 

έθζεζή ηεο  επεζήκαλε φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αληηηξνκνθξαηηθψλ κέηξσλ 

αζθαιείαο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, γηα λα παξέρεη 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα, νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα πξνζσπηθφ θαη 

εμνπιηζκφ. Γηα παξάδεηγκα ηα αεξνδξφκηα ηνπ Παξηζηνχ θαηέβαιαλ 19.200.000 € ην 

2002, 26.400.000 €  ην 2003 θαη ην θφζηνο μεπέξαζε 30.000.000 € ην 2004  

(European Association of Aerospace Industries (AECMA), 2004). 

Οη δαπάλεο απηέο ησλ αεξνδξνκίσλ δηαλεκήζεθαλ πξνο ηηο αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο ππφ ηε κνξθή πςειφηεξσλ ηειψλ πξνζγείσζεο θαη ηεξκαηηθψλ ηειψλ 

(ζπγθξηλφκελεο κε απηέο ηεο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο ησλ ΗΠΑ). Οη επξσπατθέο 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο έπξεπε επίζεο λα θαηαβάινπλ ρξήκαηα άκεζα ή έκκεζα γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ πιεξσκάησλ ηνπο (φζνλ αθνξά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο) 

θαζψο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζηα αεξνδξφκηα 

γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο (European Association of Aerospace 

Industries (AECMA), 2004). 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ ησλ ΗΠΑ, νη 

επξσπατθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο είραλ επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

λα ράζνπλ ηελ εζληθή αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε. χκθσλα κε ηελ Έλσζε 

Δπξσπατθψλ Αεξνπνξηθψλ Δηαηξεηψλ (AEA) ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηέβαιαλ νη 
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επξσπατθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ θάιπςε γηα ηνλ θίλδπλν ηεο 

ηξνκνθξαηίαο απμήζεθαλ απφ 80 εθαηνκκχξηα € ην 2001 ζε πεξίπνπ 400 

εθαηνκκχξηα € ην 2003, κε ην πξφβιεκα ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ λα 

είλαη ππαξθηφ γηα ηελ ΔΔ, φπσο ήηαλ θαη γηα ηηο ΗΠΑ (European Association of 

Aerospace Industries (AECMA), 2004).  

 

1.3.2 Οι επιπηώζειρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ ζηο κλάδο ηος ηοςπιζμού 

 

Οη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρξεηάζηεθε λα αληηκεησπίζνπλ θαη απηέο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, αθφκα θη αλ νη επηζέζεηο δελ είραλ ηφζν κεγάιεο δηαζηάζεηο 

φζν απηή ζηηο 11/9/2001 ζηηο ΗΠΑ. Οη επηζέζεηο απηέο επεξέαζαλ, φπσο ήηαλ 

θπζηθφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. Ωζηφζν, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο ΔΔ 

αλέθακςε ηαρχηεξα απφ ηηο επηζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ησλ 

ΗΠΑ. Ο βνκβαξδηζκφο ησλ ηξέλσλ ζηε Μαδξίηε ζηηο 11/3/04, γηα παξάδεηγκα, φπνπ 

200 άλζξσπνη ζθνηψζεθαλ θαη πάλσ απφ 1.200 ηξαπκαηίζηεθαλ δελ δεκηνχξγεζε 

ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ζηελ Ιζπαλία (Browne, 2004). 

ε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Exceltur, έλα ιφκπη πνπ 

εθπξνζσπεί ζρεδφλ φιεο ηηο θχξηεο ηζπαληθέο επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ, κεηαμχ ηεο 

15/3/04 θαη 8/04/04, κφλν πεξίπνπ ην έλα ηξίην (34,4%) απφ 1.200 ηζπαληθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ, αλαγλψξηζε κηα κείσζε ζηηο πσιήζεηο ηνπ, κεηά απφ ηηο 

εκέξεο ησλ βνκβαξδηζκψλ ησλ ηξαίλσλ ζηε Μαδξίηε, θαη γηα ην 50% ησλ 

επηρεηξήζεσλ νη επηπηψζεηο ήηαλ ιηγφηεξεο απφ 5%. Απηνί πνπ επιήγεζαλ 

πεξηζζφηεξν αλέθεξαλ επίζεο φηη νη πσιήζεηο είραλ αλαθάκςεη πιήξσο ζηηο 8 

Απξηιίνπ, ηελ εκέξα ιήμεο ηεο έξεπλαο. Σα ππφινηπα δχν ηξίηα ησλ θνξέσλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ δελ παξαηήξεζαλ θακία επίπησζε.  

Ωζηφζν, ηα ζηνηρεία γηα ηελ Μαδξίηε, ζην ζχλνιφ ηεο, θαηέδεημαλ πην 

ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Μεγαιχηεξν απφ ην 80% ηνπ 

πνζνζηνχ εκθάληζε απψιεηεο πσιήζεσλ θαη πεξίπνπ ην έλα ηξίην αλέθεξε κείσζε 

κεγαιχηεξε ηνπ 30%. Δπηπιένλ, πεξίπνπ γηα ην 80% ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο 

(μελνδνρεία, κνηέι, εζηηαηφξηα, θιπ) ζηε Μαδξίηε παξαηεξήζεθε κηα κηθξή πηψζε 

πσιήζεσλ (Zoreda, 2004). 

Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ φηη νη επηπηψζεηο ησλ βνκβαξδηζκψλ 

«ζπγθεληξψζεθαλ» ζηε Μαδξίηε, ελψ ε επηξξνή ηνπο ήηαλ κεδακηλή γηα ηηο 
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ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ζηηο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ, ηηο Βαιεαξίδεο Νήζνπο θαη ηα 

Καλάξηα Νεζηά. Οη πσιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ηηο πξψηεο εκέξεο κεηά ηηο 

βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ηεο Μαδξίηεο, ζηηο Βαιεαξίδεο θαη ηα Καλάξηα Νεζηά, πνπ 

απφ θνηλνχ αληηπξνζσπεχνπλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ζηελ 

Ιζπαλία, επεξεάζηεθαλ κφλν ειάρηζηα κε βξαρππξφζεζκεο απψιεηεο 8,2% θαη 9,8% 

αληίζηνηρα. 

Σν παξάδεηγκα ηεο Ιζπαλίαο δείρλεη φηη νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο εληφο ησλ 

νξίσλ κηαο ρψξαο δελ επεξεάδνπλ αλαγθαζηηθά ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία κε ηφζν 

αξλεηηθφ ηξφπν, φπσο έγηλε κε ηηο επηζέζεηο ζηηο 11/9/01. Ωζηφζν, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηε Νέα Τφξθε είραλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  (Zoreda, 2004).  
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Κεθάλαιο 2: Το θαινόμενο ηηρ ηπομοκπαηίαρ και οι 

οικονομικέρ επιπηώζειρ ηος για ηιρ ΗΠΑ 

 

Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηηο 11/9/2001, πνπ θαηέζηξεςαλ ην Παγθφζκην 

Κέληξν Δκπνξίνπ ζηε Νέα Τφξθε θαη νη επηζέζεηο ζηελ Δπξψπε πνπ αθνινχζεζαλ, 

έρνπλ εηζαγάγεη κηα λέα δηάζηαζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα 

αβεβαηφηεηαο, αλαζθάιεηαο θαη αλεζπρίαο δηεζλψο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 

2001 κέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη έρνπλ εθαξκνζηεί δηαθνξεηηθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο θαηά ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ, σζηφζν ε ηξνκνθξαηία παξακέλεη απεηιή θαη θίλδπλνο γηα φινπο. 

Η ηξνκνθξαηία κπνξεί λα επεξεάζεη ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, φπσο ζπλέβε 

θαη ζηηο ΗΠΑ κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11/9/2001, ηα νπνία έπιεμαλ θπξίσο ηηο 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη ηνλ ηνπξηζκφ (Ito & Lee, 2004; Drakos, 2004). Δθηφο ησλ 

θιάδσλ απηψλ φκσο, έλα άιιν δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο πνπ επεξεάζηεθε ήηαλ ηα 

κέηξα αζθαιείαο, πνπ ιακβάλνληαη ζπλήζσο κεηά απφ κεγάιεο θξίζεηο, φπσο νη 

καδηθέο δαπάλεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο (Enders & Sandler, 2006). Η ηξνκνθξαηηθή 

επίζεζε ζηηο ΗΠΑ αχμεζε επίζεο θαη ην θφζηνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φζνλ αθνξά ηα αζθάιηζηξα θαζψο ήηαλ πςειφηεξα, ηα κέηξα 

αζθαιείαο αθξηβφηεξα θαη ηα κηζζνινγηθά θφζηε κεγαιχηεξα γηα ηνπο ππαιιήινπο. 

 

2.1 Οι επιπηώζειρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ ζηον κλάδο ηυν αεπομεηαθοπών  

 

Όζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ησλ αεξνκεηαθνξψλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 

ήηαλ κφλν νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηηο 11/9/2001, αιιά θαη ν πφιεκνο ζην Ιξάθ, 

ε απεηιή γηα λέεο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, ν επίκνλνο πφιεκνο θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ε ζπλερηδφκελε αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ πνπ είραλ ηζρπξφ 

αληίθηππν ζηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία. Σν 2000, ε εηαηξία Commercial Aviation 

Facilities ζπλέβαιε πεξίπνπ θαηά 800 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζην Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ησλ ΗΠΑ (πνζνζηφ 8%  ηνπ ΑΔΠ). Μεηά ηελ ηξνκνθξαηηθή 

επίζεζε ηνπ 2001, ην ζχζηεκα αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ έθιεηζε εληειψο γηα 

ηέζζεξηο εκέξεο, θνζηίδνληαο ζηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία πεξίπνπ 1,4 
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δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, αλ θαη ε εθηίκεζε απηή κπνξεί λα είλαη θαη ππεξβνιηθή 

(Commercial Aviation Facilitates Economic Growth, 2004). Απφ ην 2000 έσο ην 2001 

ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ησλ ΗΠΑ είρε 

κεησζεί απφ 732.049 ην 2000 ζε 653.488 ην 2001. Ο αξηζκφο απηφο κεηψζεθε εθ λένπ 

ζε 642.797 ην 2002. Ωο εθ ηνχηνπ, νη 89.252 εξγαδφκελνη έραζαλ ηε δνπιεηά ηνπο 

ζηα δχν ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Οη αλαρσξήζεηο 

ησλ ακεξηθαληθψλ αεξνζθαθψλ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ κεηψζεθαλ απφ 706.038 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001 ζε 528.731 ην επηέκβξην ηνπ 2001 εμαηηίαο ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 25% 

πεξίπνπ. Σαπηφρξνλα, ηα έζνδα απφ ηε κεηαθνξά επηβαηψλ κεηψζεθαλ απφ πεξίπνπ 

66,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε 38,0 ζε κφιηο έλα κήλα, ζεκεηψλνληαο κείσζε 

43,2% (Statement on the State of the Airline Industry, 2004). 

Αθφκε θαη ην 2004, νη ζηαηηζηηθέο έδεημαλ φηη ηα έζνδα ησλ αεξνπνξηθψλ 

εηαηξηψλ εμαθνινπζνχζαλ λα παξακέλνπλ ζε επίπεδα ρακειφηεξα απφ απηά πξηλ ηελ 

ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ηνπ 2001. χκθσλα κε ην Γξαθείν ηαηηζηηθψλ Μεηαθνξψλ, 

θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2001, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ησλ ΗΠΑ είραλ 

ζπλνιηθά έζνδα ιεηηνπξγίαο χςνπο πεξίπνπ 129 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ελψ 

θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2003, ηα ηξηκεληαία έζνδα αλέξρνληαλ κφιηο ζε 104 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε αεξνπνξηθή βηνκεραλία 

εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη αθφκα θαη δχν ρξφληα κεηά ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε  

(Statement on the State of the Airline Industry, 2004). 

Μεηά ηελ 11/9/2001, ην Κνγθξέζν ςήθηζε  ην λνκνζρέδην «Aviation and 

Transportation and Security Act (ATSA)»  ην νπνίν απνηέιεζε αλαπφζπαζην θνκκάηη 

θαη κέηξν ηεο εζληθήο αζθάιεηαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη ίδξπζε επίζεο ηελ 

Τπεξεζία Αζθάιεηαο Μεηαθνξψλ (TSA). Δμαηηίαο ησλ αιιεπάιιεισλ 

πξνεηδνπνηήζεσλ γηα επηθείκελεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ 

ιήθζεθαλ ηφηε γηα ηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη. 

Ωζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε έζεζε ηελ αζθάιεηα ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, σζηφζν δελ ρξεκαηνδφηεζε ηα 

λέα απηά κέηξα πνπ επηβιήζεθαλ. Έηζη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο είλαη εθείλεο πνπ 

επηβαξχλνληαη κε κεγαιχηεξν θφζηνο, πιεξψλνληαο αδξά γηα ηα κέηξα απηά. 

Δπηπιένλ, ηα αεξνδξφκηα ζα έπξεπε θαλνληθά λα απνδεκηψλνληαη απφ ηελ 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο αζθάιεηαο ηνπο. Ωζηφζν, κε 
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ην πέξαζκα/κεηαθχιηζε ηνπ θφζηνπο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο, ππφ ηε κνξθή πςειφηεξσλ ηειψλ πξνζγείσζεο θαη ηεξκαηηθψλ ηειψλ, νη 

απνδεκηψζεηο ησλ αεξνδξνκίσλ γηα ηα έμνδά ηνπο βαξχλνπλ ηελ αεξνπνξηθή 

βηνκεραλία, πνπ επσκίδεηαη αθφκα κεγαιχηεξν θφζηνο γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ 

θαηάζηαζε (Gillies, 2004).  

Σέινο, έλα άιιν ππνπξντφλ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ζηηο 11/9/2001 

πνπ άζθεζε κεγάιε επίδξαζε ζηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία ήηαλ ε ζηαζεξή αχμεζε 

ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ. Η κέζε ηηκή ηνπ βαξειηνχ ηνπ πεηξειαίνπ απμήζεθε θαηά 

κέζν φξν απφ 26 δνιάξηα ην 2002 ζε 31 δνιάξηα ην 2003. Σελ 1
ε
 Οθησβξίνπ 2004 νη 

ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ απμήζεθαλ πάλσ απφ 50 δνιάξηα, θιείλνληαο ζηα 50,12 

δνιάξηα αλά βαξέιη ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο (New York Mercantile 

Exchange). Δμαηηίαο απηήο ηεο αχμεζεο ζηε ηηκή ησλ θαπζίκσλ, ε Γηεζλήο Έλσζε 

Αεξνκεηαθνξψλ (ΙΑΣΑ) πξνέβιεςε κηα ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ηάμεο 

ησλ 3-4.000.000.000 δνιαξίσλ γηα ηηο ΗΠΑ θαη ηηο δηεζλείο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο γηα 

ην έηνο (2004). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θέξδε απφ ηελ πεξηθνπή δηαθφξσλ εμφδσλ ζα 

αληηζηαζκίδνληαλ απφ ηηο πςειέο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ. Η American Airlines, γηα 

παξάδεηγκα, πνπ πξνζπαζνχζε λα αλαθάκςεη απφ ηελ ελ κέξεη ρξενθνπία ηεο, 

εμαηηίαο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, έπξεπε λα βξεη ηξφπνπο γηα λα αληηκεησπίζεη 

ηα επηπιένλ έμνδα θαπζίκσλ πνπ αλέξρνληαλ ζε 400 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

(Airwise (Reuters), 2004).  

 

2.2 Οι επιπηώζειρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ ζηον κλάδο ηος ηοςπιζμού 

 

Ο αληίθηππνο θαη ην θφζηνο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

κπνξεί ίζσο πην εχθνια λα πεξηγξαθεί ρξεζηκνπνηψληαο σο παξάδεηγκα ηελ πφιε 

πνπ επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο 11/9/2001, ηε 

Νέα Τφξθε.  

Σν 2000, ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απαζρνινχληαλ πεξηζζφηεξνη απφ 18 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαη ε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ εκθάληδε έζνδα ηεο ηάμεο 

ησλ 582 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Η ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απέθεξε ζην θξάηνο 

ζρεδφλ 100 δηο δνιάξηα απφ νκνζπνλδηαθά, πνιηηεηαθά θαη ηνπηθά θνξνινγηθά 
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έζνδα. ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ απαζρνινχληαλ ην 2000 3,9 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ζηηο 100 κεγαιχηεξεο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, εθ ησλ νπνίσλ 

νη 198.998 ζηε Νέα Τφξθε. ην ηθάγν απαζρνινχληαλ 207.436 εξγαδφκελνη, ζην 

Λνο Άληδειεο-Long Beach 177.264, θαη ζηελ Αηιάληα πεξίπνπ 172.954 (Press 

Release NYC & Company, 2002).  

Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηηο 11/9/2001, αιιά θαη ε επηβξάδπλζε ηεο 

νηθνλνκίαο απνηέιεζαλ ηηο θχξηεο αηηίεο γηα ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ νδήγεζε 

ζηελ πεξηθνπή πεξηζζνηέξσλ απφ 536.000 ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηνπξηζκφ ζηηο 100 κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ησλ ΗΠΑ κέρξη ην 2002. Οη απψιεηεο 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα αηζζεηέο ζην Φνίλημ (- 27,2%), 

ζην Οξιάλην (-24,5%), ζην αλ Νηηέγθν (-23,8%), ζην Λάλθαζηεξ (-22,9%) θαη ζην 

Υηνχζηνλ (- 22,7%) (U.S Conference of Mayors, 2002). 

Δθηηκάηαη φηη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ ζηηο 

κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο πξνθάιεζε νηθνλνκηθέο απψιεηεο πνπ ππεξέβεζαλ ηα 22,6 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Οη απψιεηεο χςνπο 12,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ (ή ηνπ 

55,3%) κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηνπ 2001. ηηο πφιεηο 

πνπ θαηαζηξάθεθαλ πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά πεξηιακβάλεηαη, φπσο είλαη θπζηθφ ε 

Νέα Τφξθε, φπνπ 3,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (ή πεξίπνπ ην 60%) απφ ηα 5,9 

ζπλνιηθά δηζεθαηνκκχξηα απσιεηψλ απνδίδνληαη ζηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, ην 

αλ Φξαλζίζθν (2,1 δηο. απψιεηεο,  εθ ησλ νπνίσλ ηα 1,2 δηζεθαηνκκχξηα 

απνδίδνληαη ζηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε), ην Λνο Άληδειεο (κε 1.75 δηο. απψιεηεο, εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 970 εθαηνκκχξηα απνδίδνληαη ζηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε), θαη ην 

Ματάκη (κε 1,6 δηο. απψιεηεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 861 εθαηνκκχξηα απνδίδνληαη ζηελ 

ηξνκνθξαηηθή επίζεζε) (U.S Conference of Mayors, 2002). 

Δμεηάδνληαο θαλείο πην πξνζερηηθά ηε πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο, γίλεηαη θαλεξφ 

φηη ε πφιε εμαθνινπζεί λα αλαξξψλεη απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηνπ 2001. 

χκθσλα κε ηελ NYC & Company, επίζεκε νξγάλσζε πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ 

ηεο πφιεο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ (εγρψξηνο θαη δηεζλήο) ην 2001 ήηαλ 

35.200.000, παξνπζηάδνληαο 1 εθαηνκκχξην κείσζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2000. 

Ωζηφζν, παξαηεξήζεθε κηα κηθξή αχμεζε ζηνπο εγρψξηνπο επηζθέπηεο, ε νπνία 

νθείιεηαη ζε ζηα ηξία πξψηα ηξίκελα ηνπ έηνπο 2001 θαη ζε αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ 



29 

 

επηζθέπηνληαλ ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. 

Ο αξηζκφο ησλ δηεζλψλ επηζθεπηψλ απφ ηελ άιιε πιεπξά κεηψζεθε απφ 6,8 

εθαηνκκχξηα ην 2000 ζε 5,7 εθ ην 2001 (-16,2%). Η κείσζε απηή είρε κεγάιε 

επίδξαζε ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο πφιεο ηεο Νέαο Τφξθεο. Αλ θαη νη δηεζλείο 

επηζθέπηεο απνηεινχζαλ κφλν ην 18% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ, ην 

2000, σζηφζν «επζχλνληαλ» γηα ην 42% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ησλ επηζθεπηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ NYC & Company (2002). 

Έλα ρξφλν κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, παξαηεξήζεθε κία αχμεζε ηνπ 

εγρψξηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ. Ωζηφζν, νη επηζθέςεηο ζηελ πφιε ηεο Νέαο 

Τφξθεο ήηαλ κηθξφηεξεο ζε πνζνζηφ ην 2002 θαη νη δαπάλεο κεηψζεθαλ επίζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ επεξέαζε ηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο παξάγνπλ θαη 

θνξνινγηθά έζνδα, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε αξλεηηθφ ηξφπν. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ απμήζεθε ειαθξά (πεξίπνπ 100.000) ην 

δηάζηεκα 2001-2002, κφλν φκσο επεηδή θαη πάιη, πεξηζζφηεξνη εγρψξηνη επηζθέπηεο 

ήξζαλ ζηε Νέα Τφξθε. Ο αξηζκφο ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ κεηψζεθε θαη πάιη ζε 5,1 

εθαηνκκχξηα ην 2001. Η ηάζε απηή, έλα ρξφλν κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, 

καξηπξά ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ην γεληθφηεξν θιίκα 

αλαζθάιεηαο θαη θφβνπ πνπ ππήξρε. Έηζη, ελψ πεξηζζφηεξνη εγρψξηνη επηζθέπηεο 

πήγαλ ζηε Νέα Τφξθε, ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ επηζθεπηψλ κεηψζεθε κέρξη ην 2003 

ζηα 4.810.000 (NYC & Company, 2002).  

Όκσο, δελ επζχλεηαη κφλν ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηελ 

επηβξάδπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζηε Νέα Τφξθε. Έλαο άιινο ιφγνο ήηαλ 

ην ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ θξαηήζεσλ ζηα μελνδνρεία κεηά ηελ ηξνκνθξαηηθή 

επίζεζε. Σν θαινθαίξη ηνπ 2002, ε κέζε ηηκή θξαηήζεσλ ζηα μελνδνρεία ηεο Νέαο 

Τφξθεο παξέκελε ζε πνζνζηφ 10-15% ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πξν 

ηεο επίζεζεο. Δπηπιένλ, ελψ ην 2000 ε κέζε εκεξήζηα ηηκή γηα έλα δσκάηην 

μελνδνρείνπ ήηαλ 233 δνιάξηα, ην 2001 ππνρψξεζε ζηα 203 θαη επηπιένλ κεηψζεθε 

ην 2002 ζε 195 θαη ην 2003 ζε 192 δνιάξηα (NYC & Company, 2003).  

Απφ ηελ άπνςε ησλ παξαγφκελσλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

θιάδνπ ζηε Νέα Τφξθε, απηφ ζήκαηλε κηα απψιεηα ηεο ηάμεο ησλ 15.700.000 

δνιαξίσλ ην 2001 ζε ζχγθξηζε κε ην 2000. Δλψ ην 2000, 227.900.000 δνιάξηα 

θαηαβιήζεθαλ απφ ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, ην 2001 ν αξηζκφο απηφο ήηαλ κφιηο 
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212.200.000 δνιάξηα, θαη κεηψζεθε πεξαηηέξσ ην 2002 ζε 198.500.000. Ωζηφζν, ηα 

θνξνινγηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά ην 2003, ζχκθσλα κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ επηζθεπηψλ ζε 204.500.000 δνιάξην, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα ζεκαίλεη πεξίπνπ 

10% ιηγφηεξν απφ φηη ην 2000 (NYC & Company, 2003). 
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Κεθάλαιο 3: Αποηίμηζη ηυν οικονομικών επιπηώζευν ηηρ 

ηπομοκπαηίαρ για ηα κπάηη ηηρ ΔΔ και ηυν ΗΠΑ 

 

3.1 Δςπυπαφκή Ένυζη 

 

Σν βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην αλάιπζεο θαη απνηίκεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ηξνκνθξαηίαο, εζηηάδεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Μεηά ηηο θαηαζηξνθηθέο 

επηζέζεηο ζηε Νέα Τφξθε θαη ηελ Οπάζηγθηνλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2001, ε αλάιπζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ηξνκνθξαηίαο έρεη απνθηήζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία  

γηα ηελ νηθνλνκηθή έξεπλα. Οξηζκέλεο κειέηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηα αίηηα ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ζπδεηψληαο γηα παξάδεηγκα ην αλ ε ηξνκνθξαηία έρεη ηηο ξίδεο ηεο 

ζηηο θησρέο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (δειαδή, ζηελ θαηαζηνιή θαη ηε 

θηψρεηα), ελψ άιιεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηηο ζπλέπεηεο/επηπηψζεηο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην αλ κπνξεί ε ηξνκνθξαηία παγθνζκίσο λα 

βιάςεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε, νδεγψληαο ζε κείσζε 

ησλ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ξνψλ (Mirza & Verdier, 2008; Brück, Llussá, & 

Tavares, 2011). Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηξνκνθξαηίαο θαη αληηηξνκνθξαηίαο 

βξίζθεηαη επίζεο ζην θέληξν ηνπ αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο, δεδνκέλνπ φηη θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο επηθέξεη εμίζνπ αηζζεηέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

απφ κφλε ηεο, επεξεάδνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ άλεζε ησλ ειεχζεξσλ κεηαθνξψλ 

(ηαμηδηψλ) θαη ην εκπφξην θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ, αθνχ 

γίλεηαη ρξήζε ησλ δαπαλψλ γηα ράξε ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο (Nitsch & 

Schumacher, 2004).  

Η επίζεζε πνπ πθίζηαηαη ε Δπξψπε απφ εγρψξηεο θαη δηεζλείο ηξνκνθξαηηθέο 

νκάδεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά 

απφ αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Αξθεηέο είλαη νη κειέηεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ 

ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, εμαηηίαο ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηδίσο ζηηο ρψξεο πνπ εμαξηψληαη νηθνλνκηθά ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ (Enders & Sandler, 1991; Enders, Sandler, & Parise, 1992; Drakos & 

Kutan, 2003). Γηα παξάδεηγκα, ν Enders θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1992) ππνζηήξημαλ 

φηη ε ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Απζηξία έρεη 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο γηα ηηο ρψξεο απηέο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 
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1970 θαη 1980. Κπξίσο, νη απψιεηεο απηέο πξνέξρνληαη απφ αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ (π.ρ. ζε ηαμίδηα) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Όηαλ ν θίλδπλνο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε κηα ρψξα 

απμάλεηαη, γίλεηαη γεληθά πην ειθπζηηθφ γηα ηνπο ηδηψηεο λα ηαμηδεχνπλ ζε πην 

αζθαιείο ρψξεο (Drakos & Kutan, 2003). 

Οη Enders θαη Sandler (1996) ηεθκεξηψλνπλ επίζεο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελνπνίεζε, δειαδή γηα ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο (ΑΞΔ). Απηή ε κειέηε θαηέδεημε φηη ε Διιάδα θαη ε Ιζπαλία ππνθέξνπλ 

απφ ηελ ηξνκνθξαηία, ππφ ηε κνξθή ζεκαληηθψλ απσιεηψλ ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ (άλσ ηνπ 10% εηεζίσο) (Enders & Sandler, 1996). Δλψ νη ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο κπνξεί λα βιάςνπλ άκεζα ηηο ΑΞΔ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηνθηεζία, ε 

έκκεζε επίδξαζε ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη πνιχ ηζρπξφηεξε, θαζψο νη δπλεηηθνί 

επελδπηέο δπγίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο επέλδπζεο έλαληη ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ ηνπο. 

αθψο, ε ηξνκνθξαηία απμάλεη ηνπο θηλδχλνπο ησλ επελδχζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

θαζηζηά πην πηζαλφ φηη νη ΑΞΔ ζα εθηξαπνχλ. Όπσο ηνλίδνπλ νη Enders θαη Sandler 

(1996), απηφ ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη ηζρπξφηεξν γηα ηηο κηθξφηεξεο ρψξεο, 

επεηδή είλαη ιηγφηεξν ηθαλέο λα απνηξέςνπλ ηνλ θίλδπλν θαη λα πξνζειθχζνπλ 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρψξεο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα 

επξήκαηα ησλ Enders θαη Sandler (1996) απνδεηθλχνπλ φηη ε ηξνκνθξαηία κπνξεί λα 

έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή ελνπνίεζε ησλ ρσξψλ. 

Η ηξνκνθξαηία επεξεάδεη φκσο φρη κφλν νξηζκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

θιάδνπο αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή ελνπνίεζε ηεο Δπξψπεο. Όπσο θαηαδεηθλχεη ν 

Fielding (2003) ζηελ έξεπλά ηνπ γηα ηε Βφξεηα Ιξιαλδία, νη ηξνκνθξαηηθέο 

ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα έρνπλ κεγάιεο θιίκαθαο αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ελ γέλεη. Ο ίδηνο απνδεηθλχεη φηη ε ηξνκνθξαηία απνζαξξχλεη ηηο 

επελδχζεηο, ηελ παξαγσγή θαη ηελ απαζρφιεζε. Καη πάιη, ηα απνηειέζκαηα απηά 

είλαη κηα πηζαλή ζπλέπεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηξνκνθξαηία (Fielding, 2003). Παξνκνίσο, ν Greenbaum θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2007) ζηελ έξεπλά ηνπο γηα ηελ Ιηαιία δείρλνπλ φηη ε 

ηξνκνθξαηία έρεη απνζηαζεξνπνηεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Η ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα απνδείρηεθε φηη κεηψλεη ηνλ 

ζρεκαηηζκφ επηρεηξήζεσλ, ηελ επέθηαζε ηνπο θαη ηελ απαζρφιεζε. Πξνθαλψο, κε 
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απηφ ηνλ ηξφπν νη επηρεηξεκαηίεο αληηδξνχλ ζηνλ θίλδπλν ηεο ηξνκνθξαηίαο 

(Greenbaum, Dugan, & LaFree, 2007). 

Γεδνκέλνπ φηη ε ηξνκνθξαηία ζηελ Δπξψπε θαίλεηαη λα έρεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο γηα νξηζκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ απαζρφιεζε ελ γέλεη, κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη φηη ε ηξνκνθξαηία κεηψλεη ηε 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη 

Gaibulloev θαη Sandler (2008) θαηέδεημαλ φηη ε ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα κείσζε 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ εηψλ 1971-2004. εκείσζαλ επίζεο 

φηη ελψ ε εγρψξηα ηξνκνθξαηία νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα παξαγθσληζκφ ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, ε δηεζλήο ηξνκνθξαηία 

πξνθάιεζε άκεζν παξαγθσληζκφ ησλ επελδχζεσλ, ρσξίο αμηνζεκείσηεο επηπηψζεηο 

ζηηο θξαηηθέο δαπάλεο (Gaibulloev & Sandler, 2008). 

Ωζηφζν, νη Enders θαη Sandler (2008) ππνζηήξημαλ φηη νη αξλεηηθέο θξίζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα απνξξνθψληαη 

απνηειεζκαηηθά απφ ηηο νηθνλνκίεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηζρπξνχο νηθνλνκηθνχο 

νκίινπο/εηαηξίεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο αγνξέο, κε απνηέιεζκα ε αλάπηπμε λα κελ 

βιάπηεηαη απφ ηελ ηξνκνθξαηία. Έηζη, ελψ θαίλεηαη φηη ε ηξνκνθξαηία πιήηηεη 

νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, σζηφζν δελ είλαη ζαθέο αλ ηα απνηειέζκαηα απηά 

κεηαθπιίνληαη ζηελ ζπλνιηθή αλάπηπμε (Enders & Sandler, 2008). Μάιηζηα, ζηελ 

έξεπλά ηνπο ν Gries θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2011) παξέρνπλ ρξνλνζεηξέο 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε αχμεζε απηή δελ επεξεάδεηαη απφ 

ηελ ηξνκνθξαηία, παξέρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ππνζηήξημε ζην ζπιινγηζηηθή θαη 

ηελ έξεπλα ησλ Enders θαη Sandler (2008) (Gries, Krieger, & Meierrieks, 2011). 

Ωζηφζν, ε ηξνκνθξαηία κπνξεί λα βιάςεη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλέβε ζηε ρψξα ησλ Βάζθσλ (Abadie 

& Gardeazabal, 2008), αλ θαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δελ 

ζεκαίλεη φηη ζα επεξεάζνπλ θαη ην ζπλνιηθφ (εζληθφ) επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο. 

Δθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο φκσο επηπηψζεηο ππάξρνπλ θαη άιιεο ζπλέπεηεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ πνπ πιήηηνληαη θαη νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ην 

πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο είλαη ε πνιηηηθή απνζηαζεξνπνίεζε. ηελ έξεπλά ηνπ ν Indridason 

(2008) δείρλεη φηη ε ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεη πξάγκαηη ηελ εζσηεξηθή 
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πνιηηηθή, επεξεάδνληαο ην θπβεξλεηηθφ ζρεκαηηζκφ. ε πεξηφδνπο ηξνκνθξαηίαο, νη 

θπβεξλήζεηο ζρεκαηίδνληαη εκθαλίδνληαο ρακειφηεξν βαζκφ ηδενινγηθήο πφισζεο 

θαη βαζίδνληαη ζε κεγαιχηεξεο θνηλνβνπιεπηηθέο πιεηνςεθίεο. Έλα ηέηνην 

απνηέιεζκα κπνξεί λα εξκελεπζεί σο αληίδξαζε ζηελ ηξνκνθξαηηθή απεηιή ηεο 

πνιηηηθήο απνζηαζεξνπνίεζεο (Indridason, 2008). Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη νη 

πνιηηηθέο επηπηψζεηο είλαη αηζζεηέο αθφκα θαη ζε έλα ηέηνην κεραληζκφ/δεκηνχξγεκα 

φπσο είλαη ε Δπξψπε. χκθσλα κε έλα πην αθξαίν ζελάξην, βάζεη ηεο κειέηεο ηνπ 

Gassebner θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2008), ε ηξνκνθξαηία απεηιεί ηελ επηβίσζε ηεο 

θπβεξλεηηθήο αξρήο θαη ην εθινγηθφ ζψκα κε ηε ζεηξά ηνπ ηηκσξεί ηελ απνηπρία 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ωο παξάδεηγκα ζηε πεξίπησζε απηή κπνξεί λα 

αλαθεξζεί ε βνκβηζηηθή επίζεζε ηεο Μαδξίηεο ηνλ Μάξηε ηνπ 2004, φπνπ ιίγν πξηλ 

απφ ηηο εζληθέο εθινγέο ζηελ Ιζπαλία, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο επεξέαζαλ 

αξλεηηθά ηελ επηβίσζε ηεο θπβέξλεζεο, νδεγψληαο ζε πνιηηηθή επηηπρία ην θφκκα 

ηεο αληηπνιίηεπζεο (Gassebner, Jong-A-Pin, & Mierau, 2008). 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ε ηξνκνθξαηία δελ 

παξάγεη κφλν νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιά θαη επξχηεξεο θνηλσληθέο δαπάλεο 

(Frey, Luechinger, & Stutzer, 2009). Γηα ηε Γαιιία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ 

Ιξιαλδία (ηξεηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ πιήηηνληαη έληνλα απφ ηελ ηξνκνθξαηία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα) ε κειέηε ηνπ Frey θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2009) θαηαδεηθλχεη 

φηη ε ηξνκνθξαηία έρεη πνιιέο αξλεηηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα  ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ απφ ηε δσή ηνπο. Η απψιεηα 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηε δσή ηνπ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε ζεκαληηθέο 

λνκηζκαηηθέο επηπηψζεηο, φηαλ κεηξεζεί. Σν εχξεκα απηφ απνδεηθλχεη φηη δελ είλαη 

αξθεηφ λα βιέπεη θαλείο κφλν ηηο νηθνλνκηθέο απψιεηεο (ππφ ηελ άπνςε ηεο 

απαζρφιεζεο, ησλ επελδχζεσλ θ.ιπ.), αιιά ζα πξέπεη λα εμεηάζεη επίζεο πην 

νιηζηηθνχο δείθηεο (π.ρ., ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή), νη νπνίνη κεηξνχλ ηνλ αληίθηππν 

ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 
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3.2 ΗΠΑ 

 

Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο σο γλσζηφλ, επεξεάδνπλ βαζηά ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη έρνπλ καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηηο επελδχζεηο, δηαησλίδνληαο 

ηνλ αληίθηππν ηνπο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ επεξεάδνληαο θαη ηελ ππφινηπε 

νηθνλνκία. Η ηξνκνθξαηία πιήηηεη ηηο δηαξζξσηηθέο επελδχζεηο, απνζαξξχλεη ηηο 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, επεξεάδεη ηφζν ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά φζν θαη ην 

απφζεκα θεθαιαίνπ θαη πξνθαιεί δεκηέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ην απφζεκα 

θεθαιαίνπ (Indridason, 2008).  

Οη επηζέζεηο ηεο 11/9/2001 ζηηο ΗΠΑ είραλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο ππνδνκέο. Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο 

νδήγεζαλ ζε κηα ζρεηηθά κηθξή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, νδεγψληαο ζε 

απψιεηεο χςνπο 4% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηα γξαθεία ζην Μαλράηαλ. Οη 

επαθφινπζεο ελέξγεηεο δηάζσζεο θαη απεγθισβηζκνχ ησλ ζπκάησλ θφζηηζαλ 11 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (0,1% ηνπ ΑΔΠ ησλ ΗΠΑ ην 2001). Σαπηφρξνλα νη 

επηζέζεηο απνζάξξπλαλ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, θαζψο νη επηπηψζεηο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ζε ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο είλαη πςειφηεξεο απφ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Δπνκέλσο, νη ππνινγηζκνί γηα ην δείθηε ηεο παγθφζκηαο ηξνκνθξαηίαο, 

ζπγθξίλνληαο ηηο θαζαξέο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πξνο ην ΑΔΠ, εκθάληζαλ 

αξλεηηθφ πξφζεκν (US Department of State, 1999-2004). 

Ωζηφζν, ε νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ ζεσξείηαη ελ γέλεη ηφζν δπλαηή θαη 

δηαθνξεηηθή/ πνηθίιε πνπ εθηηκάηαη φηη αληέρεη ηηο ηξνκνθξαηηθέο εθδειψζεηο 

εκθαλίδνληαο κηθξέο καθξννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ΗΠΑ 

δελ ππέζηεζαλ πνιιέο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηα δηθά ηνπο εδάθε, δειαδή γηα 

παξάδεηγκα, ην 1998, ην 2000, θαη ηα έηε κεηά ην 2001, δελ ππήξμαλ ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (US Department of State, 1999-2004; Sandler & 

Enders, 2004). Δπηπιένλ, ην εχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΗΠΑ είλαη 

αξθεηά κεγάιν θαη δηαθνξεηηθφ θαη γηα ην ιφγν απηφ ε νηθνλνκία ηνπο κπνξεί λα 

απνξξνθήζεη ηηο επηπηψζεηο κηαο επίζεζεο, κεηαηνπίδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζε 

αλεπεξέαζηνπο ηνκείο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11/9/2001 δελ ήηαλ νη 

κφλεο επηζέζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ δηεζλείο ηξνκνθξάηεο, σζηφζν 
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άζθεζαλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ θαη ηεο ΔΔ. Ο ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν θακία άιιε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε δελ επεξέαζε ηηο δπηηθέο νηθνλνκίεο 

ηδηαίηεξα, φπσο απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11/9/2001, είλαη φηη γηα πξψηε 

θνξά ε ρψξα κε ηελ ηζρπξφηεξε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν, νη ΗΠΑ, δέρζεθε άκεζα 

επίζεζε (Sandler & Enders, 2004).  

Οη πην ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ επηζέζεσλ ηεο 11/9/2001 

έγηλαλ αηζζεηέο ζηνλ θιάδν ησλ αεξνκεηαθνξψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, σζηφζν, δελ παξήγαλ κφλν αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

νηθνλνκία. Τπήξραλ θαη ηνκείο, φπσο ε βηνκεραλία Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο, πνπ 

επσθειήζεθαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα επσθεινχληαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ακπληηθψλ 

δαπαλψλ θαη ηελ πςειφηεξε δήηεζε γηα εμνπιηζκφ αζθαιείαο (Sandler & Enders, 

2004). 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί φηη ηα γεγνλφηα ζηηο ΗΠΑ ηελ 

11/9/2001 πξνθάιεζαλ απψιεηεο παξαγσγηθφηεηαο χςνπο 35 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ, ελψ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ησλ δεκηψλ αλήιζε ζηα 47 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα θαη ε αλεξγία απμήζεθε ζρεδφλ θαηά 1% ην επφκελν ηξίκελν (Sandler & 

Enders, 2004). Παξφια απηά, νη ζπλνιηθέο επηπηψζεηο θαίλεηαη λα είραλ ζρεηηθά 

κηθξή ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ, εμαηηίαο φρη κφλν ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

σξηκφηεηαο απηήο, αιιά θαη ιφγσ ηεο ζπλεηήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινχζεζε. ηα πιαίζηα απηά, ν Bram θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002) θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη αλ θαη ε πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο ππέζηε ζαθψο έλα ζνβαξφ πιήγκα 

απφ ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, σζηφζν νη ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο πνπ πξνθιήζεθαλ 

ήηαλ βξαρππξφζεζκεο θαη φηη ππήξραλ νη ζπλζήθεο γηα εθ λένπ αλάθακςε ήδε απφ ην 

2002 (Bram, Orr, & Rapaport, 2002).  
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Κεθάλαιο 4: Ο ζσεδιαζμόρ, οι αλλαγέρ και η ςλοποίηζη 

οικονομικών πολιηικών από ηα κπάηη ηηρ ΔΔ και ηυν ΗΠΑ 

για ηην καηαζηολή ηηρ ηπομοκπαηίαρ 

 

 

4.1 Η οικονομική πολιηική ηυν κπαηών ηηρ ΔΔ για ηην καηαζηολή 

ηηρ ηπομοκπαηίαρ 

 

4.1.1 Τα θεζμικά όπγανα ηηρ ΔΔ για ηην καηαπολέμηζη ηηρ ηπομοκπαηίαρ 

 

Η λνκνζεζία ηεο ΔΔ απνηειεί νπζηψδεο ζηνηρείν ζηνλ αγψλα θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Έηζη, ηα ζεζκηθά φξγαλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο είλαη 

θαηαλεκεκέλα ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη κάιηζηα εθηείλνληαη θαη πέξα απφ ην επίπεδν 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. Η θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη θνκβηθφ ζεκείν γηα 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο – ηεο γεσξγίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πγείαο, ηεο 

ελίζρπζεο, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αζθάιεηαο, ησλ κεηαθνξψλ, ηνπ 

ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ (Bretherton & Vogler, 2006).  

Η Δπηηξνπή ηεο ΔΔ θαη ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο (ΔΤΔΓ) 

απνηεινχλ ίζσο ηα ζεκαληηθφηεξα φξγαλα ζηνλ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη 

αληηηξνκνθξαηηθέο πνιηηηθέο πξνέξρνληαη, σο επί ην πιείζηνλ, απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηηο 

εζσηεξηθέο επηπηψζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ελψ νη εζσηεξηθέο 

πνιηηηθέο κε εμσηεξηθέο επηπηψζεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΤΔΓ. Δπηπξφζζεηα, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κε απμεκέλε πηα λνκνζεηηθή εμνπζία κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, απνηειεί έλα ελεξγά ζεκαληηθφ φξγαλν ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σέινο, ππάξρνπλ θαη εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο θαη 

επηηξνπέο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, φπσο ην Κνηλφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (SitCen) θαη 

ε Δπηηξνπή Πνιηηηθήο θαη Αζθάιεηαο (COPS), πνπ απνηεινχληαη απφ 

εκπεηξνγλψκνλεο ή ππαιιήινπο ηεο ΔΔ νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ηελ παγθφζκηα 

θαηάζηαζε θαη ηηο ηάζεηο (Spence, 2007).  



38 

 

Η ΔΔ παξέρεη αθφκα κηα πιαηθφξκα, ζηα θξάηε-κέιε, γηα δεκηνπξγία 

πηινηηθψλ ζρεδίσλ. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ην πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη 

«Check the Web», ην νπνίν μεθίλεζε απφ ηε Γεξκαλία ην 2007, θαη ζπληνλίδεηαη 

κέζσ ηεο Europol, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμάξζξσζε ηζηνζειίδσλ ηεο 

Σδηράλη θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απεπζείαο δηαδηθηπαθήο ζηξαηνιφγεζεο. Σν 

Ηλσκέλν Βαζίιεην δηεμάγεη επίζεο έλα πξφγξακκα ην νπνίν κειεηά ηελ 

απνξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηξνκνθξαηψλ φρη φκσο κε βάζε ηηο 

ζξεζθείεο. Η ΔΔ δηαζέηεη επίζεο απφ θνηλνχ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, γηα λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε 

φξσλ φπσο Ιζιακηθή ή Σδηραληηθή ηξνκνθξαηία (Casale, 2008). 

Η θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο πεγάδεη θπξίσο απφ ηελ αζηπλνκηθή θαη 

δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο (Police and Judicial Cooperation in 

Criminal Matter -PJCC), δεδνκέλνπ φηη ζηελ ΔΔ ζήκεξα, δελ ππάξρνπλ ζχλνξα 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ε αζηπλφκεπζε ησλ ζπλφξσλ παξακέλεη ζηα ρέξηα ησλ 

εζληθψλ θπβεξλήζεσλ. Ο ξφινο ηεο ΔΔ, επνκέλσο, είλαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

ζπλζήθεο γηα λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ ηα φξγαλα επηβνιήο ηνπ λφκνπ  (Casale, 

2008). 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο θνξείο ηεο ΔΔ είλαη ε Europol (Δπξσπατθφο 

Οξγαληζκφο Δπηβνιήο Γηθαίνπ), πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζηα θξάηε κέιε γηα 

ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηνπ ιαζξεκπνξίνπ λαξθσηηθψλ 

θαη άιισλ ζνβαξψλ κνξθψλ δηεζλνχο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Η Europol, πνπ 

ηδξχζεθε κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ην 1992, παξέρεη έλα θφξνπκ φπνπ νη 

αζηπλνκηθνί θαη νη αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ κνηξάδνληαη θαη εμεηάδνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο. Απφ ην 2003, ε Europol αλαγλψξηζε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο σο θχξηα πξνηεξαηφηεηά ηεο θαη ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο εηδηθήο Μνλάδαο 

Αληηηξνκνθξαηίαο θαη ηεο λενζχζηαηεο (κεηά ηελ 11/9/01)  Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο 

Αληηηξνκνθξαηίαο (Counter-terrorism Task Force) γηα ηε ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ππφπηνπο. Σν εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ηεο Europol ζπγρξνλίδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηξνκνθξαηία. Η εηήζηα έθζεζή ηεο, πνπ νλνκάδεηαη TE-SAT παξέρεη κηα 

επηζθφπεζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξνκνθξαηία ζηελ 

ΔΔ (Hugo, 2007; Europol, 2008). 
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Αλ θαη ν ξφινο ηεο Europol είλαη αλακθηζβήηεηα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηελ ΔΔ, σζηφζν παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη πιεξνθνξίεο είλαη εμαηξεηηθά 

επαίζζεηεο θαη ηα θξάηε κέιε ζπρλά πξνηηκνχλ λα κελ κνηξάδνληαη πνιιέο 

πιεξνθνξίεο, θνβνχκελα γηα δηαξξνέο ή πξνηηκνχλ λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο ζε 

δηκεξέο επίπεδν. Γεδνκέλνπ φηη ην έξγν ηεο Europol βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αλάιπζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ε πνηφηεηα ησλ αξρηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη απφ ηα θξάηε 

κέιε δηακνξθψλεη θαη ηηο εθζέζεηο πνπ παξάγεη. Άιινη ζεκαληηθνί θνξείο ηεο ΔΔ γηα 

ηε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ε Λέζρε ηεο Βέξλεο, ε European Task 

Force ησλ Αξρεγψλ Αζηπλνκίαο, ε Οκάδα Δξγαζίαο ηεο Αζηπλνκίαο γηα ηελ 

Σξνκνθξαηία (PWGT) θαη ε Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Αθαδεκία (CEPOL) (Europol, 

2008). 

Όζνλ αθνξά ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, απηή ζπλεπάγεηαη αθελφο ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ πνηληθψλ 

λφκσλ θαη δηαδηθαζηψλ θάζε θξάηνπο-κέινπο (κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο 

χιιεςεο) θαη αθεηέξνπ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ, φπσο ε Eurojust. Η Eurojust, 

είλαη απζηεξά κηα κνλάδα δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο 27 εηζαγγειέσλ, δηθαζηψλ θαη 

δηθεγφξσλ, πνπ απνζθνπεί ζην λα θαηαζηήζεη ηνλ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο πην απνηειεζκαηηθφ, επηδηψθνληαο κεγαιχηεξε 

ελαξκφληζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο θεληξηθέο δνκέο ηεο ΔΔ, 

ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ λφκσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

εληζρπκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο.  Η Eurojust δελ δηεμάγεη ην έξγν ηεο δίσμεο. Ο 

θχξηνο ξφινο ηεο έγθεηηαη ζηελ δηεπθφιπλζε, ηδίσο κέζσ ηεο πνιπκεξνχο 

πξνζέγγηζεο. Η κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηελ Eurojust είλαη φηη ιεηηνπξγεί ζηα 

πιαίζηα ησλ πνηθίισλ θαη αζπκβίβαζησλ ζπζηεκάησλ πνηληθήο δηθαηνζχλεο ησλ 27 

θξαηψλ κειψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ην ζχζηεκα Δζηκηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ θαη ην ζχζηεκα Αζηηθνχ Γηθαίνπ ησλ άιισλ κειψλ ηεο ΔΔ (Coninsx, 

2009).  

Πεξαηηέξσ, ην Δπξσπατθφ Έληαικα χιιεςεο (ΔΔ) πνπ μεθίλεζε απφ ην 

2002 έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη έλα απφ ηα πην θηιφδνμα κέηξα πνπ έιαβε ε ΔΔ κεηά 

ηελ 11/9/2001 ζηνλ ηνκέα επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ηεο δηθαηνζχλεο, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο απινπνηείηαη θαηά ηε κεηαθνξά ησλ ππφπησλ ή 

θαηαδηθαζζέλησλ εγθιεκαηηψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο επηηαρχλεη ηελ θαηαπνιέκεζε 
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ηεο ηξνκνθξαηίαο. ηεξίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο 

αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη επεθηείλεηαη ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηα εζληθά δηθαζηήξηα. Σν ΔΔ φκσο πξνυπνζέηεη ηελ ακνηβαία εγθιεκαηηθφηεηα 

(Casale, 2008). 

Η θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο είλαη θαλεξφ, ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Η αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ είλαη ηδηαίηεξα 

θξίζηκε γηα έλαλ νξγαληζκφ, φπσο ε ΔΔ. Έηζη ππάξρνπλ αξθεηέο βάζεηο δεδνκέλσλ, 

φπσο ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ έλγθελ (SIS), ην SIS II θαη ην Eurodac  (Casale, 

2008). Η  Europol επίζεο δηαζέηεη δηάθνξεο εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο, ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ, φπσο ε Αζθαιήο Αίηεζε Αληαιιαγήο 

Πιεξνθνξηψλ Γηθηχνπ (SIENA) ή ην Δπξσπατθφ χζηεκα Αλάιπζεο θ.α. (Europol, 

2008) 

Ο έιεγρνο ησλ ζπλφξσλ, ζηε ζπλέρεηα, ππνζηεξίδεη πεξαηηέξσ ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ο έιεγρνο 

δηεπθνιχλεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ (FRONTEX), 

ππεξεζία ηεο ΔΔ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο κε έδξα ηελ 

Πνισλία. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ ζπλφξσλ ε νπνία ηέζεθε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην 2005 (Frontex, 2005-2014). 

Σέινο, ν ξφινο ηεο ΔΔ ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ζεκαληηθφο. Δληφο ηεο ΔΔ, ην 2002, 

ιήθζεθε κηα Απφθαζε-Πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ θαη ραξαθηεξηζκνχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

σο πνηληθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη απφ ην λφκν. Η ΔΔ έρεη πηνζεηήζεη κηα πιεζψξα 

άιισλ επηθνηλσληψλ, νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ γηα λα παγψζεη θαη λα πεξηνξίζεη ηα 

θεθάιαηα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σν Δπξσπατθφ Πνηληθφ Πξφηππν 

Πιεξνθνξηψλ (ΔΠΠΔ) είλαη ην θχξην εξγαιείν γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ, πνπ 

ζεζπίζηεθε κε ην πξφγξακκα ηεο Υάγεο, ην 2004. Η ΔΔ ζπλεξγάδεηαη επίζεο ζηελά 

κε ηελ Δηδηθή Οκάδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο γηα ην Ξέπιπκα Υξήκαηνο 

(FATF), πνπ ηδξχζεθε απφ ηε ζχλνδν θνξπθήο G7 ην 1989 θαη δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο. Η ξήηξα 

αιιειεγγχεο ηεο ΔΔ, πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ην άξζξν 222 ηεο χκβαζεο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Treat on the Functioning of the European 
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Union) δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε ζηα θξάηε κέιε λα δξνπλ αιιειέγγπα θαη λα 

ζπλδξάκνπλ ακνηβαία ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθψλ, ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ θαη 

άιισλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ή θξίζεσλ εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο ΔΔ. Δλψ ε ξήηξα 

ζηνρεχεη ζε πςειφ βαζκφ αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, νη ηξφπνη 

πινπνίεζεο απηήο δελ έρνπλ αθφκε θαζνξηζηεί (Bretherton & Vogler, 2006; Casale, 

2008 ).  

 

4.1.2 Οι Ανηιηπομοκπαηικέρ πολιηικέρ ζηην Δςπώπη 

 

Η ηξνκνθξαηία είλαη κηα αξραία θαη επίκνλε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηηο ρψξεο 

ηεο ΔΔ θαη θπκαίλεηαη απφ νκάδεο φπσο ε Δπαλαζηαηηθή Οξγάλσζε ηεο 17 Ννέκβξε 

(17Ν) ζηελ Διιάδα, κέρξη ηηο Οκάδεο αληηθαζηζηηθήο αληίζηαζεο ηεο 1εο Οθησβξίνπ 

(GRAPO) ζηελ Ιζπαλία, ηελ Euskadi Ta Askatasuna (ΔΣΑ) ζηε Γαιιία, φπσο θαη ηηο 

Νέεο Δξπζξέο Σαμηαξρίεο/ Πνιεκηθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα (BR / PCC) κεηά ηε 

δηάιπζε ησλ Δξπζξψλ Σαμηαξρηψλ ζηελ Ιηαιία, ηνλ Ιξιαλδηθφ Γεκνθξαηηθφ ηξαηφο 

(IRA) ζηελ Ιξιαλδία, ή ην Rote Armee Fraktion (RAF) ή Baader-Meinhof Gang ζηελ 

Γεξκαλία (Nitsch & Schumacher, 2004).  

Η αληηηξνκνθξαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, αιιά 

παξέκεηλε αλεπίζεκε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ζε έλα άηππν δηαθπβεξλεηηθφ επίπεδν – 

γλσζηή σο ζπλεξγαζία Trevi. Η νκάδα TREVI, ε νπνία ζπζηάζεθε ην 1976 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη γηα λα ζπληνλίζεη ηελ αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ νλνκάζηεθε κεηέπεηηα Europol. Η νκάδα απηή ζπζηάζεθε ράξε 

ζηελ πινπνίεζε γεξκαληθήο πξφηαζεο, πνπ δηαηππψζεθε ζηε ζχλνδν ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ην 1991. Η αληηκεηψπηζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο έρεη έθηνηε εμειηρζεί, ζεζκνζεηεζεί θαη επεθηαζεί, αιιά παξφια απηά 

εμαθνινπζεί λα είλαη αλεζπρεηηθφο παξάγνληαο γηα ηα θξάηε κέιε. Σα κέζα πνπ 

ππάξρνπλ, ζήκεξα,  γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη γηα ηελ αζθάιεηα 

έρνπλ δηαδνζεί επξέσο ζε φια ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ (Bunyan, 1997; Bunyan, 

1993). 

Σα θξάηε κέιε δελ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα εκπεηξία φζνλ αθνξά ηε 

ηξνκνθξαηία, θαζψο γηα παξάδεηγκα ε ινβελία θαη ε Φηλιαλδία είραλ κφλν έλα 

πεξηζηαηηθφ ηξνκνθξαηίαο θαηά ηε πεξίνδν 1968-2006, ελψ ε Γαιιία θαη ε Ιζπαλία 
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έρνπλ βηψζεη πάλσ απφ 1000 ζπκβάληα ε θαζεκία. Ο αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ 

δηαθέξεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ αληίιεςή ηνπο 

γηα ηελ ηξνκνθξαηία, πνπ επεξεάδεηαη πνιχ. Οη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο εληφο ηεο 

ΔΔ θαηά θαηξνχο παξεκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά ελεξγνχλ θαη σο 

έλαο έιεγρνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε απφθαζεο ηεο ΔΔ γηα ην 

πφιεκν ζην Ιξάθ ηνπ 2003. Η ΔΔ επηηξέπεη, σζηφζν, ζε επηιεγκέλεο νκάδεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ λα ζπληνλίζνπλ θαη λα θαζνδεγήζνπλ. Όια ηα θξάηε κέιε 

πξνζεγγίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο θαη ηηο εμσηεξηθέο 

ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο δηαθνξεηηθά. Έρνπλ επίζεο δηαθνξεηηθά επίπεδα επαηζζεζίαο 

(Dieter & Monar, 2006). 

Η Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξεί ηελ ηξνκνθξαηία, θπξίσο σο έγθιεκα. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο, ε ηξνκνθξαηία αληηκεησπίδεηαη θαιχηεξα σο νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ε 

αληηκεηψπηζε ηεο είλαη δνκεκέλε αλαιφγσο. Γηα ηελ ΔΔ ε ηξνκνθξαηία είλαη 

πξσηίζησο κηα έθθιεζε γηα δξάζε ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά φρη γηα παγθφζκην 

πφιεκν. χκθσλα κε ηελ ΔΔ, ν θαιχηεξνο ηξφπνο ζα ήηαλ ζπλεπψο ε αληηκεηψπηζε 

ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ ηεο ηξνκνθξαηίαο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

παηδείαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη φινη απηνί νη παξάγνληεο καδί 

ζα ζπλέβαιαλ ζηελ εμάιεηςή ηεο. Όκσο, ε ΔΔ ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα επηιχζεη 

πξνβιήκαηα ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πξηλ απφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η ΔΔ έξρεηαη σο νιφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηα θξάηε 

κέιε ηεο, άιια θξάηε ή ην ΝΑΣΟ. Η αληηηξνκνθξαηηθή ζηξαηεγηθή αλαθέξεη ξεηά 

φηη ε ΔΔ έρεη δεζκεπζεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, αιιά ηεξψληαο παξάιιεια ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. 

Η πξφιεςε, ε πξνζηαζία, ε θαηαδίσμε θαη ε αληίδξαζε απνηεινχλ ην ζηήξηγκα ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ηεο ΔΔ πνπ εγθξίζεθε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2005, ε νπνία θαηεγνξηνπνίεζε νπζηαζηηθά φιεο ηηο 

αληηηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Hippel, 2005). Απηέο νη ηέζζεξηο επξείεο 

θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο δξάζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε ΔΔ ζηνλ αγψλα 

θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη είλαη νη εμήο: 

1. Να αληηκεησπίζεη ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο ηξνκνθξαηίαο κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιφγεζεο 

ηξνκνθξαηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ζε φιν ηνλ θφζκν (Πξφιεςε). 
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2. Να θάλεη ην παλ γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο πνιίηεο θαη ηηο ππνδνκέο δσηηθήο 

ζεκαζίαο απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, κε ην λα είλαη ζσζηά πξνεηνηκαζκέλε 

θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ην θίλδπλν κέζσ ηεο απμεκέλεο αζθάιεηαο 

(Πξνζηαζία). 

3. Να εληνπίζεη ηνπο ηξνκνθξάηεο θαη λα εκπνδίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα εμαζθαιίζεη φηη ε δηθαηνζχλε επηθξαηεί 

(Καηαδίσμε). 

4. Να εξγαζηεί απφ θνηλνχ σο κηα έλσζε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη φρη ζηνλ απφερν 

ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο, έηζη ψζηε αλ κηα επίζεζε ιάβεη ρψξα, ε ΔΔ λα 

είλαη ζσζηά πξνεηνηκαζκέλε λα απαληήζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, 

κεηψλνληαο έηζη ηηο παξελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αηζζεηέο 

(Αληίδξαζε) (Hippel, 2005). 

Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα δξάζνπλ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο κέζσ ακπληηθψλ 

θαη πξνιεπηηθψλ ηξφπσλ. Όιεο νη ζρεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηνρεχνπλ ζην λα 

επεξεάζνπλ ηηο δαπάλεο, ηα νθέιε θαη ην θφζηνο κε ηξφπνπο πνπ κεηψλνπλ ηα 

θίλεηξα γηα ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ε ππεξεζληθφ επίπεδν, ε ΔΔ έρεη 

αλαιάβεη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζεη ηελ 

ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαιφγσο (Bossong, 2008). 

Σν ζχλνιν ησλ ζπληνληζκέλσλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ απνζθνπεί ζηε κείσζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο. Η ΔΔ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζρέδην δξάζεο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο θξηηηθά επηζήκαλε ν Bossong (2008). 

Οη ζρεηηθέο δξάζεηο ζπληνληζκέλεο πνιηηηθήο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

απμεκέλε πξνζηαζία ησλ ζπλφξσλ θαη ησλ ππνδνκψλ δσηηθήο ζεκαζίαο (Heller, 

2009), ηε δηεζλή ζπλεξγαζία (Müller-Wille, 2008), ηηο ελέξγεηεο θαηά ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο (De Vries, 2005) 

θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ηεο, έηζη ψζηε λα παξέρεη βνήζεηα 

θαη ζπληνληζκφ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα (De 

Vries, 2005; Keohane, 2008). Τπφ κηα ζεσξεηηθή έλλνηα, νη ελέξγεηεο θαηά ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη νη αιιαγέο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ηξνκνθξαηίαο, π.ρ. θαζψο ν θίλδπλνο ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ λα εθηεζνχλ απμάλεηαη. Η απμεκέλε πξνζηαζία ησλ 

ζπλφξσλ θαη ησλ δσηηθήο ζεκαζίαο ππνδνκψλ κπνξεί ηαπηφρξνλα λα απμήζεη ην 

θφζηνο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη λα κεηψζεη ηα νθέιε ηεο. Πνιιέο απφ απηέο ηηο 
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αληηηξνκνθξαηηθέο πνιηηηθέο ζηξέθνληαη θαηά ηεο δηεζλνπνηεκέλεο κνξθήο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Όκσο ηέηνηεο ελέξγεηεο δελ θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εζσηεξηθήο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο απηφ ην είδνο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεκαληηθή απεηιή γηα πνιιέο ρψξεο-κέιε ηεο 

ΔΔ (π.ρ., Ιζπαλία θαη Διιάδα) (Enders & Sandler, 1996; Keohane, 2008). 

Έλαο άιινο ηξφπνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη λα 

αλαδεηεζνχλ νη ξίδεο θαη νη αηηίεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, επεξεάδνληαο έηζη ην θφζηνο 

επθαηξίαο κε ηξφπνπο πνπ κεηψλνπλ ηε βία. Η Δπξψπε βξίζθεηαη ζην ζηφραζηξν ηεο 

δηαθξαηηθήο ηξνκνθξαηίαο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο ηεο, ηνπ πνιηηηθνχ ηεο 

αλνίγκαηνο θαη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο. αθψο, δελ είλαη νχηε δπλαηφ νχηε 

επηζπκεηφ λα εγθαηαιεηθζεί ν πινχηνο ή ε δεκνθξαηία γηα ηελ αζθάιεηα, ή λα 

αθήζεη ηηο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο λα επεξεάζνπλ ηελ επξσπατθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. 

Απφ ηελ άπνςε απηή, νη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ 

ηεο ηξνκνθξαηίαο ή ηελ κείσζε ησλ νθειψλ πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ ψζηε 

απηέο λα θαίλνληαη ινγηθά βήκαηα πξνο ηε πνξεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο. 

Παξφια απηά, νη ζρεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνιηηηθήο επηθξίζεθαλ (Bossong, 2008). 

Η θαηαπνιέκεζε ηεο εζσηεξηθήο ηξνκνθξαηίαο απφ κε απζηεξέο ζηξαηεγηθέο 

θαίλεηαη λα είλαη πην ρξήζηκε. Σα ππάξρνληα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη πνιηηηθέο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή επηηπρία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε απνζαξξχλνπλ ηελ εγρψξηα 

ηξνκνθξαηία κέζα ζηα ζχλνξα ηεο ΔΔ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε επηηπρήο 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή κπνξεί λα δψζεη έλα επηπιένλ φθεινο γηα ηελ 

αληηηξνκνθξαηηθή εθζηξαηεία θαη ηελ εηξήλε (Barros, 2003). Σελ ίδηα ζηηγκή, ε 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ κε εηξεληθά κέζα. Ο Barros (2003) 

ππνζηεξίδεη ηα παξαπάλσ νκνίσο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ΔΣΑ ζηελ Ιζπαλία, θαζψο 

αλαθέξεη πσο νη ζθιεξέο πνιηηηθέο ελέξγεηεο θαηά ησλ κεηνλνηήησλ (φπσο ε 

απαγφξεπζε ησλ θνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο Βάζθνπο ελδερνκέλσο λα 

ζπλδένληαη κε ηελ ETA) κπνξεί λα απνηχρνπλ θαη λα κε θαηαθέξνπλ ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα, δειαδή ηελ απνθπγή ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ ή ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ απφ νκάδεο ή κεηνλφηεηεο. 

 



45 

 

4.1.3 Οι επιπηώζειρ ηυν ανηιηπομοκπαηικών πολιηικών ηηρ ΔΔ 

 

Οη πνιηηηθέο δξάζεηο έλαληη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ 

έρνπλ ήδε αλαιεθζεί ή πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ζην κέιινλ, κπνξεί λα παξάγνπλ 

κηα πνηθηιία απφ ζπλέπεηεο. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθφξσλ 

κνξθψλ ηεο ηξνκνθξαηίαο κπνξεί λα εθηξέςνπλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο καθξηά απφ ηα 

πην απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα ηεο αζθάιεηαο θαη έηζη λα ππάξμεη κεγάιν 

νηθνλνκηθφ θφζηνο. Δπίζεο, ηα κέηξα αζθαιείαο δελ είλαη νχηε απνηειεζκαηηθά νχηε 

νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξα απέλαληη ζηηο δηάθνξεο αληηηξνκνθξαηηθέο πνιηηηθέο 

(Heller, 2009). Γηα παξάδεηγκα, ηα κέηξα αζθαιείαο ζηα ζχλνξα, ζε ιηκάληα θαη ζε 

αεξνδξφκηα παξάγνπλ νηθνλνκηθφ θφζηνο (θφζηνο κεηαθνξάο), ην νπνίν κπνξεί λα 

ζηξεβιψζεη ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα δελ είλαη 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ αζθάιεηα. αθψο, ηα κέηξα αζθαιείαο 

απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ψζηε απηά κε ηε ζεηξά 

ηνπο λα απμήζνπλ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ άιισλ παξαγφλησλ ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ππεξεζληθέο αληηηξνκνθξαηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο ΔΔ, νη 

νξηζκέλεο αλεπηζχκεηεο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 

είλαη θαζαξά νηθνλνκηθή θχζεσο. Καη‟ αξράο, νη αληηηξνκνθξαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

φπσο ε ζπλεξγαζία, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ή ν έιεγρνο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ηα δεκνθξαηηθά πξφηππα 

θαη ηηο αξρέο ζηνπο θφιπνπο ηεο ΔΔ (Den Boer, Hillebrand, & Nöle, 2008; Balzaqc, 

2008). Ο Guild (2008) αλαθέξεηαη ξεηά ζην ζέκα ησλ «ηξνκνθξαηηθψλ ιηζηψλ» γηα 

λα δείμεη φηη ππάξρεη κηα ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ αλαγθψλ γηα ζπληνληζκέλα κέζα 

αζθαιείαο άιια απηά ηα κέζα ζίγνπλ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο. 

Οκνίσο, ε ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηα ζεκέιηα 

ηεο ΔΔ, φηαλ ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα δελ ππφθεηληαη ζε πνιηηηθφ ή δηθαζηηθφ έιεγρν 

κε επαξθείο ηξφπνπο. Απφ απηή ηελ άπνςε, νη πνιηηηθέο επηπηψζεηο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

ζε επίπεδν ΔΔ κπνξεί θάιιηζηα λα ζπκβάινπλ ζηε δηάβξσζε ηεο δεκνθξαηίαο, ε 

νπνία κπνξεί ελδερνκέλσο λα ππάξμεη ζηφρνο ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ (Guild, 

2008). 

Γεχηεξνλ, νη ζηξαηεγηθέο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Ο Joffe (2008) επηζεκαίλεη φηη νη 
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ρψξεο ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, θπξίσο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηεζληθήο ηξνκνθξαηίαο. Βαζηθά, ν Joffe (2008) θξίλεη φηη νη 

αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ΔΔ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηελ επξσπατθή αηδέληα γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αλάπηπμεο ζηνπο θφιπνπο ηεο. 

πλεπψο, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα 

(Joffe, 2008).  

Μηα άιιε επίπησζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηελ Δπξψπε είλαη επνκέλσο ε αιιαγή 

ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία κπνξεί λα δψζεη βξαρπρξφληα νθέιε (π.ρ., 

βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο ή ηεο ζπλεξγαζίαο). Ωζηφζν, γηα λα 

κπνξέζεη λα επηηχρεη ηελ ππνζηήξημε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ζε κε δεκνθξαηηθέο 

πεξηνρέο αλαγθάδεηαη λα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπο. Έηζη απηέο νη ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα 

ζπκβάινπλ ζηελ απνγνήηεπζε θαη ζηε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ ηεο ίδηα ηεο ΔΔ 

αιιά θαη ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ ηεο θαη λα δψζνπλ ψζεζε ζηελ δηεζληθή 

ηξνκνθξαηία, δεδνκέλνπ φηη ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε θαηαζηνιή κπνξεί 

λα είλαη κηα αηηία ηεο δηαθξαηηθήο ηξνκνθξαηίαο (Enders & Sandler, 2006). 

Η θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο απφ ηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε κεηαθνξά θαη ππνθαηάζηαζε ηεο. Απφ ηε κία πιεπξά, ε αχμεζε ηεο 

εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ζηελ ΔΔ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηαθνξά ηεο ηξνκνθξαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πξνο ηηο ρψξεο πνπ είλαη ιηγφηεξν ηθαλέο λα ππεξαζπηζηνχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία. Ωζηφζν, ε κεηαθνξά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ δελ ζεκαίλεη φηη ε ΔΔ θαη νη ΗΠΑ είλαη αζθαιέζηεξεο. 

Αληίζεηα, ε κεηαθνξά ηεο ηξνκνθξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζε Δπξσπαίνπο πνιίηεο ζα είλαη πην έληνλεο θαη βάλαπζεο, 

φηαλ απηνί δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ απφ φηαλ βξίζθνληαη ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο 

(Enders & Sandler, 2006). 

Οκνίσο, νη πξνζπάζεηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο απφ ηελ ΔΔ κπνξεί 

επίζεο λα πξνθαιέζνπλ αιιαγή ζηηο ηαθηηθέο ησλ ηξνκνθξαηψλ. Όπσο ν Jackson θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2007) αλαθέξνπλ, νη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο είλαη ηθαλέο λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηα αληηηξνκνθξαηηθά κέηξα, π.ρ., ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα είδε 

φπισλ ή νκάδσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο απζηεξφηεξνο έιεγρνο ζηα αεξνδξφκηα 

κπνξεί απιά λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα ησλ άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο, 



47 

 

πρ. επηζέζεηο ζε δεκφζηα ιεσθνξεία θαη ηξέλα. Γεδνκέλνπ φηη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κπνξεί λα παξάγνπλ κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο επηπηψζεηο θαη κπνξεί αθφκε θαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

ηξνκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, νη κειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη ζίγνπξα λα 

επηθεληξσζνχλ επηζηακέλα ζην ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο (Jackson, et al., 2007). 

4.2 Η οικονομική πολιηική ηυν ΗΠΑ για ηην καηαζηολή ηηρ 

ηπομοκπαηίαρ 

 

Οη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ δηαθφξσλ 

ρσξψλ. Απφ ηηο 11 επηεκβξίνπ 2001, ν «πφιεκνο» θαηά ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο 

έρεη θαηαζηεί ε θεληξηθή νξγαλσηηθή αξρή ηεο εμσηεξηθήο θαη ζηξαηησηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ ΗΠΑ. Γεληθά, ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο πεξηιακβάλεη ην πψο λα κεησζεί ή λα εμαιεηθζεί ε ξνή ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ πξνο ηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, ην πψο πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη νη δεκνζηνλνκηθνί πφξνη ζηε πνξεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη θαηά πφζνλ ε νηθνλνκηθή έιιεηςε επεξεάδεη ηε δηεζλή 

ηξνκνθξαηία. Ωζηφζν, νη νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη πνιχ πην 

πεξίπινθεο. Φπζηθά ππάξρεη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, πνπ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα 

ησλ ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππάξρνπλ θαη κηα ζεηξά απφ δαπάλεο πέξα 

απφ εθείλεο πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ηνπο θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, πνπ είλαη 

δνκεκέλνη έηζη ψζηε λα ρξεκαηνδνηνχλ ηνλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η θχζε 

ησλ δαπαλψλ απηψλ δείρλεη φηη νη εληζρπκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνδπλάκσζε 

ησλ πεγψλ ηεο ηξνκνθξαηίαο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε (Pape, 2003; Piazza, 2006). 

Η ακεξηθαληθή εγεζία ζηεξίρζεθε ζηε δηαηήξεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ πνιηηψλ ηεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αζθάιεηα ηνπ 

2010, ηεο νπνίαο ηα βαζηθά ζεκεία είλαη ηα εμήο: α) λα πξναζπίζεη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ΗΠΑ, ησλ πνιηηψλ, ησλ ζπκκάρσλ θαη ησλ εηαίξσλ ηεο, β) λα είλαη κηα ηζρπξή, 

θαηλνηφκνο, θαη αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία ζε έλα αλνηθηφ δηεζλέο νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα, ε νπνία λα πξνάγεη ηελ επεκεξία θαη ηηο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο γ) λα 

πξνάγεη ην ζεβαζκφ ησλ νηθνπκεληθψλ αμηψλ ζηε ίδηα ηε ρψξα αιιά θαη ζε φιν ηνλ 
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ππφινηπν θφζκν θαη δ) λα δεκηνπξγήζεη κηα δηεζλήο ζπκκαρία, ππφ ηελ εγεζία ησλ 

ΗΠΑ, ε νπνία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνπο θαλφλεο πνπ πξνσζνχλ ηελ εηξήλε, ηελ 

αζθάιεηα, θαη ηελ επθαηξία κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ θαη ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο (Stewart, 

Ellingwood, & Mueller, 2011). 

Ο ξφινο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηε πξνζπάζεηα γηα κείσζε ή εμάιεηςε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η ηξνκνθξαηία, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο, απαηηνχλ θάπνην κε ακειεηέν νηθνλνκηθφ 

θφζηνο. Ωζηφζν, ε ηξνκνθξαηία έρεη νηθνλνκηθέο πεγέο, θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

κείσζε ηεο, ή θαη αθφκε ηελ εμάιεηςε ηεο ζα επσθειεζεί απφ ηελ πηνζέηεζε απηψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Gaibulloev & Sandler, 2008). 

Η ηξνκνθξαηία είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν θαη ε θαηαπνιέκεζή ηεο απαηηεί 

κηα πιεζψξα εξγαιείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθάιεηαο (ζηξαηησηηθνχο θαη 

αζηπλνκηθνχο), ηεο πνιηηηθήο, ηεο δηπισκαηίαο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο. Όκσο ζπρλά, ε πηπρή ηεο αζθάιεηαο είλαη απηή ζηελ νπνία ζπλήζσο 

επηθεληξψλνληαη νη θπβεξλήζεηο. Όηαλ ζπκβαίλεη κηα πξάμε ηξνκνθξαηίαο, ε 

αληαπφθξηζε ησλ θπβεξλήζεσλ εζηηάδεηαη ζπλήζσο ζηα αληίπνηλα θαη ζηε ζπλέρεηα 

πηνζεηνχλ κηα ζεηξά πξφζζεησλ κέηξσλ κε ζηφρν λα ηηκσξήζνπλ θαη λα 

απνδπλακψζνπλ ηνπο δξάζηεο. Ο ηχπνο απηφο ηηκσξίαο / απνηξνπήο έρεη κηα ζεηξά 

απφ πιενλεθηήκαηα. Παξέρεη κηα αίζζεζε άκεζεο ηθαλνπνίεζεο, θαη γηα κηα 

θπβέξλεζε φπσο απηή ησλ ΗΠΑ, απνπλέεη κηα αίζζεζε λνκηκφηεηαο, φηη «θάηη» έρεη 

γίλεη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ επηζπκία ησλ πνιηηψλ ηεο γηα αληίδξαζε (Dubois, 

2004). 

Αληηδξψληαο, φκσο, ζε κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε απηφκαηα δεκηνπξγείηαη 

θαη ην ζπγθξηηηθφ θφζηνο απφ απηήλ ηελ ελεξγεία. Η θχξηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ην 

πξφηππν ηηκσξίαο / απνηξνπήο είλαη έλα πξνιεπηηθφ κνληέιν, φπνπ νη βαζχηεξεο 

αηηίεο ηεο ηξνκνθξαηίαο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ. 

Αιιά δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ηξνκνθξαηίαο 

είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα δηνρέηεπζε πφξσλ ζηηο  ππεξεζίεο αζθαιείαο θαζψο 

είλαη επθνιφηεξν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ (Brück, 2006). 



49 

 

Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθέο αξρέο πνπ εκθαλίδνληαη ρξήζηκεο ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η κηα είλαη 

ε αξρή ηεο ππνθαηάζηαζεο. ηηο ΗΠΑ έρνπλ δαπαλεζεί δηφινπ επθαηαθξφλεηνη 

πφξνη γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ απφ ην επηέκβξην 

ηνπ 2001, αιιά ππήξμε πνιχ πην αξγή θαη κε πνιχ ιηγφηεξνπο πφξνπο βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2003, κφιηο ην 4% ησλ 

θνληέηλεξ πνπ έθζαλαλ ζηα ιηκάληα ησλ ΗΠΑ ππφθεηλην ζε επηζεψξεζε, θαη 

ππήξμαλ αλαγλσξίζηκεο πζηεξήζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο 

ειέγρνπ. Απηφ ζπλερίδεη λα ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο φηη νη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ππνζηεξίδνπλ φηη ε λαπηηιία είλαη ην πην πηζαλφ κέζν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ κηα ηξνκνθξαηηθή νκάδα γηα ηελ εηζαγσγή φπισλ καδηθήο 

θαηαζηξνθήο ζηηο ΗΠΑ, κηα δπλαηφηεηα πνπ θαίλεηαη αθφκε πην πηζαλή κε ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αεξνδξνκίσλ. Ο Cindy Williams, πξψελ εηδηθφο 

ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Ακπληηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κνγθξέζνπ, έρεη ππνινγίζεη φηη 

κηα κεηαθνξά κφιηο 5 δηο δνιάξηα απφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο ζην ηνκέα ηεο λαπηηιίαο 

ζα επηηξέςεη ζηελ ΗΠΑ λα απμήζνπλ ηελ επηζεψξεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

θαηά ζπληειεζηή 10% (National Commission on terrorist attacks upon the United 

States, 2004). 

Απηά ηα παξαδείγκαηα ππν-ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αληηηξνκνθξαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππνδειψλνπλ ηε ζεκαζία κηαο άιιεο νηθνλνκηθήο αξρήο, ηνπ 

θφζηνπο επθαηξίαο. Δλψ νη θπβεξλήζεηο αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ηνπο πφξνπο ηνπο σο 

απείξσο επεθηάζηκνπο, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη νη κεγάιεο απμήζεηο ζε κηα ζεηξά 

πξνγξακκάησλ ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

άιισλ πξνγξακκάησλ. ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, νη καδηθέο απμήζεηο ζηηο 

επηζεηηθέο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηα πξνγξάκκαηα απφ ηελ 11/9/01 δελ 

ζπλνδεχηεθαλ απφ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ θαηά θχξην ιφγν 

έρνπλ ακπληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο θαη εθείλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο πξνιεπηηθά. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη ππάιιεινη ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έρνπλ ελεξγήζεη πξνο ην πεξηνξηζκφ ηεο αχμεζεο ησλ 

ακπληηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ηελ αηηηνινγία φηη νη δεκνζηνλνκηθνί πφξνη είλαη πάξα 

πνιχ πεξηνξηζκέλνη. Πνιχ ζπρλά, ηα πξνγξάκκαηα πνπ εγθξίλνληαη ρσξίο θάπνηα 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, θαζψο θαη εθείλα κε ηελ ηζρπξφηεξε πνιηηηθή, ζεζκηθή θαη 

πεξηθεξεηαθή ππνζηήξημε είλαη απηά πνπ ζπλήζσο πηνζεηνχληαη. Σν απνηέιεζκα, ζε 
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πάξα πνιινχο ηνκείο, είλαη ε απνδπλάκσζε θαη φρη ε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ΗΠΑ (National Commission on terrorist attacks upon the United States, 2004). 

Έλαο άιινο ηνκέαο πνιηηηθήο κε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δηάζηαζε πνπ έρεη 

αληίθηππν ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ε μέλε 

βνήζεηα. Η θπβέξλεζε ηνπ Μπνπο ζηηο ΗΠΑ ζπκπεξηέιαβε ην πξφβιεκα ηεο 

απνηπρίαο ηεο αλάπηπμεο, σο πεγή πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη ηξνκνθξαηίαο ζε 

δεκφζηεο δειψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εζληθήο αζθάιεηαο ησλ ΗΠΑ. 

Σέινο, ππάξρνπλ θαη νη νηθνλνκηθέο πηπρέο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο. H 

απνηειεζκαηηθή αζθάιεηα είλαη απαξαίηεηε θαη έλα απφ ηα θιεηδηά γηα απηήλ είλαη ην 

λα είλαη πην νηθνλνκηθά απνδνηηθή (NYC & Company, 2002).  

Η παξαπάλσ ελφηεηα πεξηζηξάθεθε γχξσ απφ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζε ζρέζε κε ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο δαπάλεο ζε κηα θνηλσλία φπσο νη ΗΠΑ, ε νπνία απνηειεί 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο ηξνκνθξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Παξφκνηεο ζθέςεηο έρνπλ 

γίλεη θαη ζε ρψξεο πνπ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ πιαίζην 

αζθάιεηαο ζηε πξνζπάζεηα ηνπο γηα κηα νξγαλσκέλε αλάπηπμε. Δπηπιένλ, φκσο 

νξηζκέλεο απιέο νηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. Έηζη, ε επαξθήο 

ακνηβή θαη ε θαηάξηηζε κπνξεί λα κεηψζεη ηε δηαθζνξά κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ 

αζθαιείαο θαη λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο λα απνπλένπλ ζηνπο πνιίηεο ηνπο κηα αίζζεζε 

δηθαηνζχλεο. Ο επαξθήο εθνδηαζκφο ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο «πνιιαπιαζηαζηήο δπλάκεσλ», δίλνληαο ζηηο δπλάκεηο αζθαιείαο 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Ωο γεληθφ ζπκπέξαζκα κπνξεί λα 

δηεμαρζεί φηη νη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αλάπηπμε κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ γηα ηε δεκηνπξγία κηθξψλ, αιιά αηζζεηψλ θαη ζεηηθψλ αιιαγψλ ζε 

πνιιέο θνηλσλίεο (Bram, Orr, & Rapaport, 2002). 
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Κεθάλαιο 5: Ανηαζθάλιζη ηυν κινδύνυν από ηιρ 

ηπομοκπαηικέρ ενέπγειερ ζηιρ ΗΠΑ και σώπερ ηηρ ΔΔ και 

ζςνεπγαζία μεηαξύ ηοςρ 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε δηεζλήο ηξνκνθξαηία δελ απνηειεί έλαλ λέν θίλδπλν, 

θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη ε θχζε ηεο έρεη αιιάμεη ξηδηθά κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 

11/9/2001. ε απηέο ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζθνηψζεθαλ πάλσ απφ 3.050 άηνκα 

απφ 90 δηαθνξεηηθέο ρψξεο, κε απνηέιεζκα νη άλζξσπνη λα αλαιχζνπλ θαη λα 

εμεηάζνπλ εθ λένπ ηελ απεηιή ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο πνπ ελδέρεηαη ζην κέιινλ 

λα εθηεζνχλ. Οη επηζέζεηο απηέο θαηέζηεζαλ επίζεο ζαθέο ην φηη ε θχζε ηεο δηεζλνχο 

ηξνκνθξαηίαο έρεη αιιάμεη ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, κηαο θαη νη ζξεζθεπηηθέο 

ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο επηδηψθνπλ πηα λα θάλνπλ επηζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ έλα 

πςειφ αξηζκφ ηξαπκαηηζκψλ θαη ζαλάησλ (Sandler & Enders, 2004). 

Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηηο 11/9/2001 ελαληίνλ ησλ ΗΠΑ έζεζαλ πνιιά 

εξσηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή θαζψο θαη ηελ εζληθή αζθάιεηα ζηηο ΗΠΑ θαη ην εμσηεξηθφ. Έλα απφ ηα 

θπξηφηεξα εξσηήκαηα είλαη ην πνηνο πξέπεη λα πιεξψζεη γηα ηηο δεκίεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Πξάγκαηη, νη ηφηε επηζέζεηο ζηηο 

ΗΠΑ, απνηεινχλ ην πην δαπαλεξφ γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ηεο αζθάιηζεο, 

πξνθαιψληαο άκεζεο δεκίεο, νη νπνίεο εθηηκψληαη ζήκεξα ζε πεξίπνπ 80 δηο $. 

Πεξίπνπ 32,5 δηζεθαηνκκχξηα $ απφ απηά ήηαλ αζθαιηζκέλα (Hartwig, 2004). Οη 

αληαζθαιηζηέο (νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ Δπξσπαίνη) θάιπςαλ ζρεδφλ ηα δχν 

ηξίηα ησλ αζθαιηζκέλσλ δεκηψλ (Dubois, 2004). Μεηά απφ ην πιήγκα πνπ δέρηεθε ε 

θεθαιαηαθή ηνπο βάζε (ιφγσ ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηέβαιαλ), νη πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο απνθάζηζαλ λα κεηψζνπλ δξαζηηθά ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ θίλδπλν ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ή αθφκε θαη λα ζηακαηήζνπλ ηελ θάιπςε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ 

απφερν ησλ γεγνλφησλ ζηηο 11/9/2001 (Liedtke & Courbage, 2002). 

Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ, φπσο είλαη γλσζηφ, 

ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο γηα ηα λνηθνθπξηά, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ 

αζθαιηζηηθφ θιάδν, πέξαλ ηνπ φηη πξνθαινχλ ζεκαληηθέο απψιεηεο αλζξψπηλσλ 

δσψλ. Δπηπιένλ, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζέηνπλ κνλαδηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνπο 
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αζθαιηζηέο ησλ αηπρεκάησλ ηδηνθηεζίαο. Η πξφβιεςε γηα ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε 

ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ γεγνλφησλ είλαη δχζθνιε θαη νη κεγάιεο απψιεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε θαηαζηξνθέο κπνξεί λα απεηιήζνπλ ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζπρλά 

αληαπνθξίλνληαη ζηα θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα κεηψλνληαο ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε 

ζεκαληηθά ή απμάλνληαο νπζηαζηηθά ηα αζθάιηζηξα γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

(Macdonald, 2004). 

Η αζθάιηζε θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη έλα αζθαιηζηηθφ πξντφλ πνπ 

αγνξάδεηαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πηζαλψλ δεκηψλ θαη ππνρξεψζεσλ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνκνθξαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Θεσξείηαη φηη είλαη έλα δχζθνιν πξντφλ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, θαζψο νη απνδφζεηο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

πξνβιεθζνχλ θαη ε ελδερφκελε επζχλε είλαη ηεξάζηηα. Γηα λα μεπεξαζηνχλ απηέο νη 

δπζθνιίεο, πνιιέο θπβεξλήζεηο ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΗΠΑ ρξεκαηνδνηνχλ 

πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη αληαζθαιηζηηθέο δηεπθνιχλζεηο, 

πνπ θαινχληαη σο ηξνκνθξαηηθά πξνγξάκκαηα, θεθάιαηα ή pools (Bellany, 2007). 

Η ηξνκνθξαηία θαη νη βίαηεο πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ επεξεάζεη 

νξηζκέλα πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο ηηκέο απηψλ, θαζψο νξηζκέλεο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αζθνχλ πηέζεηο γηα βειηίσζε ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θάιπςεο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ. Σα ηξνκνθξαηηθά 

πξνγξάκκαηα (pools) έρνπλ ζπζηαζεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο ζε πνιιέο ρψξεο γηα λα 

κεηξηάζνπλ ηελ απφζπξζε ησλ (αλη) αζθαιίζεσλ ηεο ηδησηηθήο αγνξάο γηα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σα pools δεκηνπξγήζεθαλ σο αληίδξαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη θάζε ρψξα. Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη κηα επίζεκε ηξνκνθξαηηθή εθδήισζε, πνπ απαηηεί 

θάιπςε. Σν ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ φκσο, ηνπ επαξθνχο εθνδηαζκνχ αληαζθαιίζεσλ 

ζηελ αγνξά, έρεη νδεγήζεη θάπνηνπο ζην λα ακθηζβεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηεο 

θπβέξλεζεο ζηελ παξνρή θάιπςεο γηα ηελ ηξνκνθξαηία θαη ην αλ ε ηδησηηθή αγνξά 

κπνξεί λα παξάζρεη πξφζζεηε βνήζεηα. Ωζηφζν, ε ζπκκεηνρή ηεο θπβέξλεζεο είλαη 

απαξαίηεηε ζε νξηζκέλεο ρψξεο θαζψο κφλν απηή ίζσο κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

θαιχηεξα ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξνκνθξαηίαο (Dieter & Monar, 2006). 
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Οξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ αλαπηχμεη εηδηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ αζθαιηζηηθή ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Μεξηθά απφ ηα ζπζηήκαηα απηά ππήξραλ ήδε πξηλ απφ ηελ 11ε 

επηεκβξίνπ ηνπ 2001, ελψ άιια δεκηνπξγήζεθαλ σο άκεζε απάληεζε ζηηο επηζέζεηο 

ζην Παγθφζκην Κέληξν Δκπνξίνπ. Όια ηα ζπζηήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ απάληεζε ησλ πην πξνεγκέλσλ αζθαιηζηηθψλ αγνξψλ ζηνλ 

θφζκν θαηά ησλ ηξνκνθξαηηθψλ απεηιψλ. Οη ρψξεο πνπ αλέπηπμαλ ηξνκνθξαηηθά 

πξνγξάκκαηα (pools) είλαη:  

1. Απζηξαιία  

2. Απζηξία  

3. Βέιγην  

4. Γαιιία  

5. Γεξκαλία  

6. Οιιαλδία  

7. Νφηηα Αθξηθή  

8. Ιζπαλία  

9. Ηλσκέλν Βαζίιεην  

10. Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Enders & Sandler, 2008) 

Πξηλ απφ ηελ 11ε επηεκβξίνπ 2001, ε θάιπςε ησλ απσιεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηξνκνθξαηία πεξηιακβάλνληαλ ζηηο ηππνπνηεκέλεο ζπκθσλίεο 

αληαζθάιηζεο, ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο, ρσξίο εηδηθά ηέιε. Ωζηφζν, ηα 20 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ θιήζεθαλ νη αληαζθαιηζηέο λα θαηαβάινπλ κεηά ηελ 

11 επηεκβξίνπ 2001 γηα ηηο επηζέζεηο, ψζεζε ηηο εηαηξείεο λα εμαηξέζνπλ γξήγνξα 

ηελ θάιπςε ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ απφ ηηο ηππνπνηεκέλεο ζπκβάζεηο γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν απνθιεηζκφο ηεο αζθάιηζεο θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο έγηλε πξφηππν ζηα αληαζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα θαηά ηελ αλαλέσζε 

ησλ ζπκβάζεσλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2002, κεηψλνληαο ζνβαξά ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηεο αληαζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Δθθξάδνληαο ηελ αλεζπρία 

φηη ε έιιεηςε θάιπςεο ζε πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο ζα πιήμεη ηελ 

νηθνλνκία ηνπο, πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη νη ΗΠΑ ζέζπηζαλ λφκνπο πεξί 

αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε ηξνκνθξαηίαο (Alexander & Alexander, 2002).  

Ωο εθ ηνχηνπ ε ηθαλφηεηα θαη ε πξνζπκία ηεο ηδησηηθήο αγνξάο, γηα θάιπςε 

ηνπ θηλδχλνπ ηξνκνθξαηίαο, απμήζεθε απφ ην 2002, εμαηηίαο ησλ λνκνζεηηθψλ 
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ξπζκίζεσλ. ήκεξα, πνπ νη ηξνκνθξαηηθέο πηέζεηο έρνπλ απμεζεί, δηάθνξνη 

παξάγνληεο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλαλέσζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε 

πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. Η εηζξνή θεθαιαίσλ, απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο, 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή εμέιημε, πνπ ζπλέηεηλε νη παξαδνζηαθέο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο λα γίλνπλ πην ππνζηεξηθηηθέο θαη λα παξέρνπλ πξνγξάκκαηα αληαζθάιηζεο 

ζε πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο θαη θαηαζηξνθήο ηεο ηδηνθηεζίαο (IEP, 2015). 

Οη πξνεηδνπνηήζεηο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, απφ ηνπο νξγαληζκνχο 

αμηνιφγεζεο, ζπλέβαιαλ επίζεο ζηελ αχμεζε αληαζθάιηζεο γηα ηε ηξνκνθξαηία. ηα 

ηέιε ηνπ 2012, νη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πξνεηδνπνίεζαλ ηνπο αζθαιηζηέο φηη κηα 

ππέξκεηξε ζηήξημε ζηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη αξλεηηθή πίεζε ζηελ αμηνιφγεζε. Οη εηαηξείεο πνπ έιαβαλ ζνβαξά 

ππφςε ηνπο ηελ πξνεηδνπνίεζε βειηίσζαλ ηα ζπλνιηθά ηνπο δεδνκέλα κε απψηεξν 

ζηφρν ηε κείσζε ησλ πηζαλψλ κέγηζησλ απψιεηψλ ηνπο απφ κεγάιεο κεκνλσκέλεο 

ζπζζσξεχζεηο. Οη εηαηξείεο απηέο ηειηθά αληακείθζεθαλ κε ρακειφηεξε 

αληαζθαιηζηηθή ηηκνιφγεζε, θαζψο ην λέν ηνπο πξνθίι βνήζεζε ζηνλ πην αθξηβή 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηαο ηνπο γηα αληαζθάιηζε  (IEP, 2015).  

Γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη αλαδνρήο ησλ θίλδπλν ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο εξγαιεία κνληεινπνίεζεο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ. Η 

δπλακηθή θχζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε αβεβαηφηεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη 

ε ζπρλφηεηα ησλ επηζέζεσλ απαηηεί κηα εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ. Η πνζνηηθνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ησλ 

αλζξψπηλσλ απσιεηψλ απφ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε εμαθνινπζεί λα δεκηνπξγεί 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ επαλαζθάιηζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ελαιιαθηηθψλ 

παξνρψλ (Balzaqc, 2008). Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο ηερληθέο γηα ηε κνληεινπνίεζε 

ηνπ θηλδχλνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο: 

 Η πηζαλνινγηθή κνληεινπνίεζε εθηίκεζεο ησλ δεκηψλ, πνπ βαζίδεηαη ζε έλα 

κεγάιν αξηζκφ γεγνλφησλ. Βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ε εθηηκψκελε 

ζπρλφηεηα, ε νπνία ζπλδέεηαη κε φια ηα γεγνλφηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβνχλ. Λφγσ ηεο δπζθνιίαο γηα πξφβιεςε ησλ πηζαλψλ ηξνκνθξαηηθψλ 

γεγνλφησλ, ππάξρεη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πηζαλνινγηθή κνληεινπνίεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
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 Η ζπγθεληξσηηθή αλαιπηηθή έθζεζε πξνζδηνξίδεη θαη πνζνηηθνπνηεί ηηο 

επηπηψζεηο γχξσ απφ ηνπο πηζαλνχο ζηφρνπο ηεο ηξνκνθξαηηθήο δξάζεο. Γηα 

ηηο αμηνινγήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη θαη νκαδνπνίεζε 

ησλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία. 

 Η ληεηεξκηληζηηθή κνληεινπνίεζε απνηειεί έλαλ ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ηεο 

έιιεηςεο αθξίβεηαο ζηελ αλάιπζε θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ πεξηβάιιεη ηα 

πηζαλνηηθά κνληέια. Με ηελ θνζηνιφγεζε ησλ δεκηψλ ζε κηα πξαγκαηηθή 

εθδήισζε ελφο γεγνλφηνο ηξνκνθξαηίαο, έλα ζπγθεθξηκέλν, αιιά ππνζεηηθφ, 

ζελάξην κπνξεί λα αλαιπζεί κε θάπνηα βεβαηφηεηα. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 

ηξνπνπνηνχλ ζπλερψο ηα κνληέια ηνπο απμάλνληαο έηζη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ θίλδπλν ηεο ηξνκνθξαηίαο. Δπί ηνπ παξφληνο, ε 

ληεηεξκηληζηηθή κνληεινπνίεζε είλαη ην πην θνηλφ εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο γηα λα αμηνινγήζεη ηελ 

εππάζεηά ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ ηξνκνθξαηία (Balzaqc, 2008). 

 

5.1 Ππογπάμμαηα αζθάλιζηρ για ηον κίνδςνο ηπομοκπαηικών 

επιθέζευν ζηιρ ΗΠΑ 

 

Οη θπβεξλήζεηο θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

«ηθαλφηεηαο» ηνπ αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθηθψλ θηλδχλσλ. 

Αξθεηέο πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ έρνπλ θαζηεξψζεη αξρέο γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απψιεηεο, γηα λα 

βνεζήζνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε θάιπςε ζε πεξίπησζε 

ηξνκνθξαηίαο ζα είλαη δηαζέζηκε. Δπηπιένλ, κε ηε ζέζπηζε ηεο λνκνζεηηθήο πξάμεο 

πεξί αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ εμαηηίαο ηεο ηξνκνθξαηίαο (Terrorism Risk Insurance 

Act -TRIA), ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε απαίηεζε απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο λα 

παξέρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο εκπνξηθνχο ηνπο πειάηεο θαη λα παξέρνπλ 

νπζηαζηηθή απνδεκίσζε ζηηο εηαηξείεο, ζε πεξίπησζε μέλσλ ηξνκνθξαηηθψλ 

επηζέζεσλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (Macdonald, 2004). 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο απφ ηε κεξηά ηνπο έθαλαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο γηα λα παξέρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ 



56 

 

θαηαζηξνθψλ θαη ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ θαη θάπνηεο αζθαιηζηηθέο θαη 

αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο δεκηνχξγεζαλ νκφινγα (catastrophe bonds). Σα 

νκφινγα απηά είλαη έλα είδνο αζθάιεηαο πνπ κπνξεί λα αγνξαζηεί απφ ηνπο 

ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη λα θαιχςεη νξηζκέλνπο αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο. 

Παξάιιεια ην Κνγθξέζν θαη νη ξπζκηζηηθνί νξγαληζκνί έιαβαλ πξφζζεηα κέηξα γηα 

ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν 

ηεο ηξνκνθξαηίαο (Michel-Kerjan, 2003).  

Μεηά απφ ηηο επηζέζεηο ζηηο 11/9/2001, νη αζθαιηζηέο θαη αληαζθαιηζηέο 

απνζχξζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηνκέα ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ηε δπλεηηθή απεηιή γηα ηε πξνγξακκαηηζκέλε θαηαζθεπή, ηελ 

αζθάιηζε αγνξάο ηδηνθηεζίαο, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, θαη άιιεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν δηάζηεκα εθείλν ήηαλ πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ε λνκνζεηηθή πξάμε 

TRIA, σο κέηξν θαηά ησλ πξναλαθεξζέλησλ ελεξγεηψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη 

δεκηνπξγήζεθε ην Πξφγξακκα TRIP (Terrorism Risk Insurance Program). Σν TRIP 

ηδξχζεθε γηα λα δνζνχλ θίλεηξα ζηελ ηδησηηθή αγνξά έηζη ψζηε απηή λα πξνζθέξεη 

θάιπςε θαη αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ θίλδπλν ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

παξέρνληαο ηαπηφρξνλα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν (ζηελ ηδησηηθή αγνξά) γηα λα 

μαλαξρίζεη ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη λα εληζρχζεη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηεο γηα λα κπνξεί λα απνξξνθήζεη κειινληηθέο αζθαιηζηηθέο δεκηέο 

(Dubois, 2004).  

ηηο 12/12/15, ν Πξφεδξνο Οκπάκα ππέγξαςε ηε λνκνζεηηθή πξάμε 

«Terrorism Risk Insurance Program Reauthorization Act», ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ TRIA (σο 31/12/20) θαη αλακφξθσζε αξθεηέο δηαηάμεηο ηνπ. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ζην TRIP, ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ πξάμεο, πεξηιακβάλνπλ ηα 

αθφινπζα: 

 Βαζκηαία αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιηζκέλσλ δεκηψλ 

πνπ πξνθαινχληαη απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο πξηλ 

θαηαβιεζνχλ πιεξσκέο ζηα πιαίζηα ηνπ TRIP απφ 100 εθαηνκκχξηα ζε 200 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

 ηαδηαθή κείσζε ηνπ νκνζπνλδηαθνχ κεξηδίνπ απφ 85% ζε 80%, πνπ είλαη ην 

πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε έλαλ αζθαιηζηή γηα ηηο 
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αζθαιηζηηθέο απψιεηεο απφ ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο, (εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ 

αζθαιηζκέλσλ δεκηψλ ππεξβαίλεη ην Πξφγξακκα Trigger).  

 Βαζκηαία αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ δεκηψλ απφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο πξάμεηο ηξνκνθξαηίαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο, πνπ επηβαξχλνπλ ηελ ηδησηηθή αγνξά απφ 29.500.000.000 $ ζε 37.500 

εθαηνκκχξηα $. 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε πξάμε δελ αιιάδεη ην βαζηθφ πιαίζην θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ TRIP, νη νπνίεο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα γηα ηνλ 

αζθαιηζηηθφ θίλδπλν ηεο ηξνκνθξαηίαο ηα ηειεπηαία 14 ρξφληα (Webel, 2016).  

 

5.2 Ππογπάμμαηα αζθάλιζηρ για ηον κίνδςνο ηπομοκπαηικών 

επιθέζευν ζηιρ σώπερ ηηρ ΔΔ 

 

ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ,  φζνλ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε θαηά ηνπ θηλδχλνπ 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί πσο γεληθφηεξα ππάξρεη έλα 

κίγκα πξνζεγγίζεσλ πξνεξρφκελν ηφζν απφ ηε θπβέξλεζε φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο, νη επξσπατθέο εζληθέο 

θπβεξλήζεηο παξέρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο απφ ην λφκν TRIA. ε νξηζκέλεο ρψξεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε Ιζπαλία, κηα θξαηηθή νληφηεηα δηαρεηξίδεηαη ην πξφγξακκα 

αζθάιηζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ελψ ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε 

θπβέξλεζε παξέρεη κηα θξαηηθή εγγχεζε ζε έλα θαηά ηα άιια ηδησηηθφ πξφγξακκα 

αζθάιηζεο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο (Hartwig, 2004). 

Οη επξσπατθέο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, πνπ ζπλδένληαη 

κε ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη έρνπλ αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αζθαιηζηψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ θάιπςε 

ηνπ θηλδχλνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη εζληθά 

πξνγξάκκαηα ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά, φπνπ νη εζληθέο 

θπβεξλήζεηο παξέρνπλ ζαθείο νηθνλνκηθέο εγγπήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, ελψ άιιεο ρψξεο 
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βαζίδνληαη ελ γέλεη ζηηο αζθαιηζηηθέο αγνξέο. Όιεο νη επξσπατθέο ρψξεο επηηξέπνπλ 

ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηε δεκηνπξγία εθπηπηφκελσλ απφ ηελ θνξνινγία 

απνζεκαηηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηνπο πνπ ζπλδένληαη κε πηζαλέο 

θαηαζηξνθέο, αιιά ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο θάζε ρψξαο 

(Bossong, 2008; Casale, 2008 ). 

Δπηπιένλ, φιεο νη επξσπατθέο ρψξεο, εθηφο νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, έρνπλ 

πηνζεηήζεη πνιηηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εζληθή θπβεξλεηηθή παξέκβαζε γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνκέα γηα θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο  ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο ΗΠΑ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε Γαιιία, ε 

Ιζπαλία, θαη ζε θάπνην βαζκφ, ε Διβεηία (αιιά φρη ε Γεξκαλία, ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ε Ιηαιία) έρνπλ εγθξίλεη εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

κηαο ζεηξάο θηλδχλσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, ελψ ε 

θπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ δελ έρεη αλάινγν πξφγξακκα (Balzaqc, 2008).  

Μηα βαζηθή νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο 

Δπξψπεο θαη απηψλ ησλ ΗΠΑ είλαη φηη πηνζέηεζαλ εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο παξφκνηα απφ πνιιέο απφςεηο κε ην 

TRIP. Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη φηη ην TRIP είρε ζρεδηαζηεί σο έλα πξνζσξηλφ 

πξφγξακκα πνπ αλακελφηαλ λα δηαθνπεί φηαλ ζα ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο 

δεκηνπξγίαο κηαο ηδησηηθήο αγνξάο αζθάιηζεο γηα ηελ ηξνκνθξαηία, ελψ ηα 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα γεληθά δελ αλακέλεηαη λα δηαθνπνχλ. Πεξαηηέξσ, νη 

Δπξσπατθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ απεηθνλίδνπλ ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα, ζηνηρεία 

πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα γηα εμέηαζε θαη γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθήο. Ωζηφζν, ηα 

ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα, πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθέο θξαηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο 

αζθαιηζηηθέο αγνξέο, φπσο είλαη γηα π.ρ. ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκνινγίσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ηθαλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ αζθαιηζηψλ λα ειέγρνπλ ηελ 

αλάιεςε ησλ θηλδχλσλ ηεο ηξνκνθξαηίαο κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε, αλ θαη 

νξηζκέλεο θπβεξλήζεηο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ απηή ηελ επζχλε κε 

ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο απψιεηαο (Hartwig, 2004).  
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5.3 Σςνεπγαζία μεηαξύ ηυν συπών ηηρ ΔΔ και ηυν ΗΠΑ 

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2011, νη ΗΠΑ θαη ε ΔΔ μεθίλεζαλ επίζεκα ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα κηα ζπκθσλία πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

(Data Privacy and Protection Agreement - DPPA) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. 

Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ππνζηήξημαλ φηη απηή ε ζπκθσλία ΗΠΑ-ΔΔ ζα πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θάζε κέξνπο, θαζηζηψληαο έηζη ζαθέο φηη ελψ ηα 

θαζεζηψηα ησλ ΗΠΑ θαη ηεο ΔΔ κπνξεί λα δηαθέξνπλ, σζηφζν πξνζηαηεχνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ γηα ηδησηηθή δσή θαη άιιεο πνιηηηθέο 

ειεπζεξίεο (European Commission, 2013).  

Πνιινί αλαιπηέο πίζηεπαλ φηη ε DPPA πηζαλφηαηα ζα βαζηζηεί ζηηο θνηλέο 

αξρέο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο θαη ηελ ΔΔ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009. Σνλ Ινχλην ηνπ 2012, είραλ γίλεη 

αξθεηά βήκαηα πξνφδνπ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ DPPA, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ, ηε δηαθάλεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, δηαηεξψληαο ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηελ επνπηεία. Ωζηφζν, 

νξηζκέλα ακθηιεγφκελα δεηήκαηα παξέκεηλαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

νξηνζέηεζεο ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο έλλνκεο πξνζηαζίαο, θαζψο ε δηθαζηηθή πξνζθπγή 

(γηα π.ρ. ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζηα δηθαζηήξηα ησλ ΗΠΑ) ζεσξήζεθε σο αλαγθαία 

γηα ηελ επίζεκε ππνγξαθή ηεο DPPA απφ ηηο ΗΠΑ-ΔΔ. Δλ έηε 2016, ε ΔΔ ραηξέηηζε 

ζεξκά ηελ ςήθηζε ηεο πξάμεο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δήισζε φηη ε ππνγξαθή 

ηνπ λφκνπ πεξί δηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη έλα ηζηνξηθφ επίηεπγκα ζηηο πξνζπάζεηέο 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο δηαηιαληηθέο ξνέο δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, 

ε θαζηέξσζε ηεο ζπκθσλίαο δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί θαζψο κεηά ηελ ππνγξαθή 

απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξέπεη λα εγθξίλεη ηελ DPPA 

γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ, κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηνχο κήλεο (U.S.-

EU Privacy Shield agreement, 2016). 

Δθηφο φκσο απφ ηελ αλσηέξσ ζπκθσλία ππάξρεη θαη ην αζθαιηζηηθφ project. 

Σν αζθαιηζηηθφ ζρέδην (project) ησλ ρσξψλ ησλ ΔΔ θαη ΗΠΑ μεθίλεζε ζηηο αξρέο 
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ηνπ 2012 σο κηα θνηλή πξνζπάζεηα γηα ηελ αχμεζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ηεο 

ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηε 

αζθάιηζε, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία. Σν έξγν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ 

ηε ζπλεξγαζία ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ 

(EIOPA), ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (EC), ελφο εθπξνζψπνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Αγγιίαο γηα ηελ ΔΔ θαη ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Αζθάιηζεο γηα ηηο ΗΠΑ 

κέζσ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Αζθάιηζεο θαη ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο 

(European Commission, 2013; U.S.-EU Privacy Shield agreement, 2016). 

Απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, ην Πξφγξακκα έρεη επηθεληξσζεί ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ 

ζεκειηψδε ζεκαζία γηα έλα πγηέο θαλνληζηηθφ θαζεζηψο, φπσο ε πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα πξνηεξαηφηεηαο είλαη: ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην, ε  

επνπηεία ησλ νκίισλ, νη απαηηήζεηο θεξεγγπφηεηαο θαη θεθαιαίνπ, νη απαηηήζεηο ηεο 

αληαζθάιηζεο θαη νη εμαζθαιίζεηο, ε επνπηηθή αλαθνξά, ε ζπιινγή θαη αλάιπζε 

δεδνκέλσλ, ε αλεμάξηεηε επαλεμέηαζε ξπζκηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηξίησλ θαη νη 

επνπηηθέο επηηφπηεο επηζεσξήζεηο (U.S.-EU Privacy Shield agreement, 2016).  
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Σςμπεπάζμαηα 

 

Η ηξνκνθξαηία είλαη έλα θαηλφκελν πνπ επηβάιιεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ 

θφζηνο αιιά θαη δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο. 

Μηα ρψξα είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε αλ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απεηιή ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ή αθφκε θαη λα ηελ εμαιείςεη, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ 

απεηιή ηνπ εγθιήκαηνο. Τπάξρνπλ θπζηθά θαη νη νηθνλνκηθέο ξίδεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, αιιά απηέο έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηα θίλεηξα θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ηα άηνκα θαη νη νξγαλψζεηο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο πξνο ζπκκεηνρή ζε ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη νη πνιηηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

ηξνκνθξαηία πξέπεη λα είλαη πνιχπιεπξεο θαη επέιηθηεο. Οκνίσο, νη πνιηηηθέο 

ελίζρπζεο πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζε εθηθηνχο ζηφρνπο, ηφζν γηα ηελ απνθφκηζε 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο πην αληηπξνζσπεπηηθήο θαη 

αηζηφδνμεο πξννπηηθήο γηα ην κέιινλ (Echebarria-Echabe & Fernandez-Guede, 

2006).  

Η ηξνκνθξαηία ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηηο ΗΠΑ έρεη επεξεάζεη 

αξλεηηθά νξηζκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία), 

επεξεάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ παξαγσγή, ηελ απαζρφιεζε θαη ηε γεληθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Ωζηφζν, ακθηζβεηείηαη ην αλ νη νηθνλνκηθνί θιπδσληζκνί πνπ επηθέξεη ε 

ηξνκνθξαηία παξάγνπλ καθξνπξφζεζκα θφζηνο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηηο ρψξεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηζρπξή θαη δηαθνξνπνηεκέλε νηθνλνκία. Μάιινλ, είλαη πην πηζαλφ φηη 

ε ηξνκνθξαηία πξνθαιεί δεκίεο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο πεξηνρέο (ζε 

ππν-εζληθφ επίπεδν) πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηξνκνθξαηία. Παξφια 

απηά, νη πνιηηηθέο θαη ην θνηλσληθφ θφζηνο ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ πξέπεη λα 

ππνηηκάηαη, π.ρ. απφ ηελ άπνςε ησλ δεκηψλ ζην επίπεδν δσήο (Abadie & 

Gardeazabal, 2008).  

Όπσο έρεη ππνζηεξηρζεί παξαπάλσ, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο δηαθέξνπλ σο 

πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν βιάπηνπλ ηελ νηθνλνκία (ή ηε ρψξα) αλάινγα κε 

νξηζκέλεο βαζηθέο δηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (α) ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο 

επίζεζεο (ε νπνία επεξεάδεη ηελ έθηαζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο), (β) ηε 

ζπρλφηεηα ησλ επηζέζεσλ, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα φρη κφλν ηε ζπζζψξεπζε φισλ 
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ησλ άκεζσλ απσιεηψλ αιιά επίζεο θαη ηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παξαγφλησλ, (γ) ηνλ ζηφρν θαη ην άκεζν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ νηθνλνκία, π.ρ., ε 

επίζεζε ζε έλα θπβεξλεηηθφ θηίξην, εθηφο ηνπ φηη είλαη δαπαλεξή, είλαη πηζαλφ λα 

δηαηαξάμεη ιηγφηεξν ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε κηα επίζεζε ζε 

θάπνηα ππνδνκή δσηηθήο ζεκαζίαο (Dieter & Monar, 2006). 

Όζνλ αθνξά ηε ζνβαξφηεηα ηεο ηξνκνθξαηίαο, ππάξρεη κηα ζπκθσλία κεηαμχ 

ησλ εξεπλεηψλ (Frey & Lüchinger, 2002; Enders & Sandler, 2012; Bellany, 2007). Σν 

πςειφ πνζνζηφ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ζε πνιπζχρλαζηεο πεξηνρέο (κε 

ακάρνπο) θαη ε άλνδνο ησλ επηζέζεσλ απηνθηνλίαο, έρνπλ πςειφηεξν κέζν πνζνζηφ 

ζαλάησλ. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, έρεη θαηαγξαθεί 

κηα κεηαηφπηζε ησλ θξνπζκάησλ ηξνκνθξαηίαο πξνο ηε Μέζε Αλαηνιή, ηνλ Πεξζηθφ 

Κφιπν θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηε Νφηηα Αζία.  πιινγηθά απηέο νη πεξηνρέο θέξνπλ 

ην θχξην βάξνο ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο (Human Security Centre, 2005; Coolsaet 

& Van de Voorde, 2006; Enders & Sandler, 2006). Ωζηφζν, είλαη αιήζεηα φηη ε 

Δπξψπε θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (αθφκε θαη αλ δελ αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα ηεο ηξνκνθξαηίαο) ζίγνπξα ππνθέξνπλ απφ ηελ αχμεζε ηεο ζνβαξφηεηαο 

ησλ πεξηζηαηηθψλ ηξνκνθξαηίαο. 

Η ΔΔ έρεη θαηαβάιεη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο, φζνλ αθνξά ηε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθέο ήηαλ νη δηαηάμεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο έθδνζεο 

ησλ ππφπησλ θαη ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο γεληθφηεξα. Ωζηφζν, ηα κέηξα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ή θαη άιισλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη έλα πην επξχ θάζκα πξνηάζεσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο 

αληηηξνκνθξαηηθήο πνιηηηθήο ζε επξσπατθφ επίπεδν, δελ γίλνληαη απνιχησο δεθηά 

απφ πνιιά θξάηε κέιε. Δηδηθφηεξα νη κεγαιχηεξεο δπηηθέο επξσπατθέο ρψξεο 

ζεσξνχλ ηελ ΔΔ ππεξβνιηθά «δπζθίλεηε» θαη γξαθεηνθξαηηθή θαζψο δελ 

δηεπθνιχλεη ην είδνο ηεο ηαρείαο δξάζεο πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαπνιεκήζεη απνηειεζκαηηθά ηελ ηξνκνθξαηία. Οξηζκέλα θξάηε είλαη επίζεο 

απξφζπκα λα κνηξαζηνχλ ηηο κπζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρνπλ κε ηνπο δηάθνξνπο 

θνξείο ηεο ΔΔ, φπσο είλαη ε EUROPOL (Bunyan, Trevi, Europol and the European 

state, 1993; Europol, 2008). 
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ε θάζε πεξίπησζε, νη κειινληηθέο πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ηφζν ζηηο ΗΠΑ φζν θαη ζηελ ΔΔ ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, κέζσ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. ε εγρψξην επίπεδν, είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηηο ρψξεο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ θνηλνηηθή αζηπλφκεπζε ελψ παξάιιεια λα 

βνεζήζνπλ ηνπο κνπζνπικάλνπο λα εληαρζνχλ ζηηο θνηλσλίεο ηνπο. Δίλαη επίζεο 

ζεκαληηθφ λα εληζρπζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα δηεζλή ζπλεξγαζία κέζσ πνιπκεξψλ 

ζεζκψλ (Drakos & Kutan, 2003; Dieter & Monar, 2006). 
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