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Εισαγωγή.  

 

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η διαδικασία αποσοσιαλοποίησης. 

 

Στην αρχική τοποθέτηση του πρώτου αυτού εισαγωγικού κεφαλαίου 

ερευνούμε την ιστορική αλληλουχία που οδήγησε γεωγραφικά και πολιτικά 

στην στην επιλογή στην οποία επικεντρώνει η συγκεκριμένη μελέτη.  

Είναι σημαντικό θεωρούμε, να γίνει αντιληπτή η ρευστότητα που 

παρουσιάζουν τα Βαλκάνια και άλλες χώρες που βιώσανε την διαδικασία της 

αποσοσιαλοποίησης, τις σφαίρες επιρροής αλλά και τις ζυμώσεις που 

διέπουν την κοινωνία και την οικονομία ανά διαστήματα .  

Χωρίς την συγκεκριμένη αναφορά αυτού του πρώτου κεφαλαίου θα 

ήταν δύσκολο να αντιληφθούμε την πολιτική σύνδεση μεταξύ πρώην 

σοσιαλιστικών καθεστώτων και Άμεσων Ξένων επενδύσεων ενώ παράλληλα 

εξετάζουμε τα συμπεράσματα και τους λόγους που μας κάνανε να διαλέξουμε 

συγκεκριμένα την σχέση Ελλάδος – ΠΓΔΜ και όχι την αντίστοιχη με την άλλη 

γείτονα χώρα , Βουλγαρία. 

Παράλληλα τονίζεται ιδιαίτερα η διαδικασία της αποσοσιαλοποίησης η 

οποία διαμορφώνει τα γεγονότα αλλά και τις περιοχές περισσότερο από κάθε 

άλλη παράλληλη δράση από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και έπειτα , και στην 

οποία μπορούμε να ανατρέξουμε για να λάβουμε απαντήσεις αναφορικά με 

δομές  της κοινωνίας , της οικονομίας ή της πολιτικής διακυβέρνησης και των 

διεθνών σχέσεων ακόμη και σήμερα.  

Ως εκ τούτου , στην βάση της διαδικασίας της αποσοσιαλοποίησης 

θεωρούμε εξαιρετικής σημασίας να συμπεριλάβουμε μια λιγότερο λεπτομερή 

αλλά εξίσου σημαντική ανάλυση γεωγραφικών περιοχών που δεν θα 

εξετάσουμε περαιτέρω στην έρευνά μας, ώστε να γίνουν καλύτερα αντιληπτοί 
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οι λόγοι επιλογής των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων και χωρών που 

έχουμε διαλέξει ( ή απόρριψης αυτών που δεν διάλεξαμε ). 

 

 

Περίοδος 1946-1989: Ιστορική αναδρομή στην οικονομία την πολιτική 

και την Κοινωνία. 

 

Με τη λήξη του Β’ ΠΠ το σύνολο των κρατών της ανατολικής Ευρώπης 

–εκτός από την Ελλάδα- υπάχθηκαν στη σφαίρα επιρροής της ΕΣΣΔ και 

συνάμα ενστερνίστηκαν το μοντέλο του υπαρκτού σοσιαλισμού που είχε 

δομηθεί νωρίτερα από το Λένιν και το Στάλιν. Στη σφαίρα του μοντέλου αυτού 

ενσωματώνονται και διαμορφώνονται όλες οι δραστηριότητες του δημόσιου 

χώρου, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται πολλές αντίστοιχες του ιδιωτικού. 

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα κανονιστική νόρμα συνολικής ενσωμάτωσης κάθε 

τομέα δράσης σε πλαίσια που υπάγονται στη μαρξιστική σκέψη. Αυτά 

επιβάλλουν συγκεκριμένες δομές και οργανογράμματα. 

 

Πολιτική. 

 

Σε πολιτικό επίπεδο, τα κράτη της Αν. Ευρώπης μετατράπηκαν σε 

λαϊκές ή σοσιαλιστικές δημοκρατίες, με μονοκομματικά συστήματα –συχνά 

υπό την εξουσία ισόβιων ηγετών- βαθύτατου ιδεολογικού προσανατολισμού 

και δομές που συνάδουν με τις ντιρεκτίβες του πολιτμπιρό του ΚΚΣΕ. 

Πολιτικές πατερναλισμού, συγκεντρωτισμού και συχνά απολυταρχική 

διακυβέρνηση σκιαγραφούν την πολιτική κατάσταση της περιόδου αυτής. Από 

τις ακτές της Βαλτικής θάλασσας έως τη νότια Αδριατική και από τη Βοημία 

της Τσεχία έως το Βλαδιβοστόκ που βρέχεται από την Ιαπωνική θάλασσα, 

εκτείνεται ένα γεωπολιτικό οικοδόμημα που παρά τη φαινομενική συμμαχία 

ανεξαρτήτων κρατών, αποτελεί τη σφαίρα επιρροής της Μόσχας με κέντρο 

την ΕΣΣΔ και τους περιφερειακούς δορυφόρους να συνδέονται κάτω από τη 

σκοπιά της Μαρξιστικής ιδεολογίας. 
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Οι όποιες αντίθετες φωνές φιμώνονται και οι ανά τόπους εκλογικές 

αναμετρήσεις αποτελούν σκηνοθετημένες παρωδίες. Στον τομέα της 

εσωτερικής ασφάλειας δίδεται τεράστια σημασία στον έλεγχο της 

ενημέρωσης, καθώς οι μυστικές υπηρεσίες και η μυστική αστυνομία 

καθημερινά ασκούν έλεγχο στο σύνολο των προσώπων, των ΜΜΕ και των 

παραμέτρων που αφορούν το καθεστώς και τα συμφέροντά του. 

Με τη σειρά τους οι ένοπλες δυνάμεις υπάγονται στην πολιτική ηγεσία 

του τοπικού ΚΚ. Ιδιαίτερα δε στα πλαίσια του Συμφώνου της Βαρσοβίας 

παίζουν και αυτές το ρόλο του εγγυητή του καθεστώτος και της παρουσίας 

του στα κράτη του ανατολικού μπλοκ. Τα σοβιετικά στρατεύματα 

αποτελούσαν εγγυητή του ελέγχου των τοπικών καθεστώτων από την 

κομμουνιστική μητρόπολη. 

 

Κοινωνία 

 

Ταυτόχρονα το σύνολο των εξουσιών και λειτουργιών του κρατικού 

μηχανισμού και των οργάνων του υπάγεται στην άμεση και αποκλειστική 

διάθεση των ανώτατων αξιωματούχων των ΚΚ. Ακόμη και η ίδια η κοινωνία 

οφείλει να διαμορφώσει την ίδια την ύπαρξή της ώστε να εκφαίνεται μέσα από 

το πρίσμα της σοσιαλιστικής ιδεολογίας και την επικράτηση της λαϊκής τάξης. 

Οι όποιες ατομικές και πολιτικές ταυτότητες δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

οπτική αυτή είτε εξαλείφονται είτε περιθωριοποιούνται. Μόνο η ταξική 

ταυτότητα παραμένει σημαίνουσα και πλούσια σημασίας.  

Υπό τη σκέπη του σοσιαλισμού και της λαϊκής κυριαρχίας το κόμμα 

μπαίνει στη θέση της έννοιας της κοινωνίας. Στα πλαίσια της Πολιτιστικής 

Επανάστασης της Κίνας, ο Μάο Τσε Τουνγκ είχε αποσαφηνίσει τη σημασία 

και το ρόλο της συμμετοχής των «συντρόφων» στο ΚΚ. « Το κόμμα έχει χώρο 

για όλους τους καλούς ανθρώπους και όλοι οι καλοί άνθρωποι γίνονται μέλη 

του κόμματος». Έτσι λοιπόν κάθε μη μέλος γινόταν αυτόματα ύποπτος και 

βρισκόταν στο είτε στο περιθώριο, είτε υπό δίωξη αν υπήρχαν υπόνοιες ότι 
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ριότητα και τον ιδεολογικ
																																																							

επρόκειτο για ιδεολογικό αντίπαλο του συστήματος. Υπό τις κατηγορίες του 

«εχθρού του λαού», «εχθρού της επανάστασης» και «πράκτορα ξένων 

συμφερόντων» χιλιάδες άνθρωποι αντιμετώπισαν διώξεις, κυρώσεις και 

ποινές. 

Το άνοιγμα των αρχείων των μυστικών αστυνομιών στα κράτη αυτά 

αποκάλυψε το εκτεταμένο δίκτυο πληροφοριοδοτών και τις εκθέσεις που είχαν 

συντάξει άνθρωποι για τα ίδια τα μέλη των οικογενειών τους, τους φίλους και 

συνεργάτες τους. Το σύνολο της κοινωνίας αντιμετώπιζε με φόβο και 

καχυποψία οποιονδήποτε θεωρούσε είτε εχθρό του καθεστώτος, είτε 

άνθρωπο που εργάζεται στις υπηρεσίες ασφαλείας. 

 

Η οικονομία. 

 

Η μεγαλύτερη καινοτομία και το μεγαλύτερο παράδοξο του 

σοσιαλιστικού εγχειρήματος ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε ο 

τομέας της οικονομίας1 και οι στόχοι τους οποίους καλούνταν να επιτύχουν οι 

εμπλεκόμενες δομές αλλά και η συνολική παραγωγική δραστηριότητα. Το 

οικονομικό μοντέλο που υιοθετήθηκε/επιβλήθηκε χαρακτηρίζεται από βαθύ 

κρατισμό2 δηλαδή κρατική ιδιοκτησία των κυριοτέρων μέσων παραγωγής 

αλλά και έλεγχος των παραγωγικών σχέσεων από τα αντίστοιχα όργανα του 

κράτους και κεντρικό σχεδιασμό που κάλυπτε περισσότερο από το 90% της 

συνολικής δραστηριότητας. 

Μάλιστα, η οικονομία ενσωματώθηκε σε ένα καθορισμένο πλέγμα 

σχέσεων με την πολιτική εξουσία, τις διεθνείς σχέσεις, την κοινωνική 

δραστη ό φονταμενταλισμό του κομμουνισμού, με 
	

1 Αυτό αφορά και τον τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου της χώρας. Βλ. σχετικά 

Θεοδωροπούλου-Δένδια, Βιργινία, Το κρατικό μονοπώλιο του εξωτερικού εμπορίου: 

η σοβιετική εμπειρία, http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/11216  
2 Gerd Hardach, Dieter Karras and Ben Fine, A short history of socialist economic 

thought., σελίδες 63–68, εκδ Palgrave Macmillan, 1979 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/11216
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αποτέλεσμα να χάσει –για πρώτη φορά εδώ και 3 αιώνες- τον ορθολογικό 

προσανατολισμό της και έναντι του κέρδους οδηγήθηκε στο να εξυπηρετεί 

πολιτικές και ιδεολογικές (επι/δια)ταγές. 

Η μαρξιστική κριτική του φιλελευθερισμού και της αστικής οικονομίας, 

περνά στο παραγωγικό κομμάτι των οικονομιών στα κράτη του ανατολικού 

μπλοκ. Σε σημαντικό βαθμό παύουν το κέρδος και η συγκέντρωση πλούτου 

να αποτελούν το ζητούμενο. Τα αιτήματα της εργατικής τάξης για ίσες 

ευκαιρίες στην παραγωγή και την κατανομή, την κοινή ιδιοκτησία και την 

αναδιανομή του πλούτου αποτελούν (σε θεωρητικό επίπεδο) τον κοινό στόχο 

κράτους και κοινωνίας. Συχνά το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας 

μεγάλων τομέων της οικονομίας, εξυπηρετούσε αποκλειστικά πολιτικούς 

σκοπούς ή την προβολή του ίδιου του καθεστώτος. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ΔΠΟ των κρατών αυτών καθώς 

αποτελούσε άμεση προέκταση των διεθνών σχέσεων τους ,τόσο μέσα στο 

γεωπολιτικό χώρο του ανατολικού μπλοκ όσο και με τις τρίτες χώρες. Οι ΑΞΕ 

από και προς τα κράτη του υπαρκτού σοσιαλισμού ήταν άμεσα 

κατευθυνόμενες από την ιδεολογική συγγένεια των καθεστώτων και σπανίως 

αφορούσαν την αμιγή εξαγωγή κέρδους για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. 

 

Ακόμη περισσότερο αισθητή γίνεται η πρόθεση αυτή όταν αντικείμενο 

μελέτης είναι η παρουσία Σοβιετικών κεφαλαίων και ΑΞΕ σε χώρες μέλη του 

συμφώνου της Βαρσοβίας. Το Κρεμλίνο στήριζε και πατρονάριζε τις 

οικονομίες των δορυφόρων του, ενώ τονιζόταν σε κάθε ευκαιρία το ιδεολογικό 

υπόβαθρο των επενδύσεων αυτών από τη «μητέρα πατρίδα» αλλά και τη 

συμμαχική πορεία των σοσιαλιστικών δημοκρατιών απέναντι στους κοινούς 

εχθρούς του σοσιαλισμού, τον καπιταλισμό και τον ιμπεριαλισμό της Δύσης. 
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Η περίοδος 1989-1991: Η κρίση της δεκαετίας του ’80, η διάλυση και η 

επόμενη μέρα. 

 

Παρά τον έντονα λαϊκιστικό και ιδεολογικό μανδύα των καθεστώτων, 

υπήρξαν σημαντικές περιπτώσεις μαζικής κοινωνικής αντίθεσης στο μοντέλο 

του υπαρκτού σοσιαλισμού και μάλιστα σημειώθηκαν και δύο επαναστάσεις οι 

οποίες εξελίχθηκαν σε ένοπλες εξεγέρσεις. Μπορεί η στρατιωτική επέμβαση 

των Σοβιετικών και συμμαχικών τους τανκς να κατέστειλε τις στάσεις των 

Ούγγρων το 1956 και των Τσέχων το 1969, ωστόσο τα πρώτα σημάδια 

έντονης κρίσης του συστήματος θα είχαν συνέχεια στα επόμενα χρόνια. 

Η δεκαετία του ‘80 χαρακτηρίστηκε από έντονη αμφισβήτηση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων. Τα καίρια χτυπήματα μάλιστα στον καθεστωτικό 

χαρακτήρα του υπαρκτού σοσιαλισμού, προήλθαν από τους ίδιους τους 

πυλώνες που από τη μία το στήριζαν και από την άλλη –όπερ και 

σημαντικότερο- το ιδεολόγημα διατείνετο ότι υπηρετεί: την πολωνική εργατική 

τάξη σε πρώτη φάση και τα ΚΚ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της 

Λευκορωσίας στο τελικό στάδιο κατάρρευσής του. 

 

Η αρχή του τέλους: Λεχ Βαλέσα και αλληλεγγύη 

 

Στα ναυπηγεία του Γκτανσκ της βόρειας Πολωνίας, εκεί όπου 

κατασκευαζόταν τα πολεμικά πλοία επιφάνειας του στόλου της ΕΣΣΔ –δείγμα 

λειτουργίας του σοβιετικού οικονομικού σχεδιασμού- έμελλε να παιχτεί μία 

από τις βασικότερες σκηνές στην ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης. Μία σειρά 

από απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και λιμενεργατών του 

Γκντανσκ, υπό την άτυπη ηγεσία του ηλεκτρολόγου συνδικαλιστή Λεχ 

Βαλέσα, επέφερε σημαντικότατες αλλαγές στο οικονομικό-πολιτικό γίγνεσθαι 

της Πολωνίας. 
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Με αφορμή τη δράση του συνδικάτου των εργατών, που υπό άλλες 

ιδανικές προϋποθέσεις θα αποτελούσαν το στυλοβάτη του σοσιαλισμού, της 

Solidarnosc (αλληλεγγύη) η πολωνική κοινωνία εναντιώθηκε μαζικά όχι μόνο 

στη λειτουργία των σοσιαλιστικών δομών αλλά και στη σοβιετική επικυριαρχία 

και τις ανεπαρκείς διαδικασίες διακυβέρνησης. Μετά από συνεχείς αγώνες οι 

Πολωνοί πέτυχαν να κερδίσουν το δικαίωμα σε ελεύθερες εκλογές αλλά και 

την αποχώρηση των σοβιετικών στρατευμάτων (παρόντων μέχρι τότε ως 

συμμάχων) από την επικράτεια της χώρας τους. Ελεύθερος πλέον από τις 

διώξεις που του είχαν ασκηθεί, ο Λεχ Βαλέσα κέρδισε πανηγυρικά (και 

μάλιστα επανεξελέγη και στις επόμενες) τις προεδρικές εκλογές το 1990 

βάζοντας τη χώρα του σε νέα θέση στο γεωπολιτικό χάρτη, ενώ ταυτόχρονα 

άνοιξε το δρόμο για ευρύτερες αλλαγές στην Αν. Ευρώπη. 

 

Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, η γκλάσνοστ, η περεστρόικα, η επανένωση 

των δύο Γερμανιών και η κατάρρευση της ΕΣΣΔ 

Καθώς ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 τα αιτήματα για 

κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις εκφραζόταν πλέον ανοικτά, 

έφτασαν να ανησυχούν πολλά στελέχη και του ίδιου του ΚΚΣΕ. Η εκλογή του 

Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στη θέση του ΓΓ του κόμματος το 1985 και στη θέση 

του αρχηγού του κράτους το 1988, ήταν το κλειδί για την εφαρμογή των 

πρώτων πολιτικών αλλαγής και την είσοδο νέων συγκριτικά φιλελεύθερων 

ιδεών στα υψηλά κλιμάκια πολιτικής ηγεσίας της ΕΣΣΔ. Ο Γκορμπατσόφ 

μέσω της «περεστρόικα» (αναδιάρθρωση) επιχείρησε να εισάγει στην 

πολιτική οικονομία της ΕΣΣΔ τον ορθολογισμό και το θετικιστικό 

δομολειτουργισμό που θα της επέτρεπαν να ανακάμψει και να ξεπεράσει εκ 

νέου τους ανταγωνιστές της στο διεθνές επίπεδο. Έχοντας ταυτόχρονα υπ’ 

όψιν το προβάδισμα που απέκτησαν οι Αμερικανοί στον αγώνα του 

διαστήματος, την πρόοδο της ΟΔ Γερμανίας και την επιτυχή υιοθέτηση του 

νέου Κινεζικού οικονομικού μοντέλου από το 1978, έγινε προφανής η ανάγκη 

να εισέλθουν στοιχεία της οικονομίας της αγοράς στη σφαίρα της σοβιετικής 

οικονομίας.  
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. 
																																																							

Ο Γκορμπατσόφ3 πρότεινε την εκ νέου ανακατανομή της γης στους 

αγρότες, έστω και χωρίς να γίνει λόγος πλήρους απελευθέρωσης της 

ατομικής ιδιοκτησίας. Ταυτόχρονα παρέθεσε σχέδιο για την είσοδο της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην οικονομία, όχι μόνο στα ελεύθερα επαγγέλματα, 

τη βιοτεχνία και το λιανικό εμπόριο αλλά και σε νευραλγικούς τομείς στους 

οποίους η οικονομία κινούνταν αποκλειστικά από κρατικές επενδύσεις τις 

προηγούμενες δεκαετίες. Εισηγήθηκε επίσης ριζοσπαστικές αλλαγές όπως η 

ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων σε σχέση με την ποιότητά 

τους αλλά και τον κανόνα της προσφοράς και της ζήτησης, η εισαγωγή της 

τεχνοκρατίας στα υψηλά κλιμάκια του κόμματος και μία πρώιμη ανάπτυξη 

μίας μεσαίας τάξης δια της οικονομικής δραστηριότητας. 

Ταυτόχρονα εισηγήθηκε μεταρρυθμίσεις στο χώρο της πολιτικής αλλά 

και το πεδίο της κοινωνίας, εκφράζοντας έτσι τα αιτήματα πλατειών μαζών του 

πληθυσμού σε όλο το φάσμα των κρατών του υπαρκτού σοσιαλισμού εντός 

και εκτός της ΕΣΣΔ. Η δεύτερη έννοια που ταυτίστηκε με τον τελευταίο ηγέτη 

της Σοβιετικής Ένωσης, η «Γκλάσνοστ» (διαφάνεια), ήταν ένα πλέγμα ιδεών 

και διεκδικήσεων που αναφερόταν σε διεύρυνση ατομικών και πολιτικών 

δικαιωμάτων, ελευθερία  τύπου και  έκφρασης, τη διεύρυνση συμμετοχής στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τον πολιτικό πλουραλισμό. 

Χωρίς να χάσει τον κομμουνιστικό προσανατολισμό του –καθώς παρά 

τα όσα του προσάφθηκαν ο ίδιος δήλωνε πιστός στις αρχές του κόμματος- ο 

Γκορμπατσόφ ήταν ο πρώτος ηγέτης που επιχείρησε να διαφοροποιήσει 

πρωτεύουσες σοσιαλιστικές αρχές που είχαν τις ρίζες τους στο Λένιν και 

επιχείρησε να φέρει τη Σοβιετική Ένωση στο σύγχρονο πεδίο ΔΠΟ δράσης. 

Πέραν τούτων ο Ρώσος ηγέτης έμεινε στην ιστορία για την προσφορά του 

στον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου, την επανένωση των «δύο Γερμανιών» 

και την αντικατάσταση της Σοβιετικής Ένωσης από το μόρφωμα της 

Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, ως αποτέλεσμα της αντιπολίτευσης των 

ΚΚ Ρωσίας, Ουκρανίας και Λευκορωσίας. Αυτό που για πολλούς αποτέλεσε 

τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και για άλλους την ανάδειξη της νέας 

Ρωσίας
	

3 Γ. Βοσκόπουλος, Η Οικοδόμηση της Ευρώπης, Ποιότητα, Αθήνα, 2008 
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Ο Γκορμπατσόφ τιμήθηκε με το Nobel Ειρήνης το 1990 και μετά την 

παραίτηση/υποσκελισμό του από την ηγεσία του ΚΚΣΕ το 1991 αφιέρωσε τη 

ζωή του στη συγγραφή βιβλίων και τη φιλανθρωπία. Αξέχαστη θα μείνει η 

συμμετοχή του σε διαφημιστικό σποτ αμερικανικής εταιρίας εστιατορίων (με 

όρο να διατεθεί μεγάλο ποσό στα ορφανά του πολέμου της Τσετσενίας) στο 

σενάριο της οποίας η εμφάνισή του πυροδότησε έντονες συζητήσεις για το 

πολιτικό του έργο και παρά τις όποιες διαφωνίες για το τελικό πρόσημο του 

έργου του, οι πελάτες του εστιατορίου τον επεφήμησαν τελικά για την 

εισαγωγή του εν λόγω εδέσματος στη Ρωσία! 

 

 Ο Ρόλος του Γκορμπατσόφ στην αποσοσιαλοποίηση 

Ο Γκορμπατσόφ θεωρείται από πολλούς ως ο πατέρας της 

αποσοσιαλοποίησης τόσο στην ΕΣΣΔ όσο και στο υπόλοιπο ανατολικό 

μπλοκ. Παρέλαβε μία αναχρονιστική και τελματωμένη πολιτική οικονομία και 

μία παρακμασμένη και απογοητευμένη κοινωνία κάτω από τα όρια της 

φτώχειας (σχετικής ή απόλυτης) και σε μεγάλο βαθμό αποδοκιμάζουσα το 

status quo του κέντρου και της περιφέρειας του σοσιαλιστικού οικοδομήματος. 

Παρά την αποτυχία του σχεδίου που εκπόνησε, άνοιξε το δρόμο στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία, την οικονομία της αγοράς ως συμπλήρωμα των 

σοσιαλιστικών αδυναμιών και ελλείψεων, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για 

πρώτη φορά στο πλαίσιο της ΕΣΣΔ για ανάγκη βελτίωσης του βιοτικού 

επιπέδου, για ανάγκη αναδόμησης του κατακερματισμένου κοινωνικού ιστού 

και ενεργοποίηση του πολιτικού ενδιαφέροντος ακόμη και όσων δεν ήταν μέλη 

στο ΚΚΣΕ. 

Αν και η πολιτική του δράση αποτέλεσε το ύστατο τουβλάκι Domino για 

την οριστική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης –επαληθεύοντας τη σχετική 

θεωρία- ο Γκορμπατσόφ άνοιξε το δρόμο για την εμφάνιση της νέας Ρωσίας, 

το φιλελεύθερο προσανατολισμό των βαλτικών χωρών, της κεντρικής 

Ευρώπης και των Βαλκανίων που έπαψαν πλέον να υπάρχουν και να 

λειτουργούν κάτω από τον αυστηρό πατρονάρισμα της Μόσχας. 
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Η περίοδος 1991-95: Ο νέος γεωπολιτικός χάρτης, τα νέα δεδομένα και το 

πρώτο στάδιο της διαδικασίας αποσοσιαλοποίησης. 

Η διετία 1989-1991 άλλαξε ριζικά το γεωγραφικό χάρτη της Ευρώπης 

και όχι μόνο. Πέραν της δημιουργίας των νέων κρατών που αναδύθηκαν 

(βαλτικές χώρες, δημοκρατίες του Καυκάσου, Ουκρανία, Λευκορωσία, 

Μολδαβία, κράτη κεντρικής Ασίας) από τη διάλυση της Σοβιετικής ένωσης, η 

άλλοτε κραταιά Γιουγκοσλαβία διασπάστηκε και πλέον μετρά 6 κράτη (το 

Κόσσοβο ακόμα δεν ανήκει στον ΟΗΕ) στα εδάφη της ύστερα από τον 5ετή 

εμφύλιο αλλά και το βελούδινο διαζύγιο Σερβίας-Μαυροβουνίου. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άλλαξε σε σημαντικό βαθμό και ο 

πολιτικός χάρτης. Οι ηγέτες τους Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας 

έχασαν την εξουσία τους. Ο Ρουμάνος δικτάτορας Νικόλαε Τσαουσέσκου 

μάλιστα εκτελέστηκε το 1989. Ελεύθερες εκλογές έγιναν για πρώτη φορά στην 

Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία μετά τη διχοτόμηση της 

χώρας το 1993 και τη Μολδαβία. Οι αστικού τύπου δημοκρατίες 

αντικατέστησαν όλα τα κομμουνιστικά καθεστώτα μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, δίνοντας μάλιστα μεγάλη σημασία στον πολυκομματικό, 

φιλελεύθερο και καπιταλιστικό χαρακτήρα του regime nouveau στα 

ευρωπαϊκά πρώην σοσιαλιστικά κράτη. 

Οι διαδικασίες αποσοσιαλοποίησης ενεργοποιήθηκαν ταχύτατα στην 

Αν. Ευρώπη καθώς όλες οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ επένδυσαν 

πέραν της αστικού τύπου δημοκρατίας, στην οικονομία της αγοράς με τα μέσα 

και τις επιδιώξεις της. Πλέον άμεση προτεραιότητα δεν ήταν τα καθεστωτικά 

και ιδεολογικά στοιχεία, αλλά η βελτίωση των παραγωγικών δομών και 

διαδικασιών, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, η αποκρατικοποίηση της 

οικονομίας, η είσοδος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον οικονομικό στίβο, η 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών δια της οικονομίας και το χτίσιμο 

μίας ισχυρής οικονομίας που θα εξασφάλιζε την πρόοδο, την ευημερία και τη 

σταθερότητα για τα επόμενα χρόνια. 
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Πέραν του χώρου της πολιτικής οικονομίας, επιχειρήθηκε η ταχύτατη 

απομάκρυνση των απολυταρχικών, συγκεντρωτικών στοιχείων από το χώρο 

της κοινωνικής δραστηριότητας. Ο τομέας της εσωτερικής ασφάλειας έπαψε 

πλέον να αποτελεί τον εφιάλτη των περασμένων δεκαετιών καθώς οι μυστικές 

αστυνομίες είτε διαλύθηκαν είτε σταμάτησαν να επιδίδονται σε κυνήγι 

μαγισσών. Αντίστοιχα η ελευθερία του τύπου και της έκφρασης έκαναν την 

εμφάνισή τους ενώ και η τέχνη έπαψε να είναι πολιτικά στρατευμένη και να 

υπηρετεί καθεστωτικά συμφέροντα. Οι θρησκευτικές ελευθερίες επανήλθαν 

για τους πολίτες των νέων χωρών και πλέον η μετακίνηση εκτός των συνόρων 

έγινε κάτι που όλοι ήταν ελεύθεροι να απολαύσουν, όπως και τα αγαθά που 

παρήγαγαν οι χώρες της Δύσης. 

Ταυτόχρονα υπήρξε η δυνατότητα να επανεμφανιστούν οι εθνικές 

ταυτότητες των απανταχού εθνικών πληθυσμών αλλά και των εκάστοτε 

μειονοτήτων, οι οποίες είχαν περιθωριοποιηθεί από τα κομμουνιστικά 

καθεστώτα. Η επανεμφάνιση των εθνικισμών στα Βαλκάνια και τον Καύκασο 

δεν άργησε να οδηγήσει σε εμπόλεμες καταστάσεις και την σχετική 

οριστικοποίηση κρατών-εθνών στα εδάφη των πρώην λαϊκών δημοκρατιών. 

Ακολουθώντας το γενικό κανόνα, η φιλελεύθερη πολιτική των κρατών 

της Αν. Ευρώπης, έφερε και τις φιλελεύθερες ιδέες στο χώρο της κοινωνίας, 

της εκπαίδευσης, του εμπορίου και φυσικά της οικονομίας. Όπως στη Δύση η 

οικονομία μπαίνει στη θέση του οδηγού έναντι της πολιτικής και ρυθμίζει 

πλέον τις εξελίξεις, αντίθετα με την κατάσταση που επικρατούσε από το 1946 

έως το 1991. 

Βαλτική 

Ιδιαίτερα για τις βαλτικές χώρες η διαδικασία αποσοσιαλοποίησης 

προχώρησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η Λιθουανία, η Εσθονία και η 

Λετονία αμέσως μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας τους 

προσεταιρίστηκαν το δυτικό μοντέλο διακυβέρνησης και πολιτικής οικονομίας, 

παρά την ύπαρξη ισχυρών Ρωσικών μειονοτήτων το οποίο κυμαινόταν μεταξύ 

20-34% του πληθυσμού και αντιμετώπισαν αρχικά με σκεπτικισμό τις 

φυγόκεντρες τάσεις των νέων κρατών. 
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Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ξεκίνησαν οι πρώτες 

συζητήσεις για ένταξη των βαλτικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα 

τέλη της δεκαετίας εντάθηκαν οι επίσημες ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Από 

το 2004 οι τρεις χώρες της Βαλτικής είναι πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μετά τη «μεγάλη διεύρυνση». 

Καύκασος 

Στην περιοχή του Καυκάσου οι νεοσύστατες δημοκρατίες της Γεωργίας, 

της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν απέβαλλαν σχεδόν αυτόματα το Ρωσικό 

και Σοβιετικό στοιχείο από την ταυτότητά τους. Καθώς το πρωτεύον στοιχείο 

της αποσοσιαλοποίησης στην περιοχή ήταν η ανάκτηση και διαφύλαξη της 

εθνικής ταυτότητας οι διαφορές συχνά λύθηκαν (;) με τα όπλα. Ακόμη και 

σήμερα τα μέτωπα της Τσετσενίας, της Ν. Οσετίας και της Αμπχαζίας 

αποτελούν αγκάθι στη σχέση Ρωσίας και Γεωργίας, ενώ η περίπτωση του 

θύλακα Ναγκόρνο-Καραμπάχ κρατά τεταμένες τις αντίστοιχες σχέσεις 

Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν. 

Στο χώρο της οικονομίας οι τομείς της παραγωγής ενέργειας και της 

μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου διαμέσου αγωγών αποτελούν την 

κύρια πηγή εσόδων για τα κράτη της περιοχής. Το επίμαχο σημείο της 

διαδικασίας διαχείρισης του τομέα αυτού εμπεριέχεται σε φιλελεύθερη 

οικονομία, ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό το διαχειρίζονται είτε κρατικές 

εταιρίες, είτε κοινοπραξίες κράτους-ιδιωτών. Συχνά ο κρατικός παρεμβατισμός 

θυμίζει εποχές Σοβιετικής Ένωσης, ενώ δεν είναι ασυνήθιστη η πρακτική 

διαμόρφωσης των διεθνών σχέσεων γύρω από την επονομαζόμενη 

«διπλωματία του πετρελαίου». 

Η κεντρική Ασία 

Τον ακριβώς αντίθετο δρόμο ακολούθησαν τα κράτη της κεντρικής 

Ασίας. Στις «δημοκρατίες» αυτές η αποσοσιαλοποίηση δεν αποτυπώθηκε με 

φιλελεύθερες αλλαγές, ούτε με είσοδο στην οικονομία της αγοράς, αλλά στη 

διαμάχη των εθνοτήτων τους αναφορικά με τον προσεταιρισμό της Ρωσίας ή 

της Δύσης. Καθώς η ηγεσία παραδόθηκε ουσιαστικά σε φατρίες που 
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εκπροσωπούσαν τις τοπικές εθνότητες στα αντίστοιχα ΚΚ, ακόμα και σήμερα 

η αστική δημοκρατία δεν έχει εφαρμοστεί στα κράτη αυτά. 

Με ποσοστά που κυμαίνονται από 76-89% των ψήφων, οι ηγέτες των 

Καζαχστάν, Ουζμπεκιστάν και Κιργιζιστάν αποτελούν τους συνεχιστές της 

απολυταρχικής παράδοσης των χρόνων της ΕΣΣΔ, ενώ στο Τουρκμενιστάν ο 

πολυκομματισμός θεσμοθετήθηκε μόλις το 2008, καθώς από το 1990 ο 

Νιγιάζοφ κρατούσε τη θέση του προέδρου ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης μέχρι το 

θάνατό του. Αντίστοιχα και ο ηγέτης του υποανάπτυκτου Τατζικιστάν 

βρίσκεται στην εξουσία επί 16 συναπτά έτη. Οι οικονομίες των κρατών αυτών 

χαρακτηρίζονται σε σημαντικό βαθμό από την παραδοσιακή οικ. 

δραστηριότητα, δηλαδή τη γεωργία και την κτηνοτροφία, καθώς οι 

πλουτοπαραγωγικές πηγές των χωρών αυτών βρίσκονται στα χέρια ρωσικών 

εταιριών, ως αντάλλαγμα για την ανεξαρτησία των κρατών αυτών από τη 

Μόσχα. 

Ρωσία-Λευκορωσία-Ουκρανία 

Οι τρεις μεγάλες εδαφικά δημοκρατίες που προέκυψαν στην Ευρώπη, 

η Ρωσία, η Ουκρανία και η Λευκορωσία προχώρησαν σε μία πιο σύνθετη και 

ηπιότερη διαδικασία αποσοσιαλοποίησης διατηρώντας μέχρι την εποχή 

Πούτιν και την πορτοκαλί επανάσταση, πολλά συγκεντρωτικά στοιχεία στην 

οικονομία αλλά και στην πολιτική. Οι τεράστιες αγορές, οι απέραντες εκτάσεις 

και το πλούσιο υπέδαφος της ρωσικής ενδοχώρας προσφερόταν για 

πληθώρα επενδυτικών δραστηριοτήτων. Η εμφάνιση καπιταλιστικών 

στοιχείων  υπήρξε άμεση καθώς εκμεταλλεύτηκε τόσο τα κενά στη νομοθεσία, 

όσο και την άνοδο μίας νέας γενιά πολιτικών στο προσκήνιο της Ρωσίας που 

αναγεννιόταν μέσα από τις στάχτες της. 

Ο ενεργειακός κολοσσός της Gazprom αποτελεί μία σύμπραξη του 

Ρωσικού δημοσίου και ιδιωτικών κονδυλίων στον τομέα της εξαγωγής και 

διάθεσης πετρελαίου και φυσικού αερίου από το σιβηρικό υπέδαφος. Ο ρόλος 

της στην πολιτική σκηνή της Ρωσίας δεν είναι μόνο σημαντικότατος αλλά και 

χαρακτηριστικός όσον αφορά την ίδια την ουσία του νέου οικονομικού και 

πολιτικού στάτους που προήλθε από την αποσοσιαλοποίηση της χώρας. Ο 
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νυν πρόεδρός της Ντιμίτρι Μεντβέντεφ διετέλεσε πρόεδρος και αντιπρόεδρος 

της εταιρίας από το 2000 έως το 2005 οπότε και διορίστηκε αντιπρόεδρος της 

κυβέρνησης από το Βλαντιμήρ Πούτιν.  Οι δύο πανίσχυροι άντρες της 

ρωσικής πολιτικής σκηνής έχουν οδηγήσει τη χώρα –μέσα από δυναμικές 

μεταρρυθμίσεις των οικονομικών δομών αλλά και των σχέσεων της Ρωσίας με 

τη Δύση- στο δρόμο της ανάκαμψης και της ισχυροποίησης.  

Η νέα Ρωσία χαρακτηρίζεται από τη συνεργασία της ισχυρής κεντρικής 

διοίκησης με τους νεόπλουτους μεγιστάνες του πετρελαίου, όπως ο Ρομάν 

Αμπράμοβιτς. Η σύμπραξη αυτή είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική στην 

περίπτωση της επαρχίας Τσουκόσταγια της ανατολικής Σιβηρίας. Η περιοχή 

αυτή που χωρίζεται με την Αλάσκα από το Βερίγγειο πορθμό και αποτελεί τη 

μόνη ρωσική εδαφική επικράτεια που εισέρχεται στο δυτικό ημισφαίριο, έχει 

πλουσιότατο υπέδαφος και έχει από το 2001 κυβερνήτη το Ρομάν 

Αμπράμοβιτς του οποίου οι επενδύσεις στην στρατιωτικοποιημένη αυτή 

περιοχή αναμένεται να του αποφέρουν εκατομμύρια $ για πολλά ακόμα 

χρόνια. 

Η Λευκορωσία αποτελεί προέκταση της ρωσικής πραγματικότητας σε 

όλα τα επίπεδα. Παρά τις προσπάθειες της Δύσης για αλλαγή πλεύσης εκ 

μέρους του Μινσκ, ο ρωσόφιλος ηγέτης Λουκασένκο συνεχίζει να έχει τη 

στήριξη τόσο του λευκορωσικού εκλογικού σώματος, όσο και της Μόσχας. Οι 

σχέσεις των δύο χωρών μοιάζουν αρκετά με τις αντίστοιχες Ελλάδος-Κύπρου 

και υπάρχει ευρύ δίκτυο συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, του 

εμπορίου και της βιομηχανίας. 

Η δε Ουκρανία χωρίζεται στα δύο. Η εισαγωγή της χώρας στο δυτικό 

μοντέλο ΔΠΟ επιδείνωσε τις σχέσεις με τη Μόσχα αλλά και την οικονομία της 

χώρας σε σχέση με την περίοδο προ της πορτοκαλί επανάστασης.  Στο 

ανατολικό κομμάτι της Ουκρανίας, του οποίου η οικονομία στηρίζεται στον 

πρωτογενή τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, τα αιτήματα 

επαναπροσέγγισης με τη Μόσχα δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη ρωσική 

μειονότητα που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή αλλά και με την ενεργειακή 

κρίση που απειλεί να παγώσει ολόκληρη τη χώρα. Αντίθετα στο δυτικό 

κομμάτι της Ουκρανίας με την εκβιομηχανισμένη οικονομία, ο πληθυσμός 
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επιδοκιμάζει την προσέγγιση με τη Δύση και τις φιλελεύθερες πολιτικές στην 

οικονομική πορεία της χώρας. 

 

Τα βόρεια Βαλκάνια 

 διαδικασία αποσοσιαλοποίησης υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική και ευρεία 

για τη Ρουμανία. Μετά την επανάσταση που γκρέμισε το σιδηρούν καθεστώς 

Τσαουσέσκου, οι Ρουμάνοι κλήθηκαν να οικοδομήσουν εξ’ αρχής την 

οικονομία της χώρας τους. Πέραν λοιπόν της εισαγωγής στον τύπο της 

αστικής δημοκρατίας και της οικονομίας της αγοράς, έπρεπε να 

εκσυγχρονίσουν και τα απαρχαιωμένα μέσα παραγωγής που διέθετε η χώρα. 

Η αποσοσιαλοποίηση απεδείχθη χρονοβόρα και επίπονη για μία χώρα που 

παρά τις μεγάλες εκτάσεις υστερούσε έναντι των ανταγωνιστών της σε 

υποδομές, τεχνογνωσία, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό που 

να έχει ειδίκευση σε σύγχρονες τεχνολογίες. Δεδομένων αυτών η Ρουμανία 

μέσα σε 15 χρόνια δεν κατάφερε  να ορθοποδήσει οικονομικά και πέρασε 

κλίμα πολιτικής αστάθειας. Η όποια πρόοδος της οικονομίας έγινε μέσω ξένης 

χρηματοδότησης καθώς η Ρουμανία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί με τον 

καλύτερο τρόπο τις ΑΞΕ στην επικράτειά της. Αντίστοιχα βελτίωσε όσο 

μπορούσε τις παραγωγικές της δομές και κατάφερε να ενταχθεί ως πλήρες 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το γεγονός ότι δεν έχει συνέλθει 

πλήρως από την μετά-κομμουνιστική λαίλαπα που διέλυσε την οικονομία της. 

Η πρώην Γιουγκοσλαβία μετά τη διάλυσή της στα εξ ων συνετέθη και 

τους πολέμους στη Βοσνία (πρωτίστως) και το Κοσυφοπέδιο είναι μία 

σύνθεση κρατών και εθνών με διαφορετικούς προσανατολισμούς. Στην 

περίπτωση της Σλοβενίας, η αποσοσιαλοποίηση ήταν ταχύτατη καθώς το 

Αυστροουγγρικό background την έθετε περισσότερο κοντά στην Κεντρική 

Ευρώπη παρά στα Βαλκάνια, ενώ ταυτόχρονα η οικονομία της στηριζόταν 

στον τουρισμό και τη ναυτιλία. Το κατά κεφαλήν εισόδημα της Σλοβενίας είναι 

το υψηλότερο στα Βαλκάνια (ακόμη και από της Ελλάδας) και η χώρα 

θεωρείται ως η πλουσιότερη του πρώην ανατολικού μπλοκ. 
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Για την Κροατία τα πράγματα ήταν λίγο πιο σύνθετα καθώς η εμπλοκή 

στον εμφύλιο και η παρουσία σερβικής μειονότητας στην Κράινα την 

εμπόδισαν από το να αφοσιωθεί στην οικοδόμηση μίας ισχυρής οικονομίας. 

Παρόμοια ήταν η κατάσταση τόσο για τη Βοσνία αλλά και για τη Σερβία και το 

Μαυροβούνιο, τα οποία κράτη υπέφεραν από ακόμα έναν πόλεμο το 1999, 

κατά τη διάρκεια του οποίου οι Νατοϊκοί βομβαρδισμοί έπληξαν σοβαρά τις 

υποδομές της χώρας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία τόσο της ΠΓΔΜ όσο και της 

Βουλγαρίας στη διαδικασία της αποσοσιαλοποίησης, για διαφορετικούς 

λόγους. Στη μεν περίπτωση των Σκοπίων, οι διεθνείς σχέσεις ήταν αυτές που 

κατεύθυναν την πρόοδο ή την καθυστέρηση ανά περίοδο της πολιτικής 

σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, στη βουλγαρική 

σκηνή οι παράγοντες που διαμόρφωσαν τις εξελίξεις ήταν οι προτεραιότητες 

του πολιτικού συστήματος οι οποίες κατευοδώθηκαν με τη συμμετοχή της 

χώρας στις ευρω-ατλαντικές δομές. 

  

Η περίπτωση της Βουλγαρίας. 

Η πολιτική κατάσταση την περίοδο 1946-1989 

Όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες της Αν. Ευρώπης (πλην της 

Ελλάδας) η Βουλγαρία πέρασε στη Σοβιετική σφαίρα επιρροής με τη λήξη του 

Β’ Π.Π. το 1946. Μέχρι τα τέλη του 1947 είχε ήδη σχηματιστεί το πολιτικό 

καθεστώς της λαϊκής δημοκρατίας συνεπικουρούμενο τόσο από τις ντιρεκτίβες 

της Μόσχας, όσο και από το φιλοσοβιετικό πατριωτικό μέτωπο που έδρασε 

ως αντιστασιακή ομάδα κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

Η Βουλγαρία στις δεκαετίες που ακολούθησαν αποτέλεσε τον πλέον 

πιστό σύμμαχο της ΕΣΣΔ ανάμεσα στις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας. 

Υπήρχε μάλιστα και η προοπτική να αποτελέσει τη 16η ενωσιακή δημοκρατία 

της ΕΣΣΔ, αλλά ποτέ δε μετουσιώθηκε στην πράξη. Πέραν της ιστορικής 

προσέγγισης των Βουλγάρων με τη Ρωσία κατά το 19ο αιώνα και την ιδέα της 

ορθόδοξης υπερδύναμης που προστάτευε τους Χριστιανικούς πληθυσμούς 
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της Οθ. Αυτοκρατορίας, οι καλές σχέσεις συνεχίστηκαν και κατά την περίοδο 

1946-1991 καθώς υπήρχαν σοβαροί πολιτικοί λόγοι. Από τη μία οι Σοβιετικοί 

θεωρούσαν τη Βουλγαρία ως το βαλκανικό αντίβαρο στην 

αποστασιοποιημένη Τιτοϊκή Γιουγκοσλαβία και τη φιλοδυτική Ελλάδα. Από 

την άλλη η Βουλγαρία δεχόταν τη διαρκή αρωγή του Κρεμλίνου στην 

προβληματική της οικονομία, αλλά και την εμπορική ενίσχυση καθώς της 

δινόταν η δυνατότητα να εξάγει τα παραγόμενα αγαθά της στις υπόλοιπες 

χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. 

Κοινωνικές ιδιαιτερότητες 

Η λαϊκή δημοκρατία της Βουλγαρίας παρουσίασε δύο ιδιαιτερότητες σε 

σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ανατολικού μπλοκ. Η πρώτη έχει να κάνει 

με την προστασία και αναβάθμιση του ορθόδοξου στοιχείου και του 

βουλγαρικού Πατριαρχείου. Καθώς η μουσουλμανική μειονότητα της χώρας 

ήταν τουρκόφωνη και συγκεντρωμένη κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, 

ελλόχευε ο κίνδυνος αποσχιστικών τάσεων. Η ενίσχυση του βουλγαρικού 

ορθόδοξου κορμού σε συνδυασμό με την προσπάθεια βουλγαροποίησης των 

τουρκόφωνων και Ρομά πληθυσμών της χώρας στόχευε στη διατήρηση του 

εξωτερικού κινδύνου σε χαμηλά επίπεδα. 

Η δεύτερη ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με την αποκατάσταση των 

σχέσεων με την Ελλάδα. Πέραν μίας υποτυπώδους εμπορικής συνεργασίας, 

ο άξονας Αθηνών-Σόφιας έπαυσε αμοιβαία τις διεκδικήσεις εδαφών και τις 

αλυτρωτικές-μειονοτικές διεκδικήσεις δια παντός. Έτσι η Βουλγαρία από τη 

μία σταμάτησε την προοπτική εξόδου στο Αιγαίο και από την άλλη εκμηδένισε 

τις προοπτικές να εγείρουν αξιώσεις οι εναπομείναντες Ελληνογενείς 

πληθυσμοί της επικράτειάς της όπως οι Θράκες και οι Σαρακατσάνοι που 

είχαν παραμείνει στα εδάφη της. 

 Η οικονομία 

Λειτουργώντας απολύτως εναρμονισμένα με τις Σοβιετικές ντιρεκτίβες, 

η Βουλγαρία οικοδόμησε μία βαθύτατα κρατιστική πολιτική οικονομία, 

χαρακτηριστικής σοσιαλιστικής κατεύθυνσης. Το κράτος κατείχε το σύνολο 
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των μέσων παραγωγής, ρύθμιζε τεχνητά τις ανάγκες της κοινωνίας και την 

παραγωγή που θα προέκυπτε από τις αντίστοιχες παραγωγικές διαδικασίες, 

τόσο σε είδος όσο και σε ποσότητες και γενικότερα καθόριζε σε μεγάλο βαθμό 

το γενικότερο φάσμα των χρηματοοικονομικών. Η κεντρική διαχείριση 

καθόριζε τις τιμές των προϊόντων, τα εξαγώγιμα αγαθά, τις εισαγωγές που 

χρειαζόταν η οικονομία, τους ελάχιστους μισθούς που το κράτος παρείχε 

στους εργαζομένους και τις αντίστοιχες παροχές στους τομείς της υγείας, των 

ασφαλίσεων, της παιδείας, της επιστημονικής έρευνας, των έργων κοινής 

ωφελείας και ούτω καθεξής. 

Υπολογίζεται βάσει των επισήμων στοιχείων του καθεστώτος ότι 

περισσότερο από το 90% των εσόδων του κράτους προερχόταν από τις 

δομές της σοσιαλιστικής οικονομίας. Από τον πρωτογενή τομέα οικ. 

δραστηριότητας η Βουλγαρία εκμεταλλευόταν –όχι ιδιαίτερα ορθολογικά 

βεβαίως- τους φυσικούς πόρους της χώρας, με έμφαση στα μεταλλεύματα του 

υπεδάφους και σε δεύτερο βαθμό τη γεωργία και την κτηνοτροφία της. 

Αντίστοιχα οι κρατικές δαπάνες που αφορούσαν τη σοσιαλιστική 

οικονομία σε συνδυασμό με τις δαπάνες διοίκησης και την κοινωνική 

ασφάλιση ξεπερνούσαν το ποσοστό του 60% των συνολικών δαπανών του 

βουλγαρικού κράτους. 

Πρέπει ωστόσο να συνυπολογιστεί το υψηλό ποσοστό παραοικονομίας 

στη βουλγαρική επικράτεια. που δε συνδεόταν μόνο με το οργανωμένο 

έγκλημα ή την αντίστοιχη φοροδιαφυγή, αλλά και με τον τρόπο ζωής και 

οικονομικής δραστηριότητας των Ρομά πληθυσμών και της μουσουλμανικής 

μειονότητας, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν ενταγμένοι 

ούτε στην οικονομική ζωή της χώρας – πέραν φυσικά της μηδενικής πολιτικής 

εκπροσώπησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Τα προβλήματα της οικονομίας και η κρίση της δεκαετίας του ‘80 

Η βουλγαρική οικονομία είχε να αντιμετωπίσει σημαντικότερα 

προβλήματα από την παραοικονομία και μάλιστα ζωτικά καθώς είχαν να 

κάνουν με τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας του σοσιαλιστικού μοντέλου. Η 
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μηδενική ιδιωτική πρωτοβουλία σε σημαντικούς τομείς της παραγωγικής 

δραστηριότητας είχε ως αποτέλεσμα τη στατική οικονομική ανάπτυξη, καθώς 

πέραν της έλλειψης ορθολογισμού, συχνά τα ισοζύγια εξωτερικών πληρωμών 

και οι προϋπολογισμοί ήταν ελλειμματικοί. 

Αντίστοιχα ανεπιτυχής ήταν η εφαρμογή του Τεϊλορικού μοντέλου 

στους τομείς της αυτοματοποίησης της παραγωγής, της ρυθμισμένης 

μισθοδοσίας, του διπόλου εξειδικευμένης/ανειδίκευτης εργασίας, τον 

καταμερισμό ξεκάθαρο ρόλων και την εισαγωγή της τεχνοκρατίας στα 

διευθυντικά στελέχη. Το αποτέλεσμα ήταν να εμφανιστεί διόγκωση του 

εξωτερικού χρέους και μείωση της ούτως ή άλλως υποτονικής ανάπτυξης 

ιδιαίτερα στις αρχές και τα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

Τέλος υπήρξαν ξεκάθαρα σημάδια κακού σχεδιασμού τόσο στο 

σχεδιασμό σύνδεσης της προσφοράς με τη ζήτηση και κατά προέκταση 

αδυναμία ταύτισης της παραγωγής με τη διάθεση, όσο και στη μονοδιάστατη 

κατεύθυνση εισαγωγών και εξαγωγών με τους καθεστωτικούς συγγενείς. Τα 

αποτελέσματα ήταν από τη μία να μειωθεί σταδιακά η ανάπτυξη του καθαρού 

παραγόμενου προϊόντος και φυσικά να γιγαντωθεί η εξάρτηση της οικονομίας 

από την ΚΟΜΕΚΟΝ σε επίπεδο κεφαλαίων και πρώτων υλών. Η 

συνεχιζόμενη αυτή δυσλειτουργία επέφερε την κατάρρευση της οικονομίας ως 

άμεση συνέπεια της παρακμής του συστήματος της ΚΟΜΕΚΟΝ. 

Οι πολιτικές εξελίξεις 1989-1991 

Η απομάκρυνση του Ζίφκοφ από την ηγεσία του ΚΚΒ σηματοδότησε 

αλλαγές στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Αν και η πλέον ομαλή ανάμεσα στις 

χώρες του ανατολικού μπλοκ, η μετάβαση από τη λαϊκή δημοκρατία στην 

αστική δημοκρατία δυτικού τύπου, έγινε μόλις μέσα σε 2 χρόνια. Οι πρώτες 

εκλογές που έγιναν το 1990 μπορεί να επέφεραν τη νίκη των κομμουνιστών, 

ωστόσο η ανάγκη για ψήφιση νέου συντάγματος την επόμενη χρονιά έφερε τη 

νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων με ποσοστό 34,5% έναντι 33,1% της 

σοσιαλιστικής ένωσης, ενώ άξια αναφοράς είναι και η παρουσία του 

μειονοτικού κόμματος Δικαιωμάτων και Ελευθεριών το οποίο κέρδισε το 7,6% 

των ψήφων. 
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Ο πλουραλισμός είχε εισέλθει για τα καλά στη βουλγαρική πολιτική 

σκηνή ανοίγοντας το δρόμο για την πολιτική έκφραση ομάδων όπως οι 

φιλελεύθεροι, οι οικολόγοι, οι ευρωπαϊστές (από το 98 και μετά), η τουρκική 

μειονότητα και η ευρεία δημοκρατική συμμαχία που παρά το ανομοιογενές της 

υπόβαθρο κατάφερε να βγάλει τη Βουλγαρία από την κομμουνιστική 

πραγματικότητα. 

 

 Η οικονομία 

Εξ αρχής γίνονται προσπάθειες ανάκαμψης της βουλγαρικής 

οικονομίας μέσα σε πλαίσια φιλελεύθερης πολιτικής οικονομίας, με άνοιγμα 

στην οικονομία της αγοράς και προσέγγιση των κρατών της Δύσης σε οικ. 

πολιτικό επίπεδο. Παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος και τις απανωτές 

διαδηλώσεις και απεργίες, η απόφαση να αλλάξει ρότα η βουλγαρική 

προσέγγιση της ΔΠΟ και να προσεταιριστεί το δυτικό μοντέλο ήταν 

αμετάκλητη. 

Το άνοιγμα σε νέες αγορές και εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε άμεσο. Τοποθετώντας πλέον το συμφέρον ως 

γνώμονα της οικονομικής δραστηριότητας, η Βουλγαρία προσπάθησε να βρει 

αλλού τα στηρίγματα της οικονομίας της μετά την κατάρρευση της 

ΚΟΜΕΚΟΝ. Η εξομάλυνση των σχέσεων με τα κράτη της Δύσης υπήρξε 

άμεση προτεραιότητα καθώς πλέον η οικονομία καθοδηγούσε την πολιτική – 

δείγμα γνήσιας αποσοσιαλοποίησης. 

Οι κοινωνικές αλλαγές 

Οι κατευθύνσεις των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στη Βουλγαρία 

ακολούθησαν κατά γράμμα τις αρχές του κοινωνικού φιλελευθερισμού και την 

προέκτασή του στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα: το κράτος δικαίου. Ενώ σε 

παλαιότερες εποχές το τρίπτυχο «ψωμί στους συντρόφους, μόρφωση στα 

παιδιά, ασφάλιση των εργαζομένων» κυριαρχούσε στον πολιτικό λόγο του 

καθεστώτος, τώρα οι έννοιες την κοινωνικής ισότητας, της συμμετοχής των 

πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, της προστασίας των 
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μειονοτήτων, της ελευθερίας της έκφρασης, του Τύπου, του 

αυτοπροσδιορισμού, της θρησκευτικής πίστης και της πολιτικής ελευθερίας 

γίνονται το ευαγγέλιο της κυρίαρχης δημοκρατικής συμμαχίας. 

Εφ όσον πλέον η τουρκόφωνη μουσουλμανική μειονότητα αποτελεί το 

μείζον κοινωνικό θέμα προς εξομάλυνση –δεδομένων των διώξεων 300,000 

ανθρώπων κατά την περίοδο βίαιου εκβουλγαρισμού από το Ζίφκοφ-  το 

βουλγαρικό κράτος προχωράει σε μία προσπάθεια ένταξης της μειονότητας 

στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, ένα modus Vivendi που θα 

ταίριαζε στο μετακομμουνιστικό μοντέλο. Από την πλευρά της η μειονότητα 

εντάχθηκε στο νέο αστικοδημοκρατικό πλαίσιο υπό ορισμένους βασικούς 

όρους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της τουρκικής μειονότητας, από τη στιγμή 

που της επιτράπηκε ο εθνικός αυτοπροσδιορισμός για τα μέλη της, η 

συμμετοχή της χαρακτηρίζεται «νομιμόφρονη» και ισότιμη στα πολιτικά 

πράγματα της χώρας. 

 

1992-1997: Η πορεία μετάβασης στο μοντέλο της αστικής δημοκρατίας. 

Η πενταετία που ακολούθησε τη μετάβαση από τον υπαρκτό 

σοσιαλισμό στη μετά-κομμουνιστική εποχή, χαρακτηρίστηκε από σοβαρές 

δυσκολίες, πολιτική αναταραχή και ολική αλλαγή πλεύσης από την πλευρά 

του πολιτικού προσανατολισμού. Πέραν του καλπάζοντος πληθωρισμού, τις 

μαζικές απεργίες και την αδυναμία αποπληρωμής του εξωτερικού χρέους από 

το 1992 κι έπειτα, οι βουλγαρικές κυβερνήσεις είχαν να αντιμετωπίσουν την 

έξαρση της εγκληματικότητας, την εκτόξευση της παραοικονομίας, τη διαρκώς 

αυξανόμενη ανεργία και πάνω από όλα την πρώιμη δυσπιστία των πολιτών 

απέναντι στις αλλαγές που διαδραματιζόταν.  

Ακολουθώντας την απλή αναλογική στο εκλογικό σύστημά της, η 

Βουλγαρία επένδυσε σε ένα ημί-προεδρικό, κοινοβουλευτικό μοντέλο Άνω και 

Κάτω Βουλής (στα πρώτα χρόνια της μετάβασης) και προέκυπταν 

κυβερνήσεις συνεργασίας μεταξύ του μειονοτικού κόμματος που λειτουργούσε 

ως ρυθμιστής και των δύο μεγάλων συνασπισμών: της δημοκρατικής 

συμμαχίας και της ένωσης των νέων σοσιαλιστών. Πέραν τούτου, είναι άξια 
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αναφοράς η πλουραλιστική κάλυψη όλων των ιδεολογιών και ρευμάτων, από 

τους κομματικούς συνδυασμούς. Κόμματα όπως αυτά των οικολόγων 

πράσινων, των εθνικιστών, του πρώην βασιλιά, των αγροτών αλλά και ο 

«επιχειρηματικός συνασπισμός» των νεοφιλελευθέρων έλαβαν εκπροσώπηση 

σε κοινοβουλευτικές ολομέλειες. 

Σήμερα το ρεύμα των Ευρωπαϊστών έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του 

βουλγαρικού εκλογικού σώματος. Κοινή συνισταμένη των πολιτικών εξελίξεων 

είναι η-έστω και μετά’ εμποδίων-επιτυχημένη μετάβαση στην αστική 

δημοκρατία. Η πολιτική ισότητα και η συνολική εκπροσώπηση του 

πληθυσμού, έχουν από κοινού δομήσει τη νέα πολιτική ταυτότητα της χώρας, 

η οποία διαφέρει μακράν από το κομμουνιστικό παρελθόν με τις εκλογές 

παρωδίες και το πάλαι ποτέ αγροτικό κόμμα σε ρόλο δορυφόρου του ΚΚΒ και 

των επιταγών του ΚΚΣΕ. 

Η οικονομία 

Η κλονισμένη και ούτως ή άλλως προβληματική και ανορθολογική 

οικονομία μπήκε εξ’ αρχής στο προσκήνιο της βουλγαρικής πραγματικότητας. 

Στη Βουλγαρία η αποσοσιαλοποίηση αντιμετώπισε τα περισσότερα 

προβλήματα στην πολιτική οικονομία της χώρας, κυρίως λόγω των 

προηγούμενων διεθνών σχέσεων που την οδήγησαν σε τέλμα, μόλις 

κατέρρευσε η ΚΟΜΕΚΟΝ. Τα προαναφερθέντα προβλήματα της ανεργίας, 

του εξωτερικού χρέους, της παραοικονομίας και των άλλοτε 

υπερεντατικοποιημένων ορυχείων που έκλειναν διότι δεν είχαν πλέον λόγω 

ύπαρξης ούτε είχαν ποτέ θετικό πρόσημο σε πραγματικούς αριθμούς, 

συνάντησαν και την ανάγκη αναζήτησης νέων αγορών για το διεθνές εμπόριο 

της χώρας.  

Σχεδόν άμεση υπήρξε η προσέγγιση των εμπορικών αγορών της 

Ιταλίας και κυρίως της Γερμανίας που πήραν τα πρωτεία από τη Ρωσία και τις 

λοιπές χώρες της Αν. Ευρώπης. Ταυτόχρονα το εμπόριο –λαθραίο ή νόμιμο- 

από και προς την Ελλάδα αυξήθηκε κατακόρυφα.. Την ίδια στιγμή οι ΑΞΕ από 

τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν σημαντικά, καθώς διάφορες επιχειρήσεις 

έσπευσαν είτε να εκμεταλλευτούν τα χαμηλό κόστος παραγωγής που 

προσέφερε η Βουλγαρία, είτε να προλάβουν να οικειοποιηθούν τομείς της 
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ανερχόμενης οικονομικής δραστηριότητας4 που θα αναδυόταν σύντομα στη 

φιλελεύθερη πλέον Βουλγαρία όπως π.χ. οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και το 

τραπεζοπιστωτικό σύστημα.  

Ιδιαίτερα την πρώτη πενταετία της μετάβασης (1992-97) τα 

αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα η 

Βουλγαρία όχι μόνο δεν κατάφερε να παρουσιάσει άμεσα αποτελέσματα, 

αλλά έβλεπε διαρκώς τους δείκτες της προβληματικής της οικονομίας να 

δείχνουν πενιχρά ή και αρνητικά αποτελέσματα. Εν τούτοις σε μεσοπρόθεσμη 

ανάλυση, η οικονομία της χώρας έδειξε σημάδια ανταγωνιστικότητας σε 

σχέση με τα υπόλοιπα ανατολικά Βαλκάνια και έθεσε τις βάσεις προόδου για 

την περίοδο 2000-2006 που βελτίωσαν αισθητά τις παραγωγικές δυνατότητες 

της χώρας και της εξασφάλισαν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. 

Σήμερα η Βουλγαρία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, παρά το 

πισωγύρισμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έπληξε ιδιαίτερα τη 

χώρα και οδήγησε στις χειρότερες διαδηλώσεις οικονομικού χαρακτήρα από 

την προεκλογική περίοδο του 1997. Η κρίση αυτή ενίσχυσε ακόμα 

περισσότερο το Ευρωπαϊκό ρεύμα καθώς όλο και περισσότεροι Βούλγαροι 

έχουν στρέψει τις ελπίδες τους για περεταίρω πρόοδο και ευημερία στην 

κοινοτική οικονομία και τις κατευθύνσεις της. 

Η κοινωνία. 

Στον κοινωνικό τομέα η Βουλγαρία δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα 

προβλήματα. Έχοντας εξομαλύνει τα πράγματα με την τουρκόφωνη 

μειονότητα, ενσωμάτωσε στο σύστημά της το δυνητικά μεγαλύτερο αγκάθι της 

στον τομέα του κοινωνικού ιστού. Η αυξανόμενη ανεργία δημιούργησε 

αρκετές κοινωνικές αναταραχές, ωστόσο τα ποσοστά ήταν μικρότερα στην 

πραγματικότητα, καθώς η παραοικονομία της χώρας γνώρισε την ακμή της 

στη μετακομμουνιστική περίοδο. Η Βουλγαρία πέρασε εύκολα τις ενταξιακές 

διαδικασίες της ΕΕ καθώς πέραν κάποιων ενστάσεων των Ρομά για πολιτικές 

αποκλε ν σοβαρά κοινωνικά ζητήματα που να 

	
4

	

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bu.html  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bu.html
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αναιρούσαν το κοινοτικό κεκτημένο και τα κριτήρια που ζητά η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να πληροί η υπό ένταξη χώρα. 

 

Η	διαδικασία	αποσοσιαλοποίησης	στην	ΠΓΔΜ.	

 

Η περίοδος 1946-1991: Η Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας. 

Η λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου θα βρει τους παρτιζάνους του Τίτο 

να κρατούν την εξουσία στα χέρια τους και να έχουν τη θετική συγκυρία του 

περάσματος της Γιουγκοσλαβίας στη σοβιετική σφαίρα επιρροής. 

Το νότιο κομμάτι της χώρας κατοικείτο από ανομοιογενή πληθυσμό, με 

διαφορετική εθνική συνείδηση, διαφορετικό δόγμα και μία μικτή γλωσσική 

σύνθεση. Πέραν του ακαθόριστου σλαβόφωνου στοιχείου5 που αδυνατούσε 

να αυτοπροσδιοριστεί ξεκάθαρα μεταξύ σερβικής, βουλγαρικής ή ελληνικής 

εθνικής ταυτότητας, στην περιοχή κατοικούσαν και κατοικούν μέχρι και 

σήμερα συμπαγείς πληθυσμοί Αλβανών, Ρομά, Βλάχων και κάποια 

υπολείμματα Τούρκων που παρέμειναν στην περιοχή. 

Ο Γιόζιπ Τίτο συνηγόρησε στην ονομασία Σοσιαλιστική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, δίνοντας στο γεωγραφικό αυτό όρο έννοια κράτους μετά από 

πολλούς αιώνες. Οι λόγοι ήταν πρωτίστως η αναχαίτιση της βουλγαρικής 

επιθετικότητας6 και σε δεύτερο χρόνο η ανάσχεση της σερβικής κυριαρχίας 

στο γιουγκοσλαβικό χώρο, προσδοκώντας να στηρίξει την ισορροπία 

δυνάμεων και αντιθέσεων. Για να επιτευχθεί ο διπλός αυτός συσχετισμός 

αναγνωρίστηκε θεσμικά το «μακεδονικό έθνος», η αντίστοιχη «μακεδονική 

	
5	Wilkinson H., Maps and Politics: A review of the ethnographic chartography of 

Macedonia, Liverpool, 1951 
6 Tchavdar Marinov, The Impasse of the Past: The Construction of Macedonian 

National Identity and the Political-Historiographic Conflict between Bulgaria and 

Macedonia, Διδακτορική Διατριβή στο EHESS, Παρίσι, 2006	
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γλώσσα», που αποτελούνταν από μία μίξη σερβικών και βουλγαρικών και το 

«μακεδονικό Πατριαρχείο» της ορθόδοξης εκκλησίας.  

Παρά το γεγονός ότι η μοναδική πρότερη συλλογική ταυτότητα που 

διέθετε η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων αντιστοιχούσε σε αυτή της 

ορθόδοξης θρησκευτικής ομάδας, ακολουθώντας την οθωμανική 

κατηγοριοποίηση των «μιλλέτ», η δράση της IMRO, η προπαγάνδα της 

βουλγαρικής εξαρχείας και οι μετέπειτα διάρρηξη σχέσεων Σόφιας-ΙΜRΟ, 

δημιούργησαν το «μακεδονικό έθνος» μέσα σε πλαίσια που χαρακτηρίζουν 

συχνά μία περίπτωση φαντασιακής Κοινότητας7.  

Αν και οι εθνικισμοί και το εθνικό στοιχείο δε βρισκόταν σε έξαρση κατά 

την Τιτοϊκή περίοδο, η βραδυφλεγής βόμβα ποτέ δεν απομακρύνθηκε από τα 

θεμέλια του γιουγκοσλαβικού κράτους και κληροδότησε την κατάσταση αυτή 

και στην ανεξάρτητη ΠΓΔΜ, η οποία ανέσυρε εκ νέου το 1991 την εθνική 

«μακεδονική» ταυτότητα για να μπορέσει να συγκροτήσει ένα αδιαίρετο και 

ανεξάρτητο έθνος-κράτος βασίζοντας πολλά σε μία εθνικο-λαϊκιστική ρητορική 

με κύριο άξονα μία γραμμή εθνικής συνέχειας η οποία ξεκινούσε από το 

«βασίλειο της Αρχαίας Μακεδονίας» και έφτανε μέχρι τη δράση της IMRO8. 

Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν αλυτρωτικές τοποθετήσεις στο δημόσιο 

λόγο της ΠΓΔΜ και τοποθετήθηκε αρχικά το «αστέρι της Βεργίνας» στη 

σημαία της, οι συσχετισμοί ισχύος με την Ελλάδα και η θέση της τελευταίας 

στο πλέγμα σχέσεων του διεθνούς περιβάλλοντος κράτησαν τον εθνικισμό 

περισσότερο σε πλαίσια εσωτερικής κατανάλωσης και μοχλό εδραίωσης 

κοινής εθνικής ταυτότητας, παρά επέτρεψαν σε ακραίες θέσεις να 

ενσωματωθούν στην επίσημη πολιτική του κράτους. 

 ιακού κρατιδίου 

	
7 Άντερσον,  Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του 

εθνικισμού, Νεφέλη, Αθήνα, 1983 
8 Συντομογραφία για: Internal Macedonian Revolutionary Organisation. Στα ελληνικά 

ΕΜΕΟ – Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση. Στα βουλγαρικά ВМРО - 

Вътрешна Македонска Революционна Организация . Στην οργάνωση αυτή 

αναφέρεται η ονοματοδοσία διαφόρων κομμάτων στη σύγχρονη ΠΓΔΜ. 
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Σε όλους τους οικονομικούς δείκτες της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, η περιοχή της σημερινής ΠΓΔΜ ήταν στο 

τελευταίο σκαλί, μαζί με την περιοχή του Κοσσυφοπεδίου. Ιδιαίτερα η περιοχή 

του Τετόβου που κατοικείται από Αλβανούς ήταν συγκριτικά με άλλες 

περιοχές της χώρας στον πυθμένα της οικονομικής δραστηριότητας. Παρά το 

γεγονός της αρμονικής συνύπαρξης των εθνοτήτων κατά την Τιτοϊκή περίοδο, 

σημειωνόταν τρομακτικές ανισότητες στα οικονομικά μεγέθη των συνιστωσών 

ομοσπονδιακών κρατών. 

Ενώ δηλαδή η παρόμοιας έκτασης και πληθυσμού Σλοβενία 

απολάμβανε 1,56 μέσο μισθό σε σχέση με το γιουγκοσλαβικό μέσο όρο, η 

Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας άγγιζε μετά βίας το 0,68. Αντίστοιχα 

οι επενδύσεις ανά εργαζόμενο στη Σλοβενία έφταναν το 1,68 σε σχέση με τον 

ομοσπονδιακό μέσο όρο, τη στιγμή που στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας δεν ξεπερνούσαν το 0,509 . 

Πέραν των απόλυτων τιμών ήταν εμφανής η αδυναμία των Σκοπίων να 

επιδείξουν παραγωγικό πλούτο. Η δεδομένη αγροτική οικονομία της περιοχής 

και η μικρή βιοτεχνική της παραγωγή δε μπορούσε να ανταγωνιστεί τη 

βιομηχανία της Σερβίας, τη ναυτιλία των δαλματικών ακτών, ή ακόμα τον 

ορυκτό πλούτο της γιουγκοσλαβικής ορεινής ενδοχώρας. Ταυτόχρονα είναι 

γνωστή η εκούσια μη συμμετοχή των Ρομά, των Τούρκων και των Αλβανών 

στον οικονομικό ιστό της Γιουγκοσλαβίας αλλά και η σημαντική παρουσία 

παραοικονομίας στο νότιο κρατίδιο της ομοσπονδίας. Χαρακτηριστική ένδειξη-

απόδειξη της κατάστασης αυτής με τις μειονότητες και την παραοικονομία 

είναι το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα των δημοκρατιών και των αυτόνομων 

περιοχών. 

 

ΜΟ Γιουγκοσλαβίας :100 

 Σλοβενίας : 201,7 

	
9	Σκλιάς Π., ΔΠΟ. Τα Βαλκάνια, η ΚΑΕ, οι χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και οι σχέσεις 

τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Παπαζήσης, Αθήνα, 2001, σ 102	
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 Κκ εις. Κροατίας : 124,3 

 Κκ είσ. Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας: 68,1 

 Κκ εις. Κοσσυφοπεδίου: 32,2 

 

Η ξεκάθαρη υστέρηση του Κοσσυφοπεδίου αντανακλά την απροθυμία 

ή ακόμα και την αδυναμία των Αλβανών της περιοχής να συμμετάσχουν 

ισότιμα στην παραγωγική δραστηριότητα της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, χωρίς να αφεθούν κατά μέρος και οι 

αναφορές αποκλεισμού των narodnosti (εθνοτήτων) των Αλβανών και των 

Ούγγρων έναντι των narodni (εθνών) που συνιστούσαν το γιουγκοσλαβικό 

πολιτικό έθνος (Σλοβένοι, Κροάτες, Σέρβοι, Σλαβομακεδόνες, Βόσνιοι, 

Μαυροβούνιοι). 

Κοινωνία και ζητήματα ομοιογένειας 

Η ανομοιογένεια που χαρακτήριζε τη Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, αντικατοπτριζόταν και στο εσωτερικό της 

Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Πέραν της εθνικής 

ανομοιογένειας και των έντονων διαιρετικών τομών της εκάστοτε τοπικής 

μικροκοινωνίας, υπήρχαν μεγάλες ανισότητες μεταξύ αστικών κέντρων και 

περιφέρειας. Ενώ τα Σκόπια είχαν μία στοιχειώδη υποδομή 

εκσυγχρονισμένης παραγωγής, η οικονομία της υπαίθρου ελάχιστα διέφερε 

από την Οθωμανική περίοδο.  

Η αριστουργηματική σειρά ταινιών μικρού μήκους «ο καιρός των 

τσιγγάνων» του Κοστουρίτσα, περιγράφει τη ζωή των κατοίκων μίας πόλης 

της της χώρας, η οποία κατοικείται ακόμη και σήμερα σχεδόν εξ’ ολοκλήρου 

από Ρομά. Στην ταινία που προτάθηκε για το Χρυσό Φοίνικα, γίνεται πιστή 

αναπαράσταση του τρόπου ζωής των κατοίκων της περιφέρειας και της 

εξαθλίωσης που ωθούσε τους ανθρώπους σε μετανάστευση ή την 

παραοικονομία και το έγκλημα ως αντίβαρο της ανεργίας και της φτώχειας. 
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Τα προβλήματα ανομοιογένειας έγιναν έκδηλα και ζωτικά αμέσως μετά 

την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας καθώς η αλβανική μειονότητα ξεπερνούσε 

το 22% του πληθυσμού και δεδομένων των λοιπών εθνοτικών ομάδων οι 

Σλαβομακεδόνες μετά βίας έφταναν τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας. Παρά 

την κυβερνητική πρόθεση της ΣΟΔ Γιουγκοσλαβίας μεγάλη μερίδα των εν 

λόγω πληθυσμών ούτε υιοθέτησαν την τεχνητή σλαβομακεδονική γλώσσα, 

ούτε εντάχθηκαν στον αντίστοιχο εθνικό κορμό. Μάλιστα τόσο κατά τη 

Γιουγκοσλαβική περίοδο αλλά και αργότερα οι μειονότητες του κρατιδίου 

κατηγορούσαν το κέντρο για διακρίσεις, κοινωνικό αποκλεισμό και σε αρκετές 

περιπτώσεις έκαναν λόγο για βίαιες προσπάθειες αφομοίωσης. 

 

Η περίοδος 1991-2001 

Η πρώτη δεκαετία ανεξαρτησίας της ΠΓΔΜ, από το 1991 μέχρι και το 

2001 χαρακτηρίστηκε ως μία δύσκολη πορεία μέσα από πολιτική και 

οικονομική αστάθεια. Πέραν της ριζικής αλλαγής όλων των θεσμών και των 

δομών σε οικονομικό-πολιτικό επίπεδο, της εισαγωγής του φιλελεύθερου 

πακέτου ιδεών για την κοινωνία και τις σχέσεις κράτους-πολίτη και τις λοιπές 

πτυχές της αποσοσιαλοποίησης που αφορούν τη ΔΠΟ, η ΠΓΔΜ είχε να 

αντιμετωπίσει –σε σχέση με τα μη Γιουγκοσλαβικά κράτη-τις επιπτώσεις ενός 

εμφυλίου πολέμου στην περιοχή της κατά τα έτη μεταξύ 1991 και 1995, την 

επιβολή εμπορικού εμπάργκο από την Ελλάδα τη διετία 1994-95, την 

εμπόλεμη κατάσταση στα βόρεια σύνορά της το 1999 με τους βομβαρδισμούς 

της ΟΔΓ και την de facto απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου και μία μεγάλη 

εσωτερική ταραχή το 2001 που εκ νέου απειλούσε να οδηγήσει τη χώρα σε 

κατακερματισμό ή «εμφύλιο πόλεμο». 

Ο Κίρο Γκλιγκόροφ ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε στο τιμόνι της 

χώρας από το 1990 έως το 1995. Πέτυχε την αναίμακτη απόσχιση της ΠΓΔΜ 

από την ΟΔΓ, καθώς το Βελιγράδι συνεργάστηκε και σεβόμενο την απόφαση 

του δημοψηφίσματος του 1990 απέσυρε τα Ομοσπονδιακά Γιουγκοσλαβικά 

στρατεύματα. Στην πραγματικότητα, η απόφαση αυτή ήταν άμεσο προϊόν της 
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επικέντρωσης του σερβικού ενδιαφέροντος στο πεδίο μαχών της Βοσνίας και 

το μικρό ενδιαφέρον για το κρατίδιο του νότου, το οποίο θεωρείτο θνησιγενές. 

Το υψηλό ποσοστό μειονοτήτων και οι βλέψεις της Βουλγαρίας στο 

νεοσύστατο κράτος, ανάγκασε την κυβέρνηση Γκλιγκόροφ να 

πραγματοποιήσει την περιβόητη φυγή προς τα εμπρός, επενδύοντας στη 

διαφύλαξη και προβολή της «μακεδονικής» εθνικής ταυτότητας και την 

προσπάθεια σύνδεσης της μακεδονικής ιστορίας με το «μακεδονικό» έθνος 

και το διαχωρισμό του από Βούλγαρους (κατά κύριο λόγο) και Σέρβους.  

Ταυτόχρονα, η προσπάθεια οικειοποίησης συμβόλων της Μακεδονικής 

αρχαιότητας, η αξίωση αναγνώρισης «μακεδονικού έθνους» και γλώσσας και 

φυσικά οι αλυτρωτικές αναφορές στο πρώτο Σύνταγμα της χώρας, 

προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Ελλάδας. Η Αθήνα απαίτησε από τα 

Σκόπια την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας «Δημοκρατία της 

Μακεδονίας», τη διαγραφή του αστεριού της Βεργίνας από τα εθνικά σύμβολα 

του κράτους και την άμεση απόσυρση των αναφορών σε αλλαγή των 

συνόρων, καθώς σε χάρτες που έκαναν την εμφάνισή τους  και απεικόνιζαν τη 

«Μεγάλη Μακεδονία» περιλαμβανόταν ελληνικά εδάφη. 

Η πίεση της διετίας 1992-93 μέσω των διεθνών οργανισμών δεν 

απέφερε καρπούς για την ελληνική πλευρά, η οποία τη διετία 1994-95 

επιβάλει οικονομικό εμπάργκο στην ΠΓΔΜ, κλείνοντας το λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης για κάθε οικονομική δραστηριότητα συμφερόντων της ΠΓΔΜ 

εκτός από τη μεταφορά φαρμάκων και τροφίμων. Η ζημία για την εύθραυστη10 

οικονομία των Σκοπίων υπολογίζεται σε 1,5 δις $ και γίνεται ξεκάθαρη η 

ζωτική σημασία των ελληνικών συνόρων για την επιβίωση της. 

Πίνακας 1, Εισαγωγές & Εξαγωγές της ΠΓΔΜ από κ προς την Ελλάδα, 

1990-2009, τιμές σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 

	
10http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=60&pr

.y=10&sy=1991&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=962&s=NG

DP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=	



 

Πηγή Δεδομένων: State Statistical Office, ΠΓΔΜ 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, το εμπάργκο που επέβαλε η 

Ελλάδα στην ΠΓΔΜ είχε τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία της δεύτερης 

αλλά και την εμπορική δραστηριότητα μεταξύ των δύω χωρών. Για τα 

οικονομικά έτη 1994-1995 το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε στο ποσό 

των 79,30 εκατομμυρίων USD, ενώ για τη διετία 1992-1993 το αντίστοιχο 

ποσό ανερχόταν στα 235,23 εκατομμύρια USD και για την αντίστοιχη διετία 

1996-1997 το ποσό ανήλθε στα 408,88 εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων 

Πολιτειών (USD). 

Μετά από διεθνείς πιέσεις, η Αθήνα πείθεται να άρει τον εμπορικό  

αποκλεισμό της ΠΓΔΜ. Με τη σειρά της η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 

προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα. Τα 

αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, γνωστά ως «ενδιάμεση συμφωνία» 

αποτέλεσαν το πρώτο βήμα άμεσου διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. 

Μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε η αποδοχή των συνόρων από την ΠΓΔΜ,  ο 

εκατέρωθεν σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας, η μη ανάμιξη σε εσωτερικά 

ζητήματα της Ελλάδας από τα Σκόπια και αντιστρόφως και η αλλαγή της 

σημαίας που απεικόνιζε τον ήλιο της Βεργίνας.  

31	

	



32	

	

																																																							

Με την Ενδιάμεση Συμφωνία11, οι δύο χώρες συμφώνησαν στη χρήση 

της ονομασίας Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με την 

Ελλάδα να μη διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει την είσοδο του κρατιδίου σε 

υπερεθνικούς οργανισμούς μέχρι την οριστική επίλυση του ζητήματος της 

ονομασίας. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η ολική άρση του εμπάργκο καθώς η 

οικονομία της ΠΓΔΜ είχε ήδη κλονιστεί σοβαρά λόγω της αδυναμίας 

ανεφοδιασμού της όποιας βαριάς βιομηχανίας αλλά και της έλλειψης 

πετρελαίου. 

Η δεύτερη εκλογική νίκη του Γκλιγκόροφ στις εκλογές του 1994 θα τον 

κρατήσει στην εξουσία μέχρι την επόμενη χρονιά καθώς η απόπειρα 

δολοφονίας του το 1995 θα τον απομακρύνει από τη θέση του προέδρου. Το 

προεδρικό σύστημα της χώρας έμελλε να επιφέρει σημαντικό πολιτειακό 

ζήτημα λίγα χρόνια αργότερα, όταν οι Αλβανοί και οι λοιπές μειονότητες θα 

ζητήσουν και θα επιτύχουν καλύτερη δυνατότητα εκπροσώπησης, με ένα ημί-

αναλογικό σύστημα εκλογής των βουλευτών. 

Υπό την πίεση του αναβρασμού στο Κοσυφοπεδίου, το εκλογικό 

σύστημα θα τροποποιηθεί από το 1998 κι έπειτα ως εξής: Από τις 120 έδρες 

του κοινοβουλίου οι 35 διανέμονται αναλογικά στα κόμματα που 

συγκεντρώνουν πάνω από 5% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υπόλοιπες 85 

δίδονται από τις ισάριθμες μονοεδρικές περιφέρειες της χώρας, με σκοπό να 

αντιπροσωπεύονται καλύτερα τα εθνικά και κοινωνικά στοιχεία που 

υπερτερούν και κυριαρχούν σε κάθε περιοχή. Έτσι στις βουλευτικές εκλογές 

του 199812 ο πλουραλισμός έκφρασης κάλυψε όλο το φάσμα των εθνοτικών 

και ιδεολογικών αντιθέσεων του μωσαϊκού της χώρας και έδωσε το δικαίωμα 

στους εθνικιστές και το συνασπισμό τους να σχηματίσουν κυβέρνηση με 62 

έδρες, έναντι των σοσιαλδημοκρατών που εξέλεξαν 27 βουλευτές. Τα 

μειονοτικά κόμματα των Αλβανών συνολικά κατέλαβαν 24 έδρες ενώ τις 

υπόλοιπες 7 μοιράστηκαν 4 ακόμα κόμματα που κέρδισαν την 

	
11http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MK_950913_Interim%20Ac

rd%20between%20the%20Hellenic%20Republic%20and%20the%20FYROM.pdf co

12	Nohlen & Stöver, Elections in Europe: A data handbook, 2010	
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κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ανάμεσά τους η μειονότητα των Ρομά, οι 

σοσιαλιστές, οι πρώην κομμουνιστές και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. 

Την αμέσως επόμενη χρονιά ξεσπά πόλεμος στην Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Το πλέον σημαντικό για την πορεία της 

χώρας δεν είναι ούτε οι προεδρικές εκλογές, ούτε η κυβερνητική 

αναδιάρθρωση. Η οικονομία της χώρας κλονίζεται εκ νέου. καθώς για μία 

ακόμα φορά παρουσιάζονται ανωμαλίες στη διεξαγώγη εμπορίου με το 

βασικό εμπορικό της εταίρο, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας.  

Την ίδια στιγμή βλέπει τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου και της 

μειονότητας της ΠΓΔΜ να εγείρουν αξιώσεις για απόσχιση τμημάτων της 

χώρας και σχηματισμό της μεγάλης Αλβανίας στα δυτικά Βαλκάνια. Μετά από 

σειρά διπλωματικών ενεργειών εκ μέρους των ΗΠΑ η κρίση θα εκτονωθεί 

προσωρινά, αλλά το 2001, οπότε και οι Αλβανοί θα ξεπεράσουν το 30% του 

πληθυσμού, η κρίση θα αναζωπυρωθεί εκ νέου. Οι εθνοτικές αντιθέσεις θα 

κορυφωθούν μετά το βίαιο κλείσιμο του αλβανικού Πανεπιστημίου στο Τέτοβο 

και η αναταραχή θα επιδεινωθεί μετά την δήλωση του Βούλγαρου προέδρου 

για πρόθεση της Σόφιας να στείλει στρατό στην ΠΓΔΜ. Μετά την έντονη 

αντίδραση Αθηνών και Βελιγραδίου –υπό το φόβο τα διχοτομηθεί το κρατίδιο 

και να μοιραστεί ανάμεσα σε Βουλγαρία και τη Μεγάλη Αλβανία- η πρόταση 

αυτή αναιρέθηκε από τη βουλγαρική ηγεσία και αποφεύχθηκε νέος κύκλος 

ένοπλων συγκρούσεων στην περιοχή. Η νέα παρέμβαση των ΗΠΑ υπήρξε 

καταλυτική στην εξομάλυνση των καταστάσεων στο εσωτερικό της χώρας 

αλλά και τις δυνάμει εξωτερικές απειλές. 

Αυτό δεν αποτέλεσε τυχαίο γεγονός, καθώς η εξωτερική πολιτική της 

ΠΓΔΜ κατευθύνθηκε κυρίως πάνω σε τρεις άξονες, εκ των οποίων ο 

σημαντικότερος είναι οι καλές σχέσεις που διατηρούν με τις ΗΠΑ. Σε δεύτερο 

επίπεδο η ΠΓΔΜ προσπαθεί να δυναμώσει τους δεσμούς με τις χώρες της ΕΕ 

που αποτελούν βασικούς εμπορικούς της εταίρους (όπως η Γερμανία και η 

Ιταλία) ενώ το τρίτο επίπεδο είναι το πλέγμα σχέσεων με τις γειτονικές χώρες 

στα ευρύτερα Βαλκάνια. Τα Σκόπια έχουν καταφέρει να κρατήσουν ουδέτερο 

κλίμα με τη Σόφια και τα Τίρανα, τυπικά καλές σχέσεις με το Βελιγράδι και 
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εσχάτως επιχειρεί την προσέγγιση με την Άγκυρα για προφανείς λόγους, 

βρίσκοντας όμως και την αντίστοιχη ανταπόκριση. Οι σχέσεις με την Αθήνα 

παρέμεναν σε τυπικό επίπεδο έως το 2004 μέχρι και την ανάληψη της 

κυβέρνησης από την κεντροδεξιά παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η 

κυβέρνηση Καραμανλή σκλήρυνε τη στάση της στο θέμα των 

διαπραγματεύσεων και πήρε αρκετούς πόντους για τις ελληνικές θέσεις με τη 

διπλωματική επιτυχία της άρνησης εισόδου στο ΝΑΤΟ13 στη διάσκεψη του 

Βουκουρεστίου το 2008. 

 

Η οικονομική διάσταση της μετάβασης και οι εξωτερικές σχέσεις της 

χώρας. 

Η οικονομία της ΠΓΔΜ αποτελεί μέχρι και σήμερα τη δεύτερη χειρότερη 

των Βαλκανίων, μετά την Αλβανία. Η φτωχότερη δημοκρατία της 

Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας ήταν 

βαθύτατα εξαρτημένη από την εξωτερική αρωγή και την εισαγωγή πρώτων 

υλών, καυσίμων και βιομηχανικών προϊόντων που απαιτούν οι παραγωγικές 

της μονάδες. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας όχι μόνο την απέκοψε από τις 

ζωτικές αγορές της ομοσπονδίας, αλλά ανάγκασε την ΠΓΔΜ να κάνει κάποια 

συγκρατημένα βήματα εισόδου στην οικονομία της αγοράς, ξεκινώντας από 

ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. 

Οι πρώτες πρώιμες ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν στη χώρα ήταν μόνο 

κατ’ όνομα μεταβολή της φύσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Το κράτος 

συνέχισε να αποτελεί το βασικό μέτοχο των επιχειρήσεων και παρέμεινε 

μοναδικό παράδειγμα χώρας όπου η κρατιστική οικονομία υπερισχύει της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας, παρά τους θεωρητικά φιλελεύθερους 

προσανατολισμούς. Η χώρα δεν έπαψε ποτέ να πλήττεται από υψηλά 

ποσοστά παραοικονομίας, αυξανόμενη ανεργία, ισχυρό ρεύμα 

μετανάστευσης, χαμηλά ποσοστά ρυθμών ανάπτυξης και αύξηση του 

δημοσίου χρέους και των μονίμως αρνητικών εμπορικών ισοζυγίων. 

	
13	http://www.summitbucharest.ro/en/1.html	
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Το εμπάργκο που επιβλήθηκε από την Ελλάδα τη διετία 1994-95 

αποτέλεσε ακόμα έναν ανασταλτικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας. Το κλείσιμο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο στέρησε 

καύσιμα, πρώτες ύλες και τα απαραίτητα εφόδια  αλλά και έκλεισε τη βασική 

εμπορική διέξοδο για πολλές από τις εξαγωγές της ΠΓΔΜ.  Κατά τη διετία 

1994-95 το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας έκλεισε αρνητικά με απώλειες 137 

εκ $14.  

Η προσωρινή ανάκαμψη της οικονομίας την τριετία 1996-1998 έδειξε 

σημάδια περεταίρω συμμετοχής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην οικονομία, 

σημαντικό ποσοστό ενσωμάτωσης της παραοικονομίας και τις πρώτες ΑΞΕ 

που ενίσχυσαν στο μέτρο του δυνατού τις παραγωγικές δομές της χώρας. 

Ωστόσο ο πόλεμος στην ΟΔΓ το 1999 αποτέλεσε νέο εμπόδιο στην 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς τα Σκόπια αποκόπηκαν από το 

βασικό εμπορικό τους εταίρο, το Βελιγράδι και ταυτόχρονα έχασαν τη χερσαία 

εμπορική τους οδό από και προς το δεύτερο εμπορικό τους εταίρο, τη 

Γερμανία.  

Οι υπόλοιπες αγορές της κεντρικής Ευρώπης έγιναν ταυτόχρονα 

δυσκολότερα προσβάσιμες, καθώς οι τεταμένες σχέσεις με τα Τίρανα και τη 

Σόφια δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη του διακομιστικού εμπορίου διαμέσου 

των χωρών αυτών. Ιδιαίτερα πλήγηκαν οι εξαγωγές των ευπαθών προϊόντων 

όπως τα νωπά τρόφιμα και τα προϊόντα της χημικής ή μεταλλουργικής 

βιομηχανίας τα οποία είτε προοριζόταν για την αγορά της ΟΔΓ είτε επρόκειτο 

να χρησιμοποιήσουν το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. 

Η εμπόλεμη κατάσταση αποτέλεσε μοχλό ανάσχεσης των εμπορικών 

συναλλαγών καθώς πλέον απαιτούνταν παράπλευρα έξοδα και διοικητικές 

απαιτήσεις που κάθε άλλο παρά διευκόλυναν τη μεταφορά αγαθών και 

προϊόντων. Την ίδια στιγμή η ανεργία εκτοξεύτηκε και σημαντικό ρεύμα 

Αλβανών προσφύγων από το Κοσσυφοπέδιο κατέλυσε στη χώρα. Η 

μειωμένη ανάπτυξη του ΑΕΠ και η μείωση της παραγωγής αποτέλεσαν 

μεσοπρ ονομία της χώρας. 

																						 	
14	Σκλιάς,	οπ,	σ	126 
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Σε όλη αυτή την πορεία της πρώτης 10ετίας της ΠΓΔΜ δεν πρέπει να 

αφήνεται κατά μέρος και το διαρκώς αυξανόμενο εξωτερικό χρέος της χώρας. 

Η χρηματοπιστωτική κρίση του κρατιδίου και η διαρκής πολιτική αναταραχή 

δεν επέτρεψαν στα Σκόπια να μειώσει τα ελλείμματα ή να αποφύγει τον 

επιπλέον εξωτερικό δανεισμό. Οι πληθωριστικές τάσεις και η σταδιακή 

υποτίμηση του εθνικού νομίσματος επιδείνωσαν την ήδη βεβαρημένη 

κατάσταση15. 

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της πορείας της ΠΓΔΜ 

Οι γενικότερες κοινωνικές διαφοροποιήσεις της ΠΓΔΜ εκφράστηκαν 

στο χώρο της πολιτικής και παρουσιάστηκαν κυρίως με τη μη ισότιμη 

συμμετοχή στον οικονομικό ιστό της χώρας. Παρά τη δυναμική αλβανική 

παρουσία στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας, οι μειονότητες εξακολουθούν 

κατηγορούν το κέντρο για αποκλεισμό, ρατσισμό και κατηγοριοποίηση των 

πολιτών ανάλογα με το εθνικό τους υπόβαθρο. Η διαρκώς αυξανόμενη 

παρουσία Αλβανών μειονοτικών στην επικράτεια της χώρας, την οδήγησε το 

2001 στα πρόθυρα ένοπλης σύρραξης. Ο αλβανικός εθνικισμός όχι μόνο 

απείλησε την εδαφική ακεραιότητα της ΠΓΔΜ, αλλά αποσταθεροποίησε και τις 

διεθνείς σχέσεις του κράτους με την Αλβανία, τη Σερβία και τη Βουλγαρία. 

Η αποσοσιαλοποίηση της ΠΓΔΜ αφορά κυρίως τον πολιτικό τομέα και 

τον απογαλακτισμό από την ΟΔΓ και λιγότερο την οικονομία. Υπό αυτό το 

πρίσμα γίνεται εύκολα αντιληπτή η μεταφορά των κοινωνικών ανισοτήτων στις 

άμεσες ημερήσιες διατάξεις της πολιτικής πραγματικότητας. Με άλλα λόγια, 

στην περίπτωση των Σκοπίων η κοινωνία αποτέλεσε το βασικό στοιχείο της 

πολιτικής με κύριο μοχλό οικοδόμησης της πολιτικής το εθνικό-εθνοτικό 

στοιχείο.  

Οι ήδη έντονες κοινωνικές αντιθέσεις οξύνθηκαν από την οικονομική 

δυσπραγία, την άνιση κατανομή πλούτου και ανάπτυξης αλλά και λόγο της 

απροθυμίας να σχηματιστεί «εθνικός κορμός» χωρίς εθνοτικά στοιχεία. Η 

οθωμαν παρξης διαφορετικών ομάδων στον ίδιο 

	
15	Σκλιάς, οπ, σ 129 
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χώρο οδήγησε τη Βοσνία σε εμφύλιο πόλεμο και την ΠΓΔΜ σε μία διαρκή 

ένταση που απειλούσε την επιβίωση του κράτους και την ακεραιότητά του. 

 

Επίλογος	

Η διαδικασία αποσοσιαλοποίησης στις χώρες του ανατολικού μπλοκ 

προχώρησε με διαφορετική ταχύτητα και προσανατολισμό σε κάθε χώρα. 

Κινούμενη πάνω στους άξονες της αστικοποίησης της δημοκρατίας στο χώρο 

της πολιτικής, τη μετάβαση στην οικονομία της αγοράς και του 

φιλελευθερισμού στην οικονομία και την κοινωνία αντίστοιχα, η επίπονη και 

χρονοβόρα αυτή διαδικασία, έδωσε διαφορετικές προτεραιότητες ανά 

περίσταση καθώς έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες και 

οι ανάγκες κάθε χώρας ξεχωριστά. 

Όπως αναφέρθηκε, η ΠΓΔΜ αντιμετώπισε μία σειρά από 

πραγματολογικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση  του μετασχηματισμού σε όλα 

σχεδόν τα επίπεδα. Η διένεξη με την Ελλάδα για το θέμα του ονόματος 

αποτέλεσε πραγματικό πυλώνα αποσταθεροποίησης της πολιτικής 

κατάστασης με τις φυγόκεντρες τάσεις να ενισχύονται ακόμη περισσότερο με 

τη δυναμική παρουσία του αλβανικού εθνοτικού στοιχείου. Υπήρξε μία σειρά 

συνταγματικών και πολιτειακών μεταρρυθμίσεων ώστε να επιτευχθεί μία κατά 

το δυνατόν δικαιότερη και πλέον αντιπροσωπευτική κατανομή των εδρών και 

άρα αποδεκτή βάση για τις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων και παραγωγής 

της πολιτικής. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν η οικονομική 

δυσπραγία της χώρας ως βασικό αίτιο καθυστέρησης των μεταρρυθμίσεων 

και ανασταλτικών παράγοντας για την ολοκλήρωση αναπτυξιακών πολιτικών 

προς την κατέυθυνση του εκσυγχρονισμού. 

 Σε κάθε περίπτωση η πολιτική αποτέλεσε το βασικό στοιχείο 

μετάβασης από το παλαιό στο νέο καθεστώς καθώς και στη λειτουργία μίας 

νέας οικονομικο-πολιτικής πραγματικότητας. Οι βαλτικές χώρες και οι 

δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας βάδισαν στα μονοπάτια αυτά με ακριβώς 

αντίθετες κατευθύνσεις. Από τη μία η πλήρης ένταξη στο δυτικό φιλελεύθερο 
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μοντέλο και από την άλλη ο αυταρχισμός και η απολυταρχία χωρίς τον 

ιδεολογικό μανδύα του σοσιαλισμού. 

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποτέλεσαν το ρέκβιεμ της οικονομικής 

ανάπτυξης σε θέση οδηγού έναντι της πολιτικής. Για τις δύο αυτές χώρες, οι 

προβληματικές οικονομίες και η ανάπτυξή τους αποτέλεσαν τον κύριο δότη 

κατευθύνσεων για την πορεία της αποσοσιαλοποίησης. Αντίθετα η ΠΓΔΜ 

αποτέλεσε το γνησιότερο παράδειγμα κράτους όπου οι κοινωνικές αντιθέσεις 

και οι εθνοτικές συγκρούσεις αποτέλεσαν την κύρια ασχολία των διαδικασιών 

της πολιτικής καθώς ακόμα και η ίδια η επιβίωση του κράτους εξαρτήθηκε 

από την επιτυχία δόμησης εθνικού κορμού ή το συμβιβασμό ειρηνικής 

διαβίωσης μέσα από την πολιτική κατευνασμού του κέντρου και τη συμμετοχή 

των μειονοτήτων στην πολιτική εκπροσώπηση συμφερόντων. 
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ς-ΠΓΔΜ οι εξελίξεις αναφ

																																																							

Εισαγωγή		

 

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (στο εξής 

ΠΓΔΜ) αποτελεί παράγωγο της διάσπασης της πρώην Σοσιαλιστικής 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Γεωγραφικά βρίσκεται στα 

Βαλκάνια, περιστοιχισμένη από τα κράτη της Αλβανίας, της Ελλάδας, της 

Βουλγαρίας, της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου16.  

Τον Ιανουάριο του 1991 ο Πρόεδρος της τότε Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Kiro Gligorov, κηρύσσει την ανεξαρτησία της 

χώρας, η οποία λαμβάνει συνταγματικά το όνομα «Δημοκρατία της 

Μακεδονίας». Η συνταγματική αυτή ονομασία του νέου κράτους θα 

αποτελέσει την αρχή ενός προβλήματος με διπλωματικές, ιστορικές, 

γεωγραφικές αλλά και στρατηγικές παραμέτρους σε διεθνές επίπεδο και 

ιδιαίτερα διμερώς με την Ελλάδα17.  

Η ονομασία Μακεδονία συμπίπτει με το όνομα του μεγαλύτερου 

γεωγραφικού διαμερίσματος της Ελλάδας, το οποίο συνορεύει με το 

νεοσύστατο κράτος. Ως εκ τούτου, η συλλογική συνείδηση αλλά και ο 

πολιτικός κόσμος συνδέει άμεσα αυτή τη «σύμπτωση» με αλυτρωτικές 

γεωγραφικές και πολιτικές επιδιώξεις της ηγεσίας της ΠΓΔΜ στην ελληνική 

επικράτεια18. Το ζήτημα της ονομασίας δεν είναι μονοδιάστατο και σαφώς δεν 

επηρεάζεται μονομερώς ή ακόμα και διμερώς. Στην πορεία των σχέσεων 

Ελλάδα ορικά με το ζήτημα της ονομασίας έχουν 

	
16 Βλ. Παράρτημα, Χάρτης Ι. 
17 Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Το ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ, 
http://www1.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-pgdm  (ανάκτηση 20/07/2011). 
18 Στο ίδιο: «Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται ο αλυτρωτικός αγώνας που έχει αναλάβει 
η πολιτική ηγεσία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 
επιδιώκοντας, μέσω σχολικών συγγραμμάτων και προπαγάνδας, να γαλουχήσει τους 
πολίτες της χώρας με την ιδέα ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων και να 
καλλιεργήσει το δόγμα της «Μεγάλης Μακεδονίας», μέρος της οποίας είναι η πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ενώ τα λοιπά της κομμάτια βρίσκονται 
υπό ελληνική, βουλγαρική και αλβανική κατοχή. Είναι προφανές  ότι το αλυτρωτικό 
δόγμα της Μεγάλης Μακεδονίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης των 
«κατεχόμενων» εδαφών». 

http://www1.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-pgdm
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επηρεαστεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από πλήθος συνισταμένων, 

όπως η εσωτερική και εξωτερική πολιτική, οι υπερεθνικοί και διεθνείς 

οργανισμοί, οι φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, οι ίδιοι οι πληθυσμοί 

των άμεσα εμπλεκόμενων χωρών αλλά και οι παρεμβάσεις ισχυρών 

εξωσυστημικών δρώντων.  

Στόχος του παρόντος πονήματος είναι η ιστορική αναδρομή στην 

πορεία των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ μετά την 

ανεξαρτησία της τελευταίας, την ανάδυση του ζητήματος της ονομασίας της 

και το ρόλο των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων στη διαμόρφωση της 

πορείας αυτής. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της εργασίας αφιερώνεται 

αναπόφευκτα στο ζήτημα της ονομασίας. Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τη 

χρονική περίοδο 1991-2006, διάστημα το οποίο καλύπτει τις εξελίξεις σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο από τη γένεση του προβλήματος μέχρι και το 

διεθνές άνοιγμα της ΠΓΔΜ στην Ευρώπη με την υποβολή της αίτησης ένταξής 

της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προεκτάσεις αυτής της ενέργειας στο 

ζήτημα της ονομασίας. Η μελέτη επιμερίζεται σε τρία κεφάλαια τα οποία 

ακολουθούν τις εξελίξεις με χρονολογική σειρά.  

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η περίοδος 1991-1995, από την 

εμφάνιση και θεσμικά της υπόθεσης του ονόματος μέχρι την υπογραφή της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ, η οποία φάνεκα 

να εξομαλύνει τις μέχρι τότε τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών. Στο κεφάλαιο 

αυτό καταγράφονται οι πολιτικές και διπλωματικές κινήσεις τόσο στο επίπεδο 

των δύο χωρών όσο και στα πλαίσια της διεθνούς πολιτικής. Ιδιαίτερη μνεία 

γίνεται στις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις, καθώς παρουσιάζουν 

εξαιρετικό ενδιαφέρον σε συνάρτηση με το ζήτημα της ονομασίας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο έχει ως χρονική αφετηρία την υπογραφή της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας και επανατοποθετεί τη διαμάχη περί του ονόματος σε 

νέα βάση. Στο κεφάλαιο αυτό καλύπτεται η περίοδος 1996-2000, διάστημα 

στο οποίο σημειώνεται σημαντική πρόοδος στις σχέσεις των δύο χωρών σε 

οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο συνεργασίας, ενώ παράλληλα 

καταγράφονται καθοριστικές κινήσεις της ΠΓΔΜ στη διεθνή πολιτική σκηνή, 
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τόσο με την αίτηση ένταξής της στο ΝΑΤΟ όσο και με την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων για την ένταξή της στην ΕΕ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στην 

πενταετία 2001-2006, εξετάζοντας τα βήματα οικονομικής και πολιτισμικής 

συνεργασίας, τις πολιτικές σχέσεις και τις διακυμάνσεις τους. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην προοπτική ένταξης της ΠΓΔΜ στην ΕΕ και το ρόλο της 

Ελλάδας σε αυτήν καθώς και στις προσπάθειες εξεύρεσης συμβιβαστικής 

λύσης στο ζήτημα της ονομασίας υπό τον Ειδικό Διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, 

Matthew Nimetz. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο πραγματοποιείται η παρούσα διατριβή. Στις ενότητες που το 

αποτελούν, γίνεται η παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου των διεθνών 

σχέσεων, της διεθνούς πολιτικής οικονομίας και επεξηγείται μία σειρά 

σημαντικών εννοιών όπως οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, η Ισχύς, το Εθνικό 

Συμφέρον, η Ασφάλεια και η οικονομική διπλωματία. Παράλληλα, στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται σε ένα πρώτο επίπεδο το πλέγμα σχέσεων που 

διαμορφώνουν τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των κρατών αλλά και ο 

ρόλος των οικονομικών σχέσεων στην οικοδόμηση διμερών σχέσεων προς 

την κατεύθυνση της μη σύγκρουσης. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αξιολογείται επί της ουσίας το ζήτημα των 

διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ, μελετώντας και αναλύοντας τον 

σχετικό δημόσιο λόγο που αναπτύχθηκε στις δύο χώρες, την επίδραση των 

οικονομικών σχέσεων, τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε από τις πολιτικές 

ελίτ των δύο χωρών, τις προεκτάσεις της κοινωνικής δραστηριότητας (πχ 

τουρισμός, συλλαλητήρια κ.α.), το σημαντικό ρόλο των ΜΜΕ και βέβαια τα 

όσα συνέβησαν σε θεσμικό επίπεδο, όπως οι διμερείς συμφωνίες και οι 

εκατέρωθεν επίσημες επισκέψεις πρωθυπουργών και υπουργών. 
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Κεφάλαιο 1:  Η γένεση του προβλήματος 1991‐1995 

Η δεκαετία του 1990 υπήρξε μάρτυρας, μεταξύ πολλών άλλων 

γεγονότων, καταστατικών αλλαγών στον Ευρωπαϊκό χάρτη. Ήδη μια δεκαετία 

νωρίτερα στα Βαλκάνια, η Γιουγκοσλαβία, μετά το θάνατο του Τίτο, γνώριζε 

την εμφάνιση των εθνικισμών οι οποίοι στη δεκαετία του 1990 οδήγησαν στη 

διάλυση της χώρας σε έξι δημοκρατίες: τη Σλοβενία, την Κροατία, την Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, την ΠΓΔΜ, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. 

Μέχρι το 1991 το επίσημο όνομα της ΠΓΔΜ ήταν Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας, το οποίο μετά την ανεξαρτησία της το μετατρέπει 

σε Δημοκρατία της Μακεδονίας. Από το σημείο αυτό θα ξεκινήσει η 

μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας σχετικά με το 

όνομα του νέου κράτους, μια αντιπαράθεση η οποία εμπλέκει ζητήματα 

εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας και σταθερότητας στα Βαλκάνια. Τον 

Ιανουάριο του 1991 το άτυπο δημοψήφισμα οδήγησε στην κήρυξη της 

ανεξαρτησίας της χώρας από την ΟΔΓ. Στις 17 Φεβρουαρίου η Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας μετονομάζεται σε Δημοκρατία της Μακεδονίας.  

 

Κεφάλαιο	1.1.	Πολιτική	κι	επικοινωνία	

 

Θεσμικά, το κράτος της ΠΓΔΜ συστήνεται στις 25 Ιανουαρίου 1991, με 

τη δήλωση ανεξαρτησίας την οποία διακηρύσσει το κοινοβούλιο της χώρας, η 

οποία ως τότε διατηρεί την ονομασία Σοσιαλιστική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας. Την ηγεσία της χώρας αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της 

Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Kiro Gligorov. Το Νοέμβριο του 

ίδιου έτους, η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει πως δεν προτίθεται να 

αναγνωρίσει ένα κράτος το οποίο χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία, ένα 

όνομα το οποίο συνιστά αδιαπραγμάτευτη εθνική και πολιτισμική 
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κληρονομιά19 η χρήση του οποίου αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά 

δικαιώματα. Το Δεκέμβριο η ελληνική πλευρά φέρνει την ένστασή της στην 

προσοχή της Ευρώπης, ζητώντας συγκεκριμένα:  

 Την αλλαγή του όρου Μακεδονία 

 Διαβεβαίωση της ΠΓΔΜ πως δεν έχει εδαφικές αξιώσεις 

και διεκδικήσεις από την Ελλάδα, 

 Αναγνώριση από πλευράς της ΠΓΔΜ πως δεν υπάρχει 

μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα20.  

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο Υπουργών 

Εξωτερικών της Ευρώπης συναντάται εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Με ομόφωνη 

ψήφο τα μέλη του Συμβουλίου θέτουν τους όρους για την αναγνώριση της 

ανεξαρτησίας της ΠΓΔΜ, κατοχυρώνοντας πως δε θα αναγνωριστεί όνομα το 

οποίο θα μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές εδαφικές 

διεκδικήσεις21.  

Τον Ιανουάριο του 1992, μια ανεπίσημη συνάντηση μεταξύ Ελλάδας 

και ΠΓΔΜ λαμβάνει χώρα στην Αθήνα. Η συνάντηση, ωστόσο, αποβαίνει 

άκαρπη καθώς οι εκπρόσωποι της ΠΓΔΜ αρνούνται να διαπραγματευτούν το 

ζήτημα της ονομασίας22. Παράλληλα, τροποποιείται το άρθρο 49 στο 

Σύνταγμα της ΠΓΔΜ, το οποίο αφορά στην προστασία των μειονοτήτων: «Η 

Δημοκρατία μεριμνά για την κατάσταση και τα δικαιώματα των μακεδονικής 

καταγωγής πολιτών που βρίσκονται στις γειτονικές χώρες και των 

εκπατρισμένων Μακεδόνων, συμβάλλει στην πολιτιστική τους ανάπτυξη και 

αναλαμβάνει την προαγωγή των σχέσεων μαζί τους. Η Δημοκρατία μεριμνά 

	
19 Βλ. Floudas, A Name for a Conflict or a Conflict for a Name? An Analysis of 
Greece's Dispute with FYROM, στο Journal of Political and Military Sociology, 1996, 
τχ. 285 http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3719/is_199601/ai_n8752910/ 
(ανάκτηση 19/07/2011) 
20 Βλ. Ίδρυμα Μακεδονικού αγώνα, A Timeline of recent events concerning the 
Macedonian issue, 1991, http://www.macedonian-heritage.gr/timeline.html#1991 
(ανάκτηση 19/07/2011).  
21 Στο ίδιο : «including the use of a denomination which implies territorial claims». 
22 Στο ίδιο. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3719/is_199601/ai_n8752910/
http://www.macedonian-heritage.gr/timeline.html#1991
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για τα πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών της στην 

αλλοδαπή».23  

Η διατύπωση αυτή ερμηνεύεται ως σαφή τοποθέτηση της ΠΓΔΜ για 

αλύτρωτους πληθυσμούς στις συνορεύουσες με αυτήν χώρες. Το ίδιο 

διάστημα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος 

Καραμανλής, ασκεί πιέσεις προς τους αρχηγούς των κρατών μελών της ΕΕ 

αναφορικά με το ζήτημα της ονομασίας, υποστηρίζοντας πως η ΠΓΔΜ δεν 

πληροί της προϋποθέσεις αναγνώρισής της ως κράτος από την ΕΕ.  

Τον Φεβρουάριο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Joao de 

Deus Pinheiro προτείνει, έπειτα από μερικούς μήνες διαπραγματεύσεων, το 

όνομα Nova Macedonia (Νέα Μακεδονία)24. Η Ελλάδα απορρίπτει την 

ονομασία καθώς διατηρεί τον όρο Μακεδονία, έναν όρο ο οποίος, αφενός 

χρησιμοποιείται ήδη για να χαρακτηρίσει την βόρεια διοικητική περιφέρεια της 

χώρας, αφετέρου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη εθνική και πολιτισμική 

κληρονομιά της Ελλάδας25. 

Τον Απρίλιο του 1992, πραγματοποιείται σύσκεψη των Ελλήνων 

πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα της 

ονομασίας των Σκοπίων. Στη σύσκεψη επαναβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα δεν 

θα αναγνωρίσει το κράτος αυτό αν στο όνομά του υπάρχει ο όρος Μακεδονία 

ή και παράγωγα αυτού. Η σύσκεψη σφραγίζεται από την αποπομπή του 

Υπουργού Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά. Κοινό σημείο αναφοράς στη 

συζήτηση είναι ότι: «[...] η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των 

Σκοπίων μόνο εάν τηρηθούν οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ στις 16 

Δεκεμβρίου 1991, με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι στο όνομα του κράτους 

	
23 Βλ. Eur-Lex, http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=el&ihmlang=el&lng1=el,el&lng2=da,de,el,e
n,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=204225:cs&page= (ανάκτηση 22/07/2011). 
24 Βλ. Σπύρου Κ., Πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχασε την υπόθεση της ονομασίας, 
http://www.greeknewsonline.com/?p=2829 (ανάκτηση 20/07/2011). 
25 Βλ. Kofos E., The unresolved Difference over the name: a Greek perspective, στο 
Kofos E, Vlasidis, V., (επιμ.), Athens-Skopje: An uneasy symbiosis, εκδ. ΕΛΙΑΜΕΠ, 
Αθήνα, 2005, σ. 130. 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=el&ihmlang=el&lng1=el,el&lng2=da,de,el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=204225:cs&page
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=el&ihmlang=el&lng1=el,el&lng2=da,de,el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=204225:cs&page
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=el&ihmlang=el&lng1=el,el&lng2=da,de,el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=204225:cs&page
http://www.greeknewsonline.com/?p=2829
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αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη Μακεδονία»26. Ο Α. Σαμαράς παρουσιάζει στη 

σύσκεψη τα «επτά σημεία δράσης», επτά επιχειρήματα εναντίον της 

αναγνώρισης τα οποία προκαλούν την αντίδραση τόσο του Προέδρου της 

Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή όσο και του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη. Ο Α. 

Σαμαράς αποπέμπεται και ο Κ. Μητσοτάκης αναλαμβάνει ο ίδιος το 

Υπουργείο Εξωτερικών.  

Στις 27 Ιουνίου του ίδιου έτους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής, το 

οποίο πραγματοποιείται στη Λισαβόνα, σφραγίζει την υποστήριξη της 

Ευρώπης στην ελληνική  τοποθέτηση για το όνομα. Τον Οκτώβριο, ο 

υποψήφιος για  την  Προεδρία των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, δηλώνει την πλήρη 

στήριξή του στην απόφαση της ΕΕ. 

Τον Αύγουστο η ΠΓΔΜ θα προκαλέσει κυβέρνηση και κοινή γνώμη 

στην Ελλάδα με την προκλητική υιοθέτηση του Ήλιου της Βεργίνας ως 

έμβλημα στη σημαία της. Οι εξελίξεις αυτές επιτάχυναν τις συζητήσεις γύρω 

από την αναγνώριση του κράτους της ΠΓΔΜ τόσο από την Ελλάδα όσο και 

τηv ΕΕ, με αποτέλεσμα να τεθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την 

αναγνώριση του νέου κράτους: 

Πρώτον, την αλλαγή της αμφισβητούμενης συνταγματικής ονομασίας 

Δημοκρατία της Μακεδονίας. Επιπλέον, το όνομα του κράτους δε θα πρέπει 

να περιέχει τον όρο Μακεδονία ή παράγωγά του. 

Δεύτερον, την παύση της αλυτρωτικής κι εχθρικής προπαγάνδας της 

ΠΓΔΜ και την παροχή συνταγματικών και πολιτικών εγγυήσεων σχετικά με τις 

εδαφικές διεκδικήσεις της νέας αυτής  Δημοκρατίας από  τις γειτονικές της 

χώρες27. Τον Φεβρουαρίου του 1993 η ΠΓΔΜ υποβάλλει Μνημόνιο για την 

είσοδό της  στον ΟΗΕ. Νωρίτερα, η Ελλάδα είχε ήδη υποβάλλει δικό της 

	
26 Βλ. Η σύσκεψη του '92 και η αποπομπή του Σαμαρά, Ελευθεροτυπία, 09/04/2005, 
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=110,dt=09.04.2005,id=29616224 
(ανάκτηση 22/07/2011).  
27 Βλ. Floudas D., Pardon? A conflict for a name? FYROM’s dispute with Greece 
revisited, σ. 4, http://www.intersticeconsulting.com/documents/FYROM.pdf  
(ανάκτηση 24/07/2011). 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=110,dt=09.04.2005,id=29616224
http://www.intersticeconsulting.com/documents/FYROM.pdf
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μνημόνιο απορρίπτοντας την υποψηφιότητα της ΠΓΔΜ28. Το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ αντιλαμβανόμενο την απειλή για την ειρήνη και ασφάλεια 

της ευρύτερης περιοχής, που προέκυπτε από το ζήτημα, έκανε δεκτή την 

ΠΓΔΜ προκειμένου να προωθήσει την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα του 

ονόματος (Απόφαση 817). Η ΠΓΔΜ έγινε δεκτή στον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών στις 8 Απριλίου 1993 με την προσωρινή ονομασία Former Yugoslav 

Republic of Macedonia (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) 

και χωρίς δικαίωμα ανάρτησης σημαίας εφόσον και το ίδιο το κράτος είχε  

επισήμως  αποδεχθεί  ότι η ονομασία του τελεί υπό διαπραγμάτευση. 

Παράλληλα, το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ 

(Απόφαση 845) να προβούν σε διαπραγματεύσεις για την οριστική επίλυση 

του ζητήματος της ονομασίας29.  

Τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τη χώρα ως 

FYROM30. Η Ελλάδα απάντησε με τον οικονομικό αποκλεισμό της ΠΓΔΜ, 

«κλείνοντας» το  λιμάνι της  Θεσσαλονίκης και  διακόπτοντας τη  λειτουργία 

του  Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στα Σκόπια. Το εμπάργκο επιβλήθηκε 

ως μέσο πίεσης  για  την αποδοχή των ελληνικών όρων στο ζήτημα της 

ονομασίας31. Έπειτα από διεθνείς πιέσεις, η Ελλάδα ήρε το εμπάργκο τον 

Οκτώβριο του 1995, γεγονός το οποίο (μαζί με την ανάμειξη των ΗΠΑ) 

επέτρεψε τη συμφωνία  μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ για απευθείας διάλογο 

μεταξύ τους, υπό την αιγίδα του OHΕ. Ο διάλογος αυτός ως τελικό σκοπό είχε 

την υπογραφή μιας Ενδιάμεσης Συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. 

 

 

	
28 Βλ. Βαληνάκης  Γ.,  Ντάλης  Σ., Το  ζήτημα   των  Σκοπίων:  Απόπειρες  για 
αναγνώριση και η ελληνική στάση, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα, 1996, σελ. 138. 
29 Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Το ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ, 
http://www1.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-pgdm/ (ανάκτηση 20/07/2011). Η κοινή 
υποχρέωση διαπραγματεύσεων για το ζήτημα του ονόματος αποτυπώθηκε και στην 
Ενδιάμεση Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδος και πΓΔΜ το 1995. 
30 Βαληνάκης  Γ.,  Ντάλης  Σ., στο ίδιο, σελ. 190. 
31 Στο ίδιο, σελ. 194. 

http://www1.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-pgdm/
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Κεφάλαιο	1.2.	Η	Ενδιάμεση	Συμφωνία	

 

Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1995 υπογράφεται στη Νέα Υόρκη η 

Ενδιάμεση Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της ΠΓΜΔ32. Πρόκειται 

ουσιαστικά για μία Συμφωνία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, την 

οποία υπογράφουν από την πλευρά της Ελλάδας ο τότε Υπουργός 

Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας και από την πλευρά της ΠΓΔΜ ο ομόλογός 

του Stevo Crvenkovski. Η συνθήκη επικυρώνεται σε δεύτερο χρόνο από τα 

εθνικά κοινοβούλια των δύο κρατών.  

Αν και το ίδιο το κείμενο διακηρύττει ότι πρόκειται για μία βάση πάνω 

στην οποία θα στηριχτεί μία επερχόμενη οριστική Συμφωνία, ουδέποτε 

κατάφερε να οδηγήσει σε οριστική λύση. Αποτέλεσε, ωστόσο, ένα πρώτο 

σημαντικό βήμα προς τη σχετική εξομάλυνση των διμερών σχέσεων. Η 

Ενδιάμεση Συμφωνία εμπεριέχει μία εισαγωγική σειρά συνομολογήσεων των 

δύο πλευρών, οι οποίες αποτελούν και πάγιες ντιρεκτίβες και επιδιώξεις του 

ΟΗΕ. Πρόκειται για αποδοχή-συμφωνία πάνω σε θέματα σεβασμού των 

συνόρων και της εθνικής ανεξαρτησίας, αμοιβαίας υποχρέωσης να αρθεί η 

απειλή χρήσης βίας από την πολιτική διαπραγμάτευση, ζητήματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά αποδοχή της οικονομικής συνεργασίας 

και ανάπτυξης που θα ενισχύσει τη διαπραγμάτευση των διμερών σχέσεων 

πάνω σε σταθερή βάση με πρόθεση την περαιτέρω ανάπτυξη.  

Το κυρίως μέρος αποτελείται από 23 άρθρα με τις ανά περίπτωση 

παραγράφους τους τα οποία αφορούν έξι ειδικότερες κατευθύνσεις. Τα πρώτα 

οκτώ άρθρα αναφέρονται σε «μέτρα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων και 

σχέσεων εμπιστοσύνης»33. Τα άρθρα 9 και 10 αφορούν ζητήματα 

ανθρωπίνων και πολιτισμικών δικαιωμάτων ενώ το άρθρο 11, το οποίο 

συνιστά από μόνο του ξεχωριστή κατηγορία, αφορά στη συμφωνία για θέματα 

	
32 Βλ. United Nations Treaty Collection, The Interim Accord between Greece and the 
former Yugoslav Republic of Macedonia, 
http://untreaty.un.org/unts/120001_144071/6/3/00004456.pdf (ανάκτηση 21/07/2011). 
33 Στο ίδιο, σελ. 5-7. 

http://untreaty.un.org/unts/120001_144071/6/3/00004456.pdf
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ένταξης σε διεθνείς οργανισμούς34. Αντιστοίχως, τα άρθρα 12-14 αφορούν 

διατάξεις “treaty relations” δηλαδή ζητήματα άλλων υπογεγραμμένων 

Συνθηκών μεταξύ της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ αλλά και όσων επρόκειτο να 

συναφθούν στο εξής35.  

Τα επόμενα επτά άρθρα αφορούν το ζωτικό τομέα των «οικονομικών, 

εμπορικών, περιβαλλοντικών και νομικών σχέσεων», ο οποίος αποτελεί ίσως 

το δεύτερο σημαντικό τομέα μετά την πρώτη ενότητα (μέτρα ανάπτυξης 

φιλικών σχέσεων και σχέσεων εμπιστοσύνης)36. Τα τρία τελευταία άρθρα 

αποτελούν τις τελικές ρήτρες που ρυθμίζουν τη διευθέτηση διαφορών πάνω 

στο σώμα της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. 

Το κείμενο εμπεριέχει αναφορές σε ζητήματα πρωτεύοντος και ζωτικού 

εθνικού συμφέροντος για την ΠΓΔΜ και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για την 

οικονομική συνεργασία των δύο χωρών η οποία σε πρώτο χρόνο φυσικά 

ευνοεί τα επιχειρηματικά πλάνα της εν προκειμένω ισχυρότερης ελληνικής 

οικονομίας. Πρόκειται για μία Συμφωνία με αμοιβαίες υποχωρήσεις και οφέλη 

διπλής κατεύθυνσης. Χαρακτηριστικά στην εισαγωγή της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας αναφέρεται πώς οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι «η 

οικονομική συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των 

αμοιβαίων σχέσεων σε μία σταθερή και καθορισμένη βάση όπως επίσης και η 

επιθυμία να αναπτυχθεί και να προαχθεί η μελλοντική οικονομική 

συνεργασία».  

Πριν όμως φτάσουν στο επίπεδο αυτό τα δύο κράτη κρίνεται αναγκαίο 

να γίνουν πράξη τα όσα αναφέρουν τα πρώτα οκτώ άρθρα της ενότητας 

«ανάπτυξης φιλικών σχέσεων και εμπιστοσύνης. Αναλυτικότερα το άρθρο 1 

κάνει λόγο για αναγνώριση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της ΠΓΔΜ εκ 

μέρους της Ελλάδας και της όσο το δυνατόν συντομότερης σύστασης 

γραφείων διασύνδεσης στις δύο πρωτεύουσες. Επίσης πολύ σημαντική είναι 

η συνομολόγηση του Άρθρου 2 που αναγνωρίζει την υπάρχουσα συνοριακή 

γραμμή τα σύνορα των δύο κρατών. Τα δύο αυτά 

	
34 Στο ίδιο, σελ. 7-8. 
35 Στο ίδιο, σελ. 8-9. 
36 Στο ίδιο, σελ. 9-10. 
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άρθρα ουσιαστικά φωτογραφίζουν το βεμπεριανό ορισμό του κράτους37 ως 

«άσκηση πολιτικής εξουσίας μέσα σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο».  

Επιπροσθέτως το Άρθρο 3 διασφαλίζει το σεβασμό των συστατικών 

δομών των δύο κρατών και παρουσιάζει τη δέσμευση μη υποστήριξης 

κάποιου τρίτου κράτους που ενδεχομένως απειλήσει την ανεξαρτησία, την 

εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της ΠΓΔΜ ή της Ελλάδας38. Πρόκειται 

για μία ξεκάθαρη δέσμευση της Ελλάδας για μη συμμετοχή σε πιθανή 

σύγκρουση της ΠΓΔΜ με την Αλβανία ή τη Βουλγαρία.  

Αντιστοίχως το Άρθρο 4 επιχειρεί να διασφαλίσει την ανάσχεση 

επεκτατικών-αλυτρωτικών βλέψεων μεταξύ των δύο κρατών, καθώς αποτελεί 

ουσιαστικά τη δέσμευση άρσης της απειλής «χρήσης (στρατιωτικής) ισχύος», 

όπως προβλέπει η Χάρτα του ΟΗΕ ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση 

πολιτικής διαπραγμάτευσης. Υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά στη συμφωνία μη 

απειλής των συνόρων και μη έγερσης ή υποστήριξης αιτημάτων εκατέρωθεν 

διεκδίκησης εδαφών και αλλαγής των συνόρων. Με άλλα λόγια πρόκειται για 

την αμοιβαία αποδοχή λήξης του παρακείμενου casus belli39 από την 

ισχυρότερη ελληνική πλευρά και παράλληλα λήξη των αλυτρωτικών 

επιδιώξεων που είχε η ΠΓΔΜ στο Σύνταγμά της, όπου γινόταν λόγος για 

Mεγάλη Μακεδονία η οποία εμπεριείχε μεγάλο τμήμα της ελληνικής 

επικράτειας.  

	
37	Weber, Politik als beruf, Μόναχο, 1919		
38 “Κάθε πλευρά οφείλει να σέβεται την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την 

πολιτική ανεξαρτησία της άλλης πλευράς. Καμία πλευρά δε θα υποστηρίξει τη δράση 

τρίτης πλευράς η οποία στρέφεται κατά της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας 

της πολιτικής ανεξαρτησίας της άλλης πλευράς.” και 

39	“Οι δύο πλευρές θα απέχουν, κατά σύμπλευση με τους σκοπούς και τις αρχές της 

Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, από απειλή ή χρήση βίας, συμπεριλαμβανομένης της 

απειλής ή της χρήσης βίας προοριζομένων να απειλήσουν τα μεταξύ των υπάρχοντα 

σύνορα και συμφωνούν όπως ουδεμία εξ’ αυτών θα εισάγει ζήτημα ή θα εγείρει 

αξιώσεις επί κανενός μέρους της επικράτειας της άλλης πλευράς ή διεκδικήσεις 

αλλαγής της υπάρχουσας μεθωριακής γραμμής”		
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Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το άρθρο 5. Στην πρώτη του παράγραφο 

υπάρχει η συμφωνία συνέχισης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της 

Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν προηγούμενες 

αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας όπως η υπ’ αριθμόν 817 και 845 του 

έτους 1993. Στη δεύτερη παράγραφο υπάρχει η πρόβλεψη ανάπτυξης 

εμπορικών και διακομιστικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ, οι 

οποίες δε θα επηρεάζονται από τη διαφωνία των δύο κρατών για το όνομα 

της νεοσύστατης δημοκρατίας. 

Από την άλλη, το άρθρο 6, το οποίο αποτελείται από τρεις 

παραγράφους, αποτελεί μία δέσμευση συνταγματικής ρύθμισης από την 

πλευρά της ΠΓΔΜ, καθώς τα άρθρα 3 και 49 του Συντάγματός της αποτελούν 

σημεία τριβής με την Ελλάδα. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 6 της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας υπάρχει ο όρος να μην ερμηνευτεί ποτέ το άρθρο 3 

του Συντάγματος της ΠΓΔΜ ως επιδίωξη και βλέψη για εδάφη που δεν 

ανήκουν στην επικράτειά της. Παράλληλα υπάρχει αντίστοιχη οδηγία στη 

δεύτερη παράγραφο του άρθρου 6 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, η οποία 

ξεκαθαρίζει πως το άρθρο 49 του συντάγματος της ΠΓΔΜ δε μπορεί να 

ερμηνευτεί με τρόπο ώστε η ΠΓΔΜ να αναμιχθεί στα εσωτερικά άλλου 

κράτους με σκοπό την προστασία δικαιωμάτων ανθρώπων που δεν ανήκουν 

στους πολίτες της.  

Με άλλα λόγια πρόκειται για μία ξεκάθαρη παύση εκ μέρους του ΟΗΕ 

των όποιων αξιώσεων υπήρχαν στα αλυτρωτικά άρθρα 3 και 49 του 

συντάγματος της ΠΓΔΜ για «εδαφική αποκατάσταση και επανένωση της 

Μακεδονίας» και «προστασία των εθνικά Μακεδόνων σε γειτονικά κράτη» 

όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Αλβανία. Στην τρίτη παράγραφο του 

άρθρου 6 της ενδιάμεσης Συμφωνίας υπάρχει η πρόβλεψη ώστε η ερμηνεία 

των δύο ανωτέρω παραγράφων του άρθρου 6 να μη μπορεί να υπερκεραστεί 

από οποιαδήποτε ερμηνεία του Συντάγματος της ΠΓΔΜ.  Ωστόσο, η 

«μακεδονική» Διασπορά σε χώρες όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και κυρίως η 

Αυστραλία απεδείχθη εξαιρετικά δραστήρια σε θέματα προπαγάνδας, 

αλυτρωτικής ρητορικής και διαρκούς προσπάθειας να αναγνωριστεί 

«μακεδονική» μειονότητα εντός της ελληνικής επικράτειας.. 
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Το ακόλουθο άρθρο 7 αποτελείται επίσης από τρεις παραγράφους στις 

οποίες υπάρχουν δεσμεύσεις για ζητήματα συμβολισμών και προπαγάνδας. 

Αναλυτικά στην πρώτη παράγραφο υπάρχει η συμφωνία αμοιβαίας 

απαγόρευσης βίας, εχθρότητας και προπαγάνδας από κρατικούς 

μηχανισμούς και υπηρεσίες και η ταυτόχρονη αποθάρρυνση  ιδιωτικών 

παραγόντων που μπορούν να κινηθούν προς τις κατευθύνσεις αυτές εις 

βάρος του ενός ή του άλλου κράτους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι ωστόσο η 

δεύτερη παράγραφος, η οποία προβλέπει πως με την επικύρωση της ισχύος 

της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, η ΠΓΔΜ οφείλει να σταματήσει τη χρήση του 

συμβόλου που αποτυπώνεται στη σημαία της, σε όλες του τις χρήσεις. 

Πρόκειται για τον «Ήλιο της Βεργίνας», το σύμβολο που διακοσμούσε τη 

χρυσή λάρνακα του βασιλιά Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας. Η τρίτη 

παράγραφος θέτει το ζήτημα σε γενικότερο πλαίσιο καθώς κάνει λόγο για 

ευρύτερη χρήση συμβόλων ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των δύο 

κρατών. Σε περίπτωση που ένα από τα δύο κράτη κάνει παράτυπη χρήση 

ενός τέτοιου συμβόλου, η άλλη πλευρά πρέπει να το επισημάνει και η πρώτη 

πλευρά οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. 

Το 8ο και τελευταίο άρθρο της ενότητας αποτελεί μία διπλή δέσμευση 

εκ μέρους των δύο κρατών. Στην πρώτη παράγραφο υπάρχει η συμφωνία μη 

παρεμπόδισης μεταφοράς αγαθών από την επικράτεια ή δια μέσου της 

επικράτειας του ενός κράτους προς το άλλο και μάλιστα με συμφωνία 

διευκόλυνσης των υποδομών ώστε να γίνονται όλα σύμφωνα με το διεθνές 

δίκαιο και δια μέσου τελωνείου. Στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 8 

υπάρχει η πρόβλεψη παρέμβασης-εάν και εφόσον ζητηθεί-των Ηνωμένων 

Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια μέσου των γραφείων (υπηρεσιών) 

τους με σκοπό να διευκολύνουν πρακτικά ζητήματα που αφορούν την πρώτη 

παράγραφο αλλά και τη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 5 της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας. 

Τα ακόλουθα άρθρα 9 και 10 υπάγονται στην ενότητα ανθρώπινα και 

πολιτισμικά δικαιώματα. Στις δύο παραγράφους του άρθρου 9 γίνεται η 

αναφορά στις σχετικές συνθήκες και στη Χάρτα του ΟΗΕ τις διατάξεις των 

οποίων τα δύο κράτη οφείλουν να σέβονται. Παράλληλα στο άρθρο 10 δίνεται 
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η οδηγία της καλής γειτονίας με τα δύο κράτη να οφείλουν να ενθαρρύνουν τις 

επαφές των δύο λαών σε όλα τα επίπεδα με σκοπό την εξομάλυνση των 

διμερών σχέσεων. 

Αντίστοιχα το άρθρο 11 αποτελεί μόνο του την ενότητα διεθνών 

πολυμερών και περιφερειακών θεσμών. Αναφέρεται ουσιαστικά στη δέσμευση 

της Ελλάδας να μην παρεμποδίσει την ένταξη της ΠΓΔΜ σε διεθνείς 

οργανισμούς στους οποίους ήδη είναι μέλος. Παράλληλα όμως η Ελλάδα 

διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας για περιπτώσεις στις οποίες η ΠΓΔΜ 

επιδιώξει να αναφέρεται με όνομα διαφορετικό από το FYROM όπως 

αποφάσισε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σύμφωνα με τη δεύτερη 

παράγραφο της απόφασης 817 του 1993. Ταυτόχρονα υπάρχει η οδηγία της 

προσέγγισης της ΠΓΔΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Ζώνη με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας της διαμέσου της 

διεθνούς οικονομικής κοινοπραξίας και συνεργασίας. 

Τα άρθρα 12, 13 και 14 αποτελούν την ενότητα που αναφέρεται στις 

ρυθμίσεις των συνθηκών που η ΠΓΔΜ είχε άτυπα υπογράψει ως συστατικό 

κράτος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, τα ζητήματα 

του δικαίου της θάλασσας-με δεδομένο ότι η ΠΓΔΜ περιβάλλεται από χερσαία 

σύνορα-θέματα συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως ζητήματα δικαίου. 

Τέτοιοι τομείς είναι η συνεργασία σε θέματα ναυτικού δικαίου αλλά και χρήση 

της υψηλότερης διαθέσιμης τεχνολογίας για τις υποδομές που σχετίζονται με 

τα αποθέματα νερού, τις χερσαίες μεταφορές, την αεροπορική σύνδεση και 

φυσικά τη γενικότερη οικονομική συνεργασία. Στην τελευταία μάλιστα 

παράγραφο του άρθρου 14 υπάρχει η αναφορά σε συγκεκριμένες  

διαφοροποιήσεις στα ζητήματα διμερούς συνεργασίας, τις οποίες απαιτεί η 

παρουσία της Ελλάδος ως μέλος της ΕΕ.  

Η πέμπτη ενότητα άρθρων της Συμφωνίας περιλαμβάνει τα άρθρα 15, 

16, 17, 18, 19 και 20 και τιτλοφορείται «Οικονομικές, Εμπορικές, 

Περιβαλλοντικές και Νομικές Σχέσεις». Πράγματι υπάρχει μία ευρεία 

θεματολογία στην ενότητα αυτή, η οποία επιχειρεί να καλύψει κενά σε 

ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, σε σχέση με τα αντίστοιχα που 

αναλίσκονταν στα αμιγώς κρατικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 15 στις 
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δύο παραγράφους του αναφέρει την ανάγκη ενδυνάμωσης των οικονομικών 

σχέσεων και ειδικότερα σε θέματα επένδυσης κεφαλαίων, βιομηχανικής 

κοινοπραξίας και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου 

μεγέθους. Το άρθρο 16 επιχειρεί να φέρει πιο κοντά τη συνεργασία των δύο 

κρατών στα πεδία της επιστήμης, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της 

τεχνογνωσίας.  

Ο περιβαλλοντικός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο των διατάξεων του 

άρθρου 17. Στις τρεις παραγράφους του το εν λόγω άρθρο εμπεριέχει τις 

επιταγές για προσπάθεια της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ για αγαστή συνεργασία 

σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος στα ποτάμια και τις λίμνες που 

βρίσκονται στα σύνορά τους, αντίστοιχα ζητήματα μείωσης της μόλυνσης στη 

μεθοριακή γραμμή και εναρμόνισης της εθνικής τους στρατηγικής με τη διεθνή 

προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Το άρθρο 18 συμπληρώνει 

τρόπον τινά το άρθρο 17 μεταφέροντας τη δέσμευση συνεργασίας των δύο 

κρατών σε περιπτώσεις (φυσικών) καταστροφών. 

Τα άρθρα 19 και 20 ασχολούνται περισσότερο με λειτουργική, 

γραφειοκρατική και συνοριακή πολιτική που εμμέσως αφορά τα ίδια τα 

σύνορα. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 19 στην πρώτη του παράγραφο 

παρουσιάζει τη συμφωνία διευκόλυνσης των επαγγελματικών και τουριστικών 

ταξιδιών. Στη δεύτερη παράγραφο, ξεκαθαρίζοντας ότι τα δεδομένα των 

ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Ελλάδας ισχύουν, υπάρχει η δέσμευση να 

διευκολύνονται και να επιταχύνονται τα ζητήματα που αφορούν στα τελωνεία 

αλλά και η έκδοση βίζας για τους πολίτες των δύο κρατών που θέλουν να 

περάσουν τα σύνορα. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 19 υπάρχει και η 

συμφωνία επέκτασης των υποδομών της συνοριακής γραμμής έτσι ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης διέλευσης οχημάτων και αν είναι 

απαραίτητο η δημιουργία επιπλέον οδών διέλευσης των συνόρων. Το άρθρο 

20 συμπληρώνει τα ζητήματα διασυνοριακής συνεργασίας αλλά σε επίπεδο 

Αρχών και Ασφαλείας. Κάνει λόγο για συνεργασία σε θέματα δίωξης 

οργανωμένου εγκλήματος, οικονομικού εγκλήματος, λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών, έργων τέχνης, τρομοκρατίας και αεροπειρατείας. 
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Η τελευταία ενότητα υπό τον τίτλο «τελικές ρήτρες» περιλαμβάνει τα 

άρθρα 21, 22 και 23 που αφορούν στις τελικές ρυθμίσεις της ίδιας της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Τα εν λόγω άρθρα περιγράφουν και περιχαράζουν τα 

όρια ισχύος της Συμφωνίας, τους περιορισμούς και τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ την επαύριο της επικύρωσής 

της. 

Συγκεκριμένα το άρθρο 21 στην πρώτη του παράγραφο αναφέρει ότι οι 

δύο πλευρές στο εξής θα λύνουν τις όποιες διαφορές προκύψουν με 

διαδικασίες σύμφωνες και εναρμονισμένες με τον καταστατικό χάρτη του 

ΟΗΕ. Στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι όποια 

διαφορά προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας μπορεί να μεταφερθεί από καθεμία πλευρά στο Διεθνές 

Δικαστήριο, εξαιρουμένης της διαφωνίας που υπάρχει στην πρώτη 

παράγραφο του άρθρου 5. 

Το άρθρο 22 ξεκαθαρίζει ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία δεν κατευθύνεται 

εναντίον κανενός κράτους και καμίας οντότητας και ότι δεν παραβιάζει τα 

δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από ήδη ισχύουσες διμερείς 

ή πολυμερείς Συμφωνίες και Συνθήκες  που έχουν συνάψει τα δύο μέρη 

(Ελλάδα και ΠΓΔΜ) με άλλα κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς. Το άρθρο 22 

περιέχει δηλαδή μία διάταξη μεγάλης σπουδαιότητας καθώς η Ελλάδα ως 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναλάβει μία σειρά υποχρεώσεων και 

δεσμεύσεων που ίσως δυσχέραιναν την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 

όπως οι τελωνειακές διευκολύνσεις και η ταχύτερη έκδοση βίζας για τους 

πολίτες της ΠΓΔΜ. 

Τέλος, το άρθρο 23 θέτει τα χρονικά όρια ισχύος της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας. Στην πρώτη παράγραφό του το άρθρο 23 αναφέρει ότι η 

Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από της υπογραφή της από 

τους αντιπροσώπους των δύο κρατών. Στη δεύτερη παράγραφο αναφέρεται 

πως μετά το πέρας 7 ετών, εφόσον δεν έχει αντικατασταθεί από μία μόνιμη 

Συμφωνία, οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές δύναται να αποχωρήσει και να 

αποδεσμευτεί από τις διατάξεις της Συμφωνίας μετά το πέρας ενός έτους από 

την αποστολή έγγραφης ειδοποίησης προς την άλλη πλευρά. 
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Για την ελληνική πλευρά τη συμφωνία υπέγραψε ο τότε Υπουργός 

Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας και για την πλευρά της ΠΓΔΜ ο τότε 

ομόλογός του Stevo Crvenkonski. Τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 

εκπροσώπησε στην υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ο Αρμόδιος 

Απεσταλμένος της Γενικής Γραμματείας, Cyrus Vance. 

Εν κατακλείδι,  η  ΠΓΔΜ εξασφάλισε μέσω της Ενδιάμεσης Συμφωνίας 

την αναγνώρισή της από την Ελλάδα με το όνομα ΠΓΔΜ, την  άρση  του 

εμπάργκο εις βάρος της καθώς και τη μη παρεμπόδιση των προσπαθειών της 

για συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς. 

  Η Ελλάδα πέτυχε την απάλειψη του ήλιου της Βεργίνας από  τη 

σημαία της ΠΓΔΜ και σημαντικότερα την εγγύηση ότι στο Σύνταγμα της ΠΓΔΜ 

δεν  θεμελιώνονται οποιεσδήποτε εδαφικές διεκδικήσεις εκτός των συνόρων 

της ή επεμβάσεις στα εσωτερικά άλλης χώρας για την προστασία της 

κατάστασης και των δικαιωμάτων που δεν είναι πολίτες αυτής (τροποποίηση 

του άρθρου 49 του Συντάγματος της ΠΓΔΜ). Η Συμφωνία είχε επταετή ισχύ. 

Μετά την πάροδο των επτά χρόνων το κάθε μέρος είχε τη δυνατότητα να 

αποχωρήσει με γραπτή δήλωση. Η αποχώρηση θα μπορούσε μελλοντικά να 

πραγματοποιηθεί μέσα σε δώδεκα μήνες μετά την κοινοποίηση της δήλωσης 

στο άλλο μέρος40. 

Την παραπάνω Συμφωνία ακολούθησε η ανταλλαγή διπλωματικών 

αντιπροσωπειών μεταξύ των δυο κρατών, γεγονός που βοήθησε στην οριακή 

εξομάλυνση των σχέσεων. Η αποτίμηση του Υπουργείου Εξωτερικών της 

Ελλάδας σε ό,τι αφορά την τήρηση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας από την 

πλευρά της ΠΓΔΜ είναι μάλλον αρνητική. Σε σχετικό κείμενο, το Υπουργείο 

αναφέρει: «Επί τη βάσει της Ενδιάμεσης Συμφωνίας τα δύο μέρη άρχισαν 

διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες 

συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Κατά το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από 

την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνία η Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας παραβιάζει συστηματικά το γράμμα και το 

	
40 Βλ. Ροζάκης Χρ., Πολιτικές και νομικές Διαστάσεις της Μεταβατικής Συμφωνίας της 
Νέας Υόρκης μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ, Σιδέρης, Αθήνα, 1996, σελ. 35. 
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πνεύμα της Συμφωνίας και, βεβαίως, τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από 

αυτήν: 

 Προβάλλοντας μεγαλοϊδεατικές εδαφικές βλέψεις 

κατά της Ελλάδας, μέσω της απεικόνισης σε χάρτες, σχολικά 

εγχειρίδια, βιβλία ιστορίας κλπ. ελληνικών εδαφών στην εδαφική 

επικράτεια μιας «μεγάλης» Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4 και 7.1 

 Ενισχύοντας αλυτρωτικές διεκδικήσεις και 

υποδαυλίζοντας εθνικιστικά αισθήματα εντός της ελληνικής 

επικράτειας, κατά παράβαση του άρθρου 6.2, 

 Χρησιμοποιώντας την ονομασία «Δημοκρατία της 

Μακεδονίας» στους διεθνείς οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Εθνών, στους 

οποίους έχει προσχωρήσει υπό την προϋπόθεση να 

χρησιμοποιεί την προσωρινή ονομασία Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας, κατά παράβαση της σχετικής 

δεσμεύσεως που προβλέπει το άρθρο 11.1 (ακόμα και από το 

βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο τότε Πρόεδρος της Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είχε δηλώσει 

ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ότι «το όνομα της χώρας μου 

είναι και θα είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας») 

 Χρησιμοποιώντας σύμβολα, όπως ο Ήλιος της 

Βεργίνας, η χρήση των οποίων απαγορεύεται από τη Συμφωνία 

σύμφωνα με το άρθρο 7.2, καθώς και άλλα σύμβολα που 

ανήκουν στην ελληνική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά 

(μετονομασία αεροδρομίου Σκοπίων σε «Αλέξανδρος Μακεδών», 

έγερση αγαλμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου, 

ονομασία οδικού άξονα Χ, κατά το τμήμα του που διέρχεται από 

την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ως 

«Αλέξανδρος ο Μακεδών» κλπ.) 
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 Προβαίνοντας ή ανεχόμενη προκλητικές ενέργειες, 

οι οποίες υποδαυλίζουν εχθρότητα και φανατισμό, όπως η 

παραποίηση της ελληνικής σημαίας και η αντικατάσταση του 

χριστιανικού σταυρού με τη ναζιστική σβάστικα, οι 

προπηλακισμοί κατά ελληνικών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και 

τουριστών, κλπ., κατά παράβαση του άρθρου 7.1.»41 

	
41 Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Το ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ,  
http://www1.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-pgdm/  (ανάκτηση 20/07/2011). 

http://www1.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-pgdm/
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ασίας των δύο χωρών μ

																																																							

Κεφάλαιο 2: Η μετά την Ενδιάμεση Συμφωνία εποχή:  1996‐

2000 

Η υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας δρομολόγησε, μαζί με την 

υπογραφή του Μνημονίου Εφαρμογής Πρακτικών Μέτρων της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας (13-10-1995) και του Μνημονίου για την αμοιβαία εγκαθίδρυση 

Γραφείων Συνδέσμων στην Αθήνα και στα Σκόπια (20-10-1995), την 

ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο Βαλκανικών χωρών. Μεταξύ των 

δύο χωρών έχουν συναφθεί είκοσι ακόμα διμερείς συμφωνίες και 

πρωτόκολλα, τα οποία όμως δεν έχουν υπογραφεί από την ελληνική Βουλή 

λόγω της εκκρεμότητας του ονόματος42. 

Η περίοδος 1996-2000 αποτελεί τρόπον τινά μια αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της Ενδιάμεσης Συμφωνίας στις σχέσεις των δύο χωρών. 

Είναι γεγονός πως εκτός από την εν λόγω συμφωνία, την πρόοδο στις 

σχέσεις των δύο κρατών ωφέλησαν ιδιαίτερα και οι αλλαγές που 

σημειώνονταν στο βαλκανικό τοπίο σε ό,τι αφορά τις διάχυτες αντιλήψεις και 

την πολιτική κουλτούρα, ιδίως στην άμβλυνση των εθνικιστικών εξάρσεων και 

την προοδευτική πολιτική ωρίμανση και σταθεροποίηση των νέων 

δημοκρατιών43. Από αυτή την οπτική, οι συνθήκες για τη συνεργασία των δύο 

χωρών προς την κατεύθυνση της επίλυσης των μεταξύ τους διαφορών είναι 

σαφώς ευνοϊκότερες στην περίοδο που εξετάζουμε.  

 

Κεφάλαιο	2.1.	Θεσμικά	και	νομικά	ζητήματα	

Τον Ιανουάριο του 1996, τέθηκαν τα θεμέλια για την οικοδόμηση της 

συνεργ ε τη σύσταση και στις δύο πρωτεύουσες 

	
42 Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Διμερείς σχέσεις Ελλάδας – πΓΔΜ, 
http://www2.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Policy/Geographic+Regions/South-
Eastern+Europe/Balkans/Bilateral+Relations/FYROM/ (ανάκτηση 21/07/2011). 
43 Βλ. Kondonis, Ch., Bilateral relations between Greece and the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, στο Kofos, Ε., Vlasidis V., (επιμ.), Athens-Skopje: An uneasy 
symbiosis, εκδ. ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα, 2005, σσ. 55-56. 

http://www2.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Policy/Geographic+Regions/South-Eastern+Europe/Balkans/Bilateral+Relations/FYROM/
http://www2.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Policy/Geographic+Regions/South-Eastern+Europe/Balkans/Bilateral+Relations/FYROM/
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Γραφείων Διασύνδεσης, τα οποία διευθύνονταν από πρέσβεις και είχαν 

αντίστοιχη λειτουργία με τις πρεσβείες44.  

Τον Ιούνιο η ΠΓΔΜ ξεκινά διαπραγματεύσεις με την ΕΕ σχετικά με την 

υπογραφή μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ τους. Οι διαπραγματεύσεις 

προσκρούουν σε διαφωνία σχετικά με το όνομα του υπογράφοντος κράτους 

στο κείμενο της συμφωνίας. Η ΠΓΔΜ επιμένει στην υπογραφή ως Δημοκρατία 

της Μακεδονίας, αλλά η ΕΕ επιμένει στη χρήση του FYROM, όνομα με το 

οποίο τελικά η ΠΓΔΜ υπογράφει τη συμφωνία45. Λίγες ημέρες αργότερα η 

ΠΓΔΜ εκδηλώνει την πρόθεσή της να ενταχθεί στην ΕΕ. Τον Μάιο του 1999, η 

Ελλάδα προχώρησε σε συζητήσεις κατάργησης της ταξιδιωτικής βίζας με την 

ΠΓΔΜ, γεγονός το οποίο έγινε δεκτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση από την 

τελευταία. 

 

Κεφάλαιο	2.2.	Πολιτική	και	επικοινωνία		

Η περίοδος μετά την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και 

ιδιαίτερα από τον Οκτώβριο του 1996 κι έπειτα χαρακτηρίζεται από σημαντική 

αύξηση των διμερών συναντήσεων Ελλάδας-ΠΓΔΜ, με αξιόλογα 

αποτελέσματα στην οικονομική συνεργασία, χωρίς όμως ανάλογα 

αποτελέσματα στο ζήτημα της ονομασίας. 

Τον Ιούνιο του 1996, ο Έλληνας Πρέσβης Χρήστος Ζαχαράκης 

συναντάται με τον ομόλογό του Ivan Toshevski στη Νέα Υόρκη σε μία ακόμα 

συνομιλία γύρω από το όνομα. Οι δύο πρέσβεις θα επαναλάβουν τη 

συνάντησή τους τον Οκτώβριο στη Γενεύη, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες 

συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων των δύο χωρών το Νοέμβριο και το 

Δεκέμβριο του 1996, καθώς και σε όλη τη διάρκεια του 199746. Ωστόσο, πέρα 

από κοινές δηλώσεις θετικού κλίματος, δε φαίνεται να σημειώνεται κάποια 

	
44 Βλ. Kondonis, στο ίδιο, σ. 57. 
45 Βλ. Macedonian Heritage, A Timeline of recent events concerning the Macedonian 
issue, 1996, http://www.macedonian-heritage.gr/timeline.html#1996 (ανάκτηση 
20/07/2011). 
46 Στο ίδιο. 

http://www.macedonian-heritage.gr/timeline.html#1996
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ουσιαστική πρόοδος στο ζήτημα της ονομασίας, παρότι οι επίσημες 

συναντήσεις των δύο ομολόγων συνεχίζονται και το 199847. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Θεόδωρος Πάγκαλος, 

επισκέπτεται το Μάρτιο του 1997 τα Σκόπια και συναντάται με τον ομόλογό 

του Frtskovski και τον Πρόεδρο Gligorov. Στις συζητήσεις δηλώνεται για 

ακόμα μία φορά η πρόθεση για αμοιβαία συνεργασία με στόχο την ειρήνη και 

τη σταθερότητα στην περιοχή. Το Μάρτιο του επόμενου έτους αντιπροσωπεία 

της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ επισκέπτεται την Ελλάδα, στην πρώτη επίσημη 

επίσκεψη που πραγματοποιείται από την ανεξαρτησία της ΠΓΔΜ. Η επίσκεψη 

ολοκληρώνεται με τις δύο πλευρές να επαναλαμβάνουν την ύπαρξη θετικού 

κλίματος μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς επί της ουσίας εξελίξεις. Στη διάρκεια 

ενημέρωσης του τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης, ο 

κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Ρέππας θα αποκαλέσει την ΠΓΔΜ 

«Μακεδονία των Σκοπίων», γεγονός το οποίο προκαλεί έντονες επικρίσεις 

από την αντιπολίτευση και πυροδοτεί αντιδράσεις ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Ο 

ίδιος θα αποδώσει τον χαρακτηρισμό σε φραστικό λάθος.  

Στα πλαίσια των επίσημων συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων των 

δύο χωρών, λαμβάνει χώρα και η συνάντηση του επίτιμου Προέδρου του 

Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, Χαρίλαου Φλωράκη, με τον Πρόεδρο 

της ΠΓΔΜ Gligorov. Παραμένοντας πιστός στη ρητορική του κόμματός του, ο 

Χ. Φλωράκης τόνισε πως το ζήτημα της ονομασίας δεν πρέπει να αποτελεί 

αιτία προστριβών κι επεσήμανε την ανάγκη συναινετικής λύσης. Ο Gligorov 

από την πλευρά του, τόνισε πως το όνομα Μακεδονία χρησιμοποιείται 

δικαιολογημένα από τη χώρα του. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, πως η ΠΓΔΜ δεν 

έχει διεκδικήσεις απέναντι στην Ελλάδα και σέβεται την εθνική της 

κυριαρχία48. 

Τον Ιούνιο του 1998 ο Υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, Blagoj 

Hadjinski,  συναντάται επισήμως στην Ελλάδα με τον Θ. Πάγκαλο με σκοπό 

	
47 Macedonian Heritage, A Timeline of recent events concerning the Macedonian 
issue, 1998, http://www.macedonian-heritage.gr/timeline.html#1998 (ανάκτηση 
20/07/2011). 
48 Macedonian Heritage, στο ίδιο. 

http://www.macedonian-heritage.gr/timeline.html#1998


63	

	

μα Δημοκρατία της Μα

																																																							

τη συζήτηση περί των σχέσεων των δύο κρατών αλλά και περί της 

υπογραφής μιας συμφωνίας διασυνοριακής συνεργασίας. Οι δύο χώρες θα 

υπογράψουν τη συμφωνία στις 23 Ιουνίου. Παρόμοιες ενέργειες εντάχθηκαν 

σε ένα πλαίσιο βελτίωσης των διμερών σχέσεων με ενίσχυση της 

συνεργασίας σε πεδία χαμηλής πολιτικής. 

Ο Θ. Πάγκαλος θα επισκεφθεί με τη σειρά του τα Σκόπια τον Δεκέμβριο 

του 1998 για να συναντήσει τον νέο ομόλογό του Aleksandar Dimitrov. Οι δύο 

υπουργοί συζήτησαν εφ’ όλης της ύλης και διαπίστωσαν πρόοδο στις σχέσεις 

των δύο χωρών. Ο Θ. Πάγκαλος δεν παρέλειψε να θίξει την προπαγανδιστική 

στάση του τύπου στην ΠΓΔΜ ως προς την κατ’ εκείνους παραβίαση των 

δικαιωμάτων των σλαβόφωνων μειονοτήτων της Ελλάδας49. Επέκρινε 

παράλληλα την απουσία ενεργειών από την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να 

αποτρέψει την κρατική τηλεόραση από το να δηλητηριάζει κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τις σχέσεις των δύο κρατών Το  θετικό κλίμα της επίσκεψης δεν 

εμπόδισε τους δύο υπουργούς να τονίσουν πως το ζήτημα της ονομασίας της 

ΠΓΔΜ παραμένει ανεπίλυτο. Αμφότεροι, ωστόσο, αρκέστηκαν στο να 

επαναλάβουν πως τάσσονται υπέρ των πρωτοβουλιών για μια αμοιβαία 

ικανοποιητική λύση. 

Τον Μάρτιο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γ. Παπανδρέου 

πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στα Σκόπια, όπου έχει συνάντηση με τον 

ομόλογό του. Στα πλαίσια της συνάντησης, ο Έλληνας υπουργός θα 

διαβεβαιώσει τον Dimitrov πως η ΠΓΔΜ έχει την στήριξη της Ελλάδας στην 

προσπάθεια ένταξής της στην ΕΕ.  

Παράλληλα με τις κινήσεις καλής θελήσεως, δεν απουσιάζουν οι 

εντάσεις. Τον Αύγουστο του 1996 η ΠΓΔΜ επαναφέρει το ζήτημα της 

μακεδονικής μειονότητας, δηλώνοντας πως η κυβέρνησή του εξετάζει τις 

συνθήκες διαβίωσης των μακεδονικών μειονοτήτων στις γειτονικές χώρες. 

Ημέρες αργότερα, η ΠΓΔΜ καταγγέλλει την Ελλάδα στον ΟΗΕ με την 

κατηγορία της παρεμπόδισης ένταξής της πρώτης σε διεθνείς οργανισμούς με 

το όνο κεδονίας. Η συνάντηση των Υπουργών 

	
49	http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=106385	
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Εξωτερικών των δύο χωρών, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον 

Σεπτέμβριο του 1996 ακυρώνεται καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ 

υποστηρίζει πως οι ελληνικές θέσεις γύρω από το όνομα είναι νομικά 

ανυπόστατες.  

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της 

Ελλάδας, ο οποίος υπογραμμίζει επανειλημμένως πως η μοναδική αιτία 

προστριβών μεταξύ των δύο χωρών είναι η υπόθεση του ονόματος. Ιδιαίτερα 

προκλητική ήταν η χρήση χαρτών οι οποίοι απεικόνιζαν τη «Μεγάλη 

Μακεδονία» καθώς και σημαιών με τον Ήλιο της Βεργίνας κατά την 

τηλεοπτική κάλυψη της ομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, 

Aleksandar Dimitrov, σε επίσκεψή του στον Καναδά50. 

Σε ό,τι αφορά την πλευρά του τύπου, η υπογραφή της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας μετρίασε κάπως το εχθρικό κλίμα στα ΜΜΕ της ΠΓΔΜ, τα οποία 

τηρούσαν μια αντικειμενική κι ενημερωτική γραμμή σε λεπτά θέματα όπως η 

ταξιδιωτική βίζα και οι τυπικές υποχρεώσεις όσων ταξίδευαν από την ΠΓΔΜ 

προς την Ελλάδα51.  Η τάση αυτή αποδίδεται κυρίως στις προσδοκίες από την 

οικονομική συνεργασία με την Ελλάδα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει και η 

στάση του τύπου στην ΠΓΔΜ52. Σύντομα όμως, το κλίμα αυτό άλλαξε και 

πάλι, με τον τύπο να επιδίδεται συστηματικά σε προπαγάνδα δυσφήμισης της 

Ελλάδας και αμφισβήτησης της ιστορικής της σχέσης με τη Μακεδονία, 

χρησιμοποιώντας ως τεκμήρια επιστημονικοφανείς αποδείξεις και θεωρίες 

συνομωσίας53. 

Η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για προπαγανδιστικούς 

σκοπούς δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Η εν λόγω χρήση απαντούσε ιδιαίτερα 

συχνά στις χώρες οι οποίες βρίσκονταν σε μεταβατικό στάδιο, όπως η ΠΓΔΜ 

της δεκ 54 δεικτικό ότι από την ανεξαρτησία της ΠΓΔΜ 

	
50 Macedonian Heritage, A Timeline of recent events concerning the Macedonian 
issue, 1999, http://www.macedonian-heritage.gr/timeline.html#1999 (ανάκτηση 
20/07/2011). 
51 Vlasidis, στο ίδιο, σσ. 262-263. 
52 Στο ίδιο, σσ. 260, 263-264. 
53 Στο ίδιο, σσ. 269-270. 
54 Vlasidis, στο ίδιο, σσ. 254-255 

http://www.macedonian-heritage.gr/timeline.html#1999
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μέχρι και το 1997 ο τομέας των μέσων επικοινωνίας κι ενημέρωσης ανήκε σε 

κρατικούς φορείς55.  

 

Κεφάλαιο	2.3.	Κοινωνικές	και	οικονομικές	όψεις		

Μετά την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, οι σχέσεις μεταξύ της 

Ελλάδας και της ΠΓΔΜ αναπτύχθηκαν με γοργούς ρυθμούς σε οικονομικό και 

πολιτικό επίπεδο, σε πολιτισμικά κι εκπαιδευτικά ζητήματα αλλά και σε θέματα 

συνεργασίας σε περιβαλλοντικούς τομείς και τομείς υποδομών56. 

Μέσα στο 1996 περισσότεροι από 200.000 κάτοικοι της ΠΓΔΜ 

επισκέπτονται την Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 1997, ο Μίκης Θεοδωράκης, 

εμβληματική μορφή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, δίνει συναυλία στα 

Σκόπια, παρουσία του Προέδρου της ΠΓΔΜ57. 

Και πάλι, δεν απουσιάζουν οι λιγότερο ή περισσότερο επίσημες 

σποραδικές ενέργειες στο εσωτερικό των χωρών οι οποίες πυροδοτούν το 

εύφλεκτο κλίμα. Τον Μάρτιο του 1997, το «Εθνικό Μακεδονικό Συμβούλιο», 

μια ακραία εθνικιστική οργάνωση, ιδρύεται στα Σκόπια με στόχο την 

υποστήριξη, προστασία και οργάνωση των μακεδονικών μειονοτήτων στις 

γειτονικές χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Αλβανία58.  

 

	
55 Στο ίδιο, σσ. 256-257. 
56 Kondonis, στο ίδιο, σ. 55. 
57 Vlasidis, στο ίδιο, σ. 276. 
58 Macedonian Heritage, στο ίδιο. 
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Κεφάλαιο 3: Οι εξελίξεις 2001‐2006 

 

Το 2001 ξεσπάει η κρίση στην ΠΓΔΜ με Αλβανούς αυτονομιστές να 

συγκρούονται με τον εθνικό στρατό. Η εξέλιξη αυτή θα επαναπροσδιορίσει 

τουλάχιστον για σύντομο διάστημα τις σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες το 

2002 θα υπογράψουν ένα αναπτυξιακό σχέδιο προς όφελος ιδιαίτερα της 

ΠΓΔΜ. Οι σχέσεις των δύο κρατών περνούν σε άλλο επίπεδο καθώς έρχεται 

στο προσκήνιο πιο έντονη η ευρωπαϊκή προοπτική της ΠΓΔΜ. Το ζήτημα της 

ονομασίας θα περάσει προσωρινά σε δεύτερη μοίρα καθώς το ίδιο το κράτος 

τίθεται υπό αμφισβήτηση από μερίδα των πολιτών του.   

 

Κεφάλαιο	3.1.	Βαλκανική	και	Ευρωπαϊκή	προοπτική	

 

Ήδη από το 1999, η Ελλάδα είχε προχωρήσει στην παρουσίαση ενός 

σχεδίου για την οικονομική ανόρθωση των Βαλκανίων και ειδικότερα της 

Αλβανίας, της ΠΓΔΜ, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Κοσσυφοπεδίου. Οι 

εξελίξεις στην ΠΓΔΜ το 2001 ανέστειλαν προσωρινά αυτό το εγχείρημα, όμως 

τον Ιούλιο του 2002 η Ελλάδα επανήλθε με μια δυναμική πρωτοβουλία. Στις 

30 Ιουλίου Ελλάδα και ΠΓΔΜ υπέγραψαν στα Σκόπια το Ελληνικό Σχέδιο 

Οικονομικής Ανασυγκρότησης Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ). Πρόκειται για ένα 

πενταετές αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο είναι συμπληρωματικό των 

συνολικών αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

διεθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των διμερών δωρητών και 

αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση των βαλκανικών χωρών και στην 

κατεύθυνσή τους προς αναπτυξιακούς στόχους59. 

	
59 Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση 
των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ),  
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Το ΕΣΟΑΒ αποτελείται από 11 άρθρα και θέτει ως στόχους του: 

α) τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και ιδιαίτερα στους τομείς της 

ενέργειας και των μεταφορών 

β) την προώθηση παραγωγικών επενδύσεων 

γ) τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης  

δ) την υποστήριξη δημοκρατικών θεσμών/ συνεργασία κοινοβουλίων 

ε) την υποστήριξη του κράτους Δικαίου και του κράτους Πρόνοιας  

στ) την αντιμετώπιση οικονομικών ανισοτήτων 

ζ) την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης 

του διοικητικού και επιστημονικού δυναμικού.60 

Το ζήτημα του ονόματος παραμένει σε εκκρεμότητα. Το Νοέμβριο του 

2002 ορίζεται νέα διαπραγματευτική ομάδα συνομιλιών της ΠΓΔΜ με την 

Ελλάδα για το επίμαχο θέμα. Επικεφαλής τίθεται ο τέως Υπουργός 

Εξωτερικών  της ΠΓΔΜ, Ljubomir Frtskovski. Η έλευση του Frtskovski 

σηματοδοτεί την στροφή της ΠΓΔΜ σε νέα κατεύθυνση ως προς τη διεκδίκηση 

της ονομασίας της, επιδιώκοντας τη  λύση  της  διπλής ονομασίας. Η ηγεσία 

της ΠΓΔΜ εμφανίζεται ανένδοτη: «Αν δεν πετύχουμε κάτι που θα έχει ως 

βάση το σχέδιο για διπλή ονομασία, τότε θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε αυτό 

το γύρο των διαπραγματεύσεων. Σε αυτή την περίπτωση θα 

χρησιμοποιήσουμε άλλες νομικές διαδικασίες, που είναι στη διάθεσή μας μέσω 

του ΟΗΕ. Θα χρησιμοποιήσουμε την κατάσταση, που ντε φάκτο ισχύει 

σήμερα, κατά την οποία όλο και περισσότερες χώρες-μέλη του ΟΗΕ 

αναγνωρίζουν τη χώρα μας με το όνομα που αναφέρεται στο Σύνταγμά της»61.  

	
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=16&cnode=9 
(ανάκτηση 05/08/2011). 
60 Στο ίδιο. 
61 Βλ. BBC Greek, 06/11/2002, Νέα Στρατηγική στα Σκόπια για το όνομα, 
http://www.bbc.co.uk/greek/news/021106_fyromgreece.shtml (ανάκτηση 
03/08/2011). 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=16&cnode=9
http://www.bbc.co.uk/greek/news/021106_fyromgreece.shtml
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Τον Οκτώβριο του 2004, η ΠΓΔΜ θα λάβει μια ανέλπιστη υποστήριξη 

από τις ΗΠΑ ως προς το ζήτημα της ονομασίας. Σε συνθήκη αμυντικής 

συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ των δύο χωρών, η ΠΓΔΜ αναφέρεται 

με τη συνταγματική της ονομασία Μακεδονία. Τον Νοέμβριο θα ακολουθήσει 

και η τυπική επικύρωση της αναγνώρισής της από τις ΗΠΑ ως Δημοκρατία 

της Μακεδονίας62.  

Τον Μάρτιο του 2005, καθώς το ζήτημα της ονομασίας παραμένει, o 

Matthew Nimetz, Διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, υποβάλλει την πρώτη συνολική 

πρόταση για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο ζήτημα της 

ονομασίας της ΠΓΔΜ. Ο Μ. Nimetz προτείνει την υιοθέτηση του ονόματος 

«Republika Makedonija-Skopje». Σύμφωνα με την πρόταση, το όνομα αυτό 

θα χρησιμοποιούταν διεθνώς αμετάφραστο και θα ίσχυε σε όλα τα όργανα του 

ΟΗΕ, ενώ θα γίνονταν συστάσεις στους υπόλοιπους διεθνείς Οργανισμούς 

και στα κράτη να το υιοθετούν στην επίσημη διεθνή χρήση και πρακτική 

τους63.  

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Π. Μολυβιάτης, δηλώνει ότι η 

πρόταση αυτή «δεν ικανοποιεί πλήρως την ελληνική πλευρά, αλλά αποτελεί 

μια βάση για θετικές κι εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις στις οποίες η 

Ελλάδα πρόθυμα θα συμμετάσχει»64. Η ΠΓΔΜ υπήρξε εξαρχής αντίθετη στην 

πρόταση Nimetz και την απέρριψε, εμμένοντας στη θέση της περί  διπλής 

ονομασίας, στη χρήση δηλαδή μιας ειδικής ονομασίας στις διμερείς σχέσεις με 

την Ελλάδα, αλλά στη διατήρηση της συνταγματικής της ονομασίας 

(Δημοκρατία της Μακεδονίας) στις σχέσεις της με τις υπόλοιπες χώρες και 

τους διεθνείς οργανισμούς65.  

	
62 Βλ. U.S. recognizes Macedonia, drawing ire from Greece, USA Today, 04/11/2004,   
http://www.usatoday.com/news/world/2004-11-04-greece_x.htm (ανάκτηση 
05/08/2011).  
63 Macedonian Heritage, Nimetz Proposals Concering the “Name” Issue, 
http://www.macedonian-heritage.gr/OfficialDocuments/Nimetz.html (ανάκτηση 
05/08/2011). 
64Βλ. Greece considers Macedonia name, BBC News, 08/04/2005,  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4425249.stm (ανάκτηση 05/08/2011). 
65Βλ. Nimitz Proposal For Macedonia's Name Sparks Debate, Southeast Europe 
Times, 14/04/2005, 

http://www.usatoday.com/news/world/2004-11-04-greece_x.htm
http://www.macedonian-heritage.gr/OfficialDocuments/Nimetz.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4425249.stm
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Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της ΠΓΔΜ, η οποία ξεκινά 

επισήμως με την υποβολή αίτησης ένταξης στην ΕΕ στις 22 Μαρτίου του 

2004, η υποστήριξη της Ελλάδας είναι δεδομένη.  

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Βαληνάκης, συναντάται τον 

Απρίλιο του 2005 με τον Matthew Nimetz κι επαναλαμβάνει τη θέση της 

Ελλάδας για ενίσχυση των διμερών σχέσεων των δύο κρατών και υποστήριξη 

της σταθερότητας της περιοχής66. Ο Γ. Βαληνάκης θα επαναλάβει τον 

Οκτώβριο ότι η καλή πίστη της Ελλάδας ως προς την υποστήριξη της 

ευρωπαϊκής προοπτικής της ΠΓΔΜ δεν είναι άνευ όρων. Σύμφωνα με τον 

υφυπουργό, η χώρα υποστηρίζει «την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων, 

υπό τον αυστηρό, όμως, όρο ότι θα εγκαταλείψουν  την  αδιάλλακτη στάση και 

θα προσχωρήσουν στη  λογική μίας κοινά αποδεκτής λύσης. […] Μέχρι να 

φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, διατηρούμε το δικαίωμα και τη 

δυνατότητα που μας παρέχει η συμφωνία του 1995»67.  

Το Νοέμβριο του 2005 η Κομισιόν εισηγείται τη χορήγηση στην ΠΓΔΜ 

καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας. Παράλληλα, όμως, 

θίγει το ζήτημα της ονομασίας, ζητώντας να εξευρεθεί ταχέως μια κοινά 

αποδεκτή λύση προς το συμφέρον, όχι μόνο των Βαλκανίων αλλά και της 

διεθνούς πολιτικής. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η εισήγηση της 

Επιτροπής δε θα μπορούσε να κάμψει ή να υπερκεράσει τις αντιρρήσεις της 

ελληνικής πλευράς. Παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες ένταξης αφορούν, 

καθορίζονται και επιτηρούνται από την Επιτροπή (βλ. Κομισιόν) η τελική 

απόφαση για την ένταξη ή μη ενός υποψηφίου κράτους αποφασίζεται από το 

Συμβούλιο. Καθώς η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα της αρνησικυρίας/ άσκηση 

veto, η υποψηφιότητα των Σκοπίων δεν έφτασε ποτέ στο τελικό στάδιο 

	
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/200
5/04/14/feature-02 (ανάκτηση 05/08/2011). 
66 Βλ. Αθηναϊκό  Πρακτορείο Ειδήσεων, 05/04/2002, Συνάντηση  Βαληνάκη με Νίμιτς  
για το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, http://www.hri.org/news/greek/apegr/2005/05-
04-02.apegr.html (ανάκτηση 04/08/2011). 
67 ΒλΣυνέντευξη ΥΦΥΠΕΞ, κ. Γ. Βαληνάκη, . Μακεδονία, 23/10/2005, 
http://www.valinakis.gr/site/index2.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id
=283&amp;Ite (ανάκτηση 05/08/2011). 

http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2005/04/14/feature-02
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2005/04/14/feature-02
http://www.hri.org/news/greek/apegr/2005/05-04-02.apegr.html
http://www.hri.org/news/greek/apegr/2005/05-04-02.apegr.html
http://www.valinakis.gr/site/index2.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=283&amp;Ite
http://www.valinakis.gr/site/index2.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=283&amp;Ite
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ψήφισης καθώς η Αθήνα είχε εκφράσει την απερίφραστη αντίθεσή της αν δεν 

επιλύονταν οριστικά το θέμα της ονομασίας.  

 

Κεφάλαιο 3.2. Πολιτικές κι επικοινωνιακές σχέσεις.  

 

Η εθνικιστική κρίση που ξέσπασε στην ΠΓΔΜ το 2001 με συμπλοκές 

μεταξύ Αλβανών αυτονομιστών και του στρατού, έθεσε τις σχέσεις της με την 

Ελλάδα σε νέο επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε μέσω του 

Υπουργού Εξωτερικών, Γ. Παπανδρέου, τη στήριξή της προς την ΠΓΔΜ. Οι 

συναντήσεις που είχε ο Έλληνας υπουργός με την πολιτική ηγεσία της ΠΓΔΜ 

έστειλαν μήνυμα στη διεθνή κοινότητα για υποστήριξη της ΠΓΔΜ και καταδίκη 

των εξτρεμιστών68. Τα μέσα ενημέρωσης στη γείτονα χώρα ωστόσο, τείνουν 

να υποβαθμίζουν αυτές τις κινήσεις, είτε περνώντας τες «στα ψιλά» των 

εφημερίδων, είτε αποσιωπώντας τες69. 

Στον οικονομικό τομέα, παρόλο που οι ελληνικές επενδύσεις στην 

ΠΓΔΜ κρίνονται σημαντικές για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ο τύπος 

αναφέρεται σε αυτές με συγκρατημένη αισιοδοξία. Μια τέτοια στάση 

αντανακλά την καχυποψία των γειτόνων σχετικά με τις πραγματικές επιδιώξεις 

των ελληνικών κρατικών επενδύσεων φοβούμενοι πως αποτελούν πρόσχημα 

για οικονομικό και εν συνεχεία πολιτικό έλεγχο της ΠΓΔΜ70. Είναι 

χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο εφημερίδας της ΠΓΔΜ, που παρουσίαζε τον 

Υπουργό Μεταφορών Τάσο Μαντέλη κάτω από τον υπέρτιτλο «Η Ελληνική 

κυβέρνηση της Μακεδονίας» και τον συνοδευτικό υπότιτλο «Οι Έλληνες τα 

αγοράζουν όλα»71.   

	
68 Βλ. Στράντζα Ε., Η ευρωπαϊκή προοπτική της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας και ο ρόλος της Ελλάδας, 
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=
1369&rf=1325483320&m=3983&rm=22236456&l=2 (ανάκτηση 05/08/2011). 
69 Vlasidis, στο ίδιο, σελ. 286-287. 
70 Βλ. Δημήτρης Χορμοβίτης, Τα Βαλκάνια μετά το τέλος του πολέμου του 
Κοσσυφοπεδίου, εκδ. ΕΛΙΑΜΕΠ - Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2000, σ.108. 
71 Στράντζα, στο ίδιο. 

http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1369&rf=1325483320&m=3983&rm=22236456&l=2
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1369&rf=1325483320&m=3983&rm=22236456&l=2
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Το ζήτημα της ονομασίας και οι ενέργειες σχετικά με την επίλυσή του 

(συνομιλίες, συναντήσεις, κλπ.) επανέρχονται τακτικά στον τύπο της ΠΓΔΜ 

και διατηρούν το τεταμένο κλίμα72. Αναφορικά με την απόρριψη της πρότασης 

Nimetz, η Ελλάδα φάνηκε να αποκτά ένα πλεονέκτημα διεθνών εντυπώσεων 

καθώς για πρώτη φορά από το 1991 ήταν η ΠΓΔΜ εκείνη η οποία 

εμφανίστηκε αδιάλλακτα προσκολλημένη στις θέσεις της, θέτοντας 

αξεπέραστα εμπόδια στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας συμβιβαστικής λύσης 

στο θέμα της ονομασίας73. Εν γένει, η στάση των μέσων ενημέρωσης στην 

ΠΓΔΜ απέναντι στην Ελλάδα είναι αμφίθυμη και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα 

με τις εκάστοτε οικονομικές και πολιτικές πιέσεις. Το όνομα της ΠΓΔΜ 

παραμένει αδιαφιλονίκητο κριτήριο. Η Ελλάδα ως χώρα παρουσιάζεται θετικά, 

η εικόνα αυτή όμως αλλάζει ριζικά όταν το όνομα της Ελλάδας αναφέρεται σε 

συνάρτηση με το ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ  Τέλος, ως προς τους 

στρατηγικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς στόχους της ΠΓΔΜ (ΕΕ και ΝΑΤΟ), η 

Ελλάδα παραμένει βασικός παράγοντας  στήριξης της υλοποίησης αυτών.  

 

	
72 Βλ. Vlasidis, στο ίδιο, σσ. 285-286. 
73 Βλ. Τζιαμπίρης, Αρ., Ευρωπαϊκή Ένωση και Μακεδονικό ζήτημα, Ίδρυμα Μουσείου 
Μακεδονικού Αγώνα, http://www.imma.edu.gr/imma/history/19.html (ανάκτηση 
05/08/2011). 

http://www.imma.edu.gr/imma/history/19.html
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Κεφάλαιο 4: Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 

Κεφάλαιο	4Α.	Οικονομική	συνεργασία	και	διεθνείς	σχέσεις	

	

Α.	1.	Θεωρητικό	υπόβαθρο	‐	Σύγχρονες	τάσεις	

 

Α. 1. 1. Η σημασία της οικονομίας στην εξωτερική πολιτική 

 

Η σχέση που διέπει την οικονομία και την εξωτερική πολιτική, έχει 

αποτελέσει ήδη από πολύ παλιά, αντικείμενο μελέτης και μάλιστα μελέτης 

πολλαπλών αναγνώσεων και προσεγγίσεων, του μερκαντιλισμού, του 

φιλελευθερισμού και του μαρξισμού συμπεριλαμβανομένων. Ο μερκαντιλισμός 

ή οικονομικός εθνικισμός, ο οποίος αναπτύχθηκε από την πρακτική των 

πολιτικών στα πρώτα στάδια της  νεότερης εποχής, συνιστούσε ουσιαστικά, 

ένα δόγμα οικοδόμησης κράτους, το οποίο υποστήριζε, ότι η αγορά θα πρέπει 

να υποτάσσεται στην προαγωγή των συμφερόντων του κράτους74.  

	
74 Ο μερκαντιλισμός υποστηρίζει, ότι τα πολιτικά υποκείμενα μπορούν, ή τουλάχιστον 
οφείλουν να καθορίζουν τις οικονομικές σχέσεις. Μέσω της μερκαντιλιστικής θεωρίας, 
κατεβλήθη προσπάθεια για τη σύγκλιση της οικονομίας με την πολιτική. Η εν λόγω 
θεωρία, επιχειρούσε να ταυτίσει την κρατική πολιτική τακτική και το εκάστοτε εθνικό 
συμφέρον, με την οικονομική προσπάθεια του κράτους για οικονομική αυτονομία, η 
οποία και στηρίχθηκε πρωταρχικά, επί τη βάσει της πολιτικής προτεραιότητας. S. Gill 
& D. Law, The Global Political Economy: Perspectives, problems and policies, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore 1988, σ. 3. Ο Gilpin αναφέρει σχετικά, ότι 
ο οικονομικός εθνικισμός, υπό το πρίσμα των ποικίλλων τροποποιήσεων που αυτός 
προσλαμβάνει για ευρύ χρονικό διάστημα, έχει λάβει πολλές ονομασίες, αρχής 
γενομένης από τον μερκαντιλισμό και φτάνοντας μέχρι το νέο προστατευτισμό. Βλ. 
σχετικά, R. Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton 
University Press, Princeton, New Jersey 1987, σ. 31. Για την εν γένει μερκαντιλιστική 
θεωρία, βλ. σχετικά, μια περιληπτική αναφορά στο R. Jackson & G. Sørensen, 



73	

	

τα του πολέμου και της ειρήνης. Τα εν λόγω ερωτήματα μεταξύ άλλων, 
																																																																																																																																																														

Ο φιλελευθερισμός, ο οποίος αναδύθηκε από το Διαφωτισμό στα 

κείμενα του Adam Smith και άλλων, αποτέλεσε μια αντίδραση στην 

εμποροκρατία και έχει ενσωματωθεί στην ορθόδοξη Οικονομική. Μάλιστα, ο 

Adam Smith στο έργο του The Wealth of Nations (1976) αναδεικνύει τους 

τρόπους και τα μέσα μέσω των οποίων είναι δυνατό μία οικονομία να 

αναπτυχθεί και παράλληλα να δημιουργήσει πλούτο για όλους και ταυτόχρονα 

καταγράφει τα μειονεκτήματα του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία75. 

Ο φιλελευθερισμός δέχεται ότι η Πολιτική και η Οικονομική υπάρχουν, 

τουλάχιστον ιδεατά, σε δύο ξεχωριστές σφαίρες. Υποστηρίζει δε, ότι οι αγορές 

θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από κρατικές και πολιτικές παρεμβάσεις, 

προς όφελος της αποδοτικότητας, της ανάπτυξης και της ελεύθερης επιλογής 

του καταναλωτή76.  

Ο μαρξισμός, ο οποίος αναπτύχθηκε ως αντίδραση στο φιλελευθερισμό 

και την κλασική Οικονομική, ισχυρίζεται ότι η οικονομία επηρεάζει καθοριστικά 

την πολιτική. Οι κοινωνικές τάξεις, σύμφωνα με τις αρχές του μαρξισμού 

συνδέονται από μία σύγκρουση σε διαρκή ανάπτυξη77, η οποία 

προκύπτει από την πάλη των τάξεων για τη διανομή του πλούτου. Συνεπώς, 

η πολιτική σύγκρουση θα πάψει να υφίσταται, όταν καταργηθούν η αγορά 

και η ταξική κοινωνία.  

Οι τρεις αυτές ιδεολογίες, διαφέρουν σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων 

και ερωτημάτων, τα οποία σχετίζονται με τη σημασία της αγοράς για την 

οικονομική μεγέθυνση και τη διανομή του πλούτου μεταξύ ομάδων 

και κοινωνιών, το ρόλο των αγορών στην οργάνωση της εθνικής και της 

διεθνούς κοινωνίας, αλλά και την επίπτωση του συστήματος της αγοράς στα 

ζητήμα
	

Θεωρία και μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων. Η σύγχρονη συζήτηση, εκδ. 
Gutenberg, Αθήνα 2006, σσ. 178-180.   
75 Βλ. Α. Καραγιάννης, Οικονομικός Φιλελευθερισμός κατά τον Adam Smith, 
Φιλελεύθερα Κείμενα 1 (2001) σ. 45. 
76 Για μια κριτική και συγκριτική θεώρηση δύο υποδειγμάτων πολιτικο-θεωρητικού 
επιχειρήματος στην παράδοση της θεωρίας του φιλελευθερισμού, βλ. σχετικά, Μ. 
Αγγελίδης, Φιλελευθερισμός: κλασικός και νέος. Ζητήματα συνέχειας και ασυνέχειας 
στο φιλελεύθερο επιχείρημα, ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, Αθήνα 1993.  
77 Βλ. Ε. Μπαλιμπάρ: «Σχετικά με τη μαρξιστική θεωρία της πάλης των τάξεων», 
Θέσεις τ. 28, σ. 69, 1989.  
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κατέχουν κεντρική θέση στις συζητήσεις για τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία, η 

χρησιμότητα της οποίας είναι αδιαμφισβήτητη καθώς συμβάλλει στη σύνδεση 

πολλών διαφορετικών, αλλά και αλληλένδετων ζητημάτων. Μεταξύ αυτών των 

ζητημάτων βρίσκεται η πολιτική, η οικονομία, η διακυβέρνηση και τα ζητήματα 

ηθικής φιλοσοφίας, όλα είτε σε διεθνές ή σε ενδοκρατικό επίπεδο78.  

Ο μερκαντιλισμός, ο φιλελευθερισμός και ο μαρξισμός είναι ιδεολογίες 

θεμελιακά διαφορετικές όσον αφορά τη θεώρηση των σχέσεων μεταξύ 

κοινωνίας, κράτους και αγοράς. Μάλιστα, ώστε δεν θα αποτελούσε υπερβολή 

η αναφορά, πως κάθε διαμάχη στο πεδίο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, 

ανάγεται στις διαφορετικές αντιλήψεις για τις εν λόγω σχέσεις. Η ιδεολογική 

αυτή σύγκρουση, δεν εμπεριέχει μόνον ιστορικό ενδιαφέρον. Οι 

συγκεκριμένες εξακολουθούν να κυριαρχούν, στις σύγχρονες συζητήσεις. 

Καθορίζουν δε, τις συγκρουόμενες αντιλήψεις των ανθρώπων, αναφορικά με 

τις συνέπειες του συστήματος της αγοράς, στην εθνική και την παγκόσμια 

κοινωνία79.  

Ο Carr (όπως εξάλλου και ο Marx πολύ πρωτύτερα από αυτόν), 

υποστήριξε ότι η οικονομική δραστηριότητα, δύναται να αποτελέσει τμήμα της 

εξωτερικής πολιτικής των κρατών, αφ' ης στιγμής υφίσταται μια ολοένα και 

αυξανόμενη σπουδαιότητα στο ρόλο που διαδραματίζουν και στην επιρροή 

που ασκούν οι οικονομικές δυνάμεις στην πολιτική εν γένει και ειδικότερα στην 

εξωτερική πολιτική. Αναλυτικότερα, χαρακτήριζε ως ψευδή την ιδέα του 

διαχωρισμού μεταξύ της πολιτικής και της οικονομίας και θεωρούσε ότι η 

	
78 Βλ. Π. Ήφαιστος, Διεθνής Πολιτική Οικονομία: Διαδρομή, περιεχόμενο, σημασία, 
διαθέσιμο στο 
http://www.ifestos.edu.gr/94%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%
AE%CF%82%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%
CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1.htm, ημ/νία ανάκτησης 10/09/2013. 
79 Και βεβαίως οι ανθρώπινες αντιλήψεις, εμπεριέχουν και τη φιλοσοφική έννοια της 
«αλήθειας» του καθενός. Για μια τέτοιου τύπου φιλοσοφική προσέγγιση, βλ. σχετικά, 
Γ. Φαράκλας, Νόημα και κυριαρχία. Νοηματική συγκρότηση και κριτική της 
κυριαρχίας, εκδ. Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 2007, όπου και αναδεικνύεται η 
μακραίωνη διαμάχη, αναφορικά με τη θέση των αξιών στις θεωρίες των ανθρώπινων 
πραγμάτων και όπου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, βρίσκονται δύο σύγχρονοι 
Έλληνες φιλόσοφοι, ο Κονδύλης και ο Ψυχοπαίδης, οι οποίοι εκπροσωπούν τους 
αντίθετους πόλους -  τουλάχιστον στο παρόν έργο - της εν λόγω διαμάχης.. 

http://www.ifestos.edu.gr/94%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1.htm
http://www.ifestos.edu.gr/94%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1.htm
http://www.ifestos.edu.gr/94%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1.htm
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πρόοδος του πολιτισμού στο σύνολό της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον 

τομέα της οικονομίας.  

Η επίδραση της οικονομίας στις αμιγώς πολιτικές σχέσεις των κρατών, 

αποτελεί παραδοχή μιας πλειάδας σύγχρονων επιστημόνων, αφού τα 

οικονομικά ζητήματα και η ασφάλεια των κρατών, αποτελούν δύο εκ των 

πλέον κρίσιμων ζητημάτων για αυτά80.  

Οι μεγάλες δυνάμεις, αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση μιας 

ισχυρής οικονομίας και γιατί αυτό από μόνο του αυξάνει την ευημερία της 

εκάστοτε χώρας, αλλά και γιατί μια ισχυρή οικονομία, συνιστά αξιόπιστη βάση 

για την απόκτηση στρατιωτικού πλεονεκτήματος έναντι των αντιπάλων81.  

Οι σύγχρονοι μελετητές της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, αποδίδουν 

ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις που διέπουν την οικονομία και την εξωτερική 

πολιτική. Η εν λόγω έμφαση βεβαίως, αποδίδεται σε συνάρτηση με την 

εκάστοτε θεωρητική προσέγγιση των διεθνών σχέσεων και αναλόγως του 

πολιτικού διατακτικού της κάθε μίας εξ’ αυτών82.  

	
80 Βλ. M. Mastanduno, “Economics and Security in Statecraft and Scolarship”, 
International Organization, vol. 52, no 4, International Organization at Fifty: 
Exploration and Contestation in the Study of World Politics, Autumn 1998, σ. 825. 
81 J. J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, εκδ. 
Ποιότητα-W. W. Norton & Company, Αθήνα 2007, σ. 300. 
82 Οι φιλελεύθεροι λ.χ., θεωρούν ότι οικονομία και πολιτική, αποτελούν αυτόνομες 
σφαίρες, οι μαρξιστές θεωρούν ότι η οικονομία προσδιορίζει σε πλείστες των 
περιπτώσεων, την εξωτερική πολιτική των κρατών, ενώ οι ρεαλιστές υποστηρίζουν 
ότι η πολιτική είναι αυτή η οποία καθορίζει την οικονομία. Βλ. σχετικά, T. Lawton, J. 
Rosenau, A. Verdun, “Introduction: Beyond the Confines”, in T. Lawton - J. Rosenau 
- A. Verdun (eds.), Strange Power. Shaping the Parameters of International Relations 
and International Political Economy, Aldershot: Ashgate 2000, σ. 3. Η δε ρεαλιστική 
προσέγγιση, ανέπτυξε και τη θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας (hegemonic 
stability theory), σύμφωνα με την οποία, ο κόσμος έχει ανάγκη από ένα κράτος-
ηγεμόνα (leading state), το οποίο και θα δημιουργεί και κυρίως, θα επιβάλλει όποτε 
παρίσταται η σχετική ανάγκη, τους κανόνες του ελεύθερου εμπορίου, κυρίως στα 
σημαντικότερα μέλη του διεθνούς συστήματος. Η εν λόγω ηγεμονία, προαπαιτεί τόσο 
τη δυνατότητα εκ μέρους ενός κράτους στο να επιβάλλει τους κανόνες του διεθνούς 
οικονομικού και πολιτικού παιχνιδιού, όσο και την ιδία βούληση αυτού, προς την 
κατεύθυνση της δέσμευσης του, εντός της λογικής μιας διεθνούς τύπου συνέργειας, η 
οποία και θα είναι αμοιβαία επωφελής και για τους έτερους, δεσπόζοντες στο διεθνές 
σύστημα, «παίκτες». Η δυνατότητα αυτή, επιβολής των κανόνων του παιχνιδιού από 
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Πριν επιχειρηθεί η οποιαδήποτε αναφορά στους σύγχρονους 

στοχαστές των ζητημάτων που σχετίζονται με τις διεθνείς σχέσεις, θα πρέπει 

ασφαλώς να υπερτονιστεί ο ρόλος του σημαντικότερου κειμένου «διεθνών» 

σχέσεων, ήτοι, του Πελοποννησιακού Πολέμου του Θουκυδίδη83. Είναι 

γεγονός, ότι το συγκεκριμένο έργο, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί, το 

γνωστικό και θεωρητικό υπόβαθρο αξιόπιστων αναλύσεων διεθνών σχέσεων, 

ενώ οι παραδοχές του, συνιστούν και τις θεμελιώδεις παραδοχές του 

Παραδοσιακού Παραδείγματος των διεθνών σχέσεων84. Κατά την διάρκεια 

των Νέων Χρόνων και της ύστερης εποχής και σε συνέχεια μακροχρόνιων 

αγώνων ανεξαρτησίας και κυριαρχίας, απότοκων των αξιώσεων για συλλογική 

ελευθερία και ανεξαρτησία, δημιουργήθηκαν εκατοντάδες κυρίαρχες κρατικές 

οντότητες85. Η θουκυδίδεια ανάλυση συνεχίζει να μας προσφέρει ένα πλούσιο 

σύνολο θεμελιωδών γενικών ερμηνευτικών νόμων και αξιόπιστων θεωρητικών 

προεκτάσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά στη ρεαλιστική οπτική και την 

προσέγγιση της Ισχύος ως βασικό ρυθμιστή των διεθνών σχέσεων. 

Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, σημειώνονται τα εξής: 

Ήδη από την εποχή της έναρξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Carr, 

στο κομβικής σημασίας έργο του, Η Εικοσαετής κρίση, 1919-1939, κάνοντας 

μνεία στη στρατιωτική και οικονομική ισχύ, αναφέρεται περί της ψευδούς 

ιδέας, α

	
το κράτος-ηγεμόνα, προϋποθέτει, τόσο την ιδιαίτερα ανεπτυγμένη οικονομία του εν 
λόγω κράτους, όσο και την κυριαρχία αυτού σε ένα κομβικό κλάδο αιχμής, καθώς 
επίσης και στην πολιτική δύναμη αυτού, η οποία και θα μεταφράζεται σε 
αδιαμφισβήτητη στρατιωτική ισχύ του εν λόγω κράτους. Βλ. σχετικά, R. Jackson & G. 
Sørensen, ό. π., σ. 200. Πρβλ. M. Griffiths & T. O’ Callaghan, International Relations. 
The Key Concepts, Routledge, London & New York 2006, σ. 135 κ. έ. 
83 Βλ. Θουκυδίδης, Άπαντα, τ. 1-8, Ιστοριών Α’-Η’, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία «Οι 
Έλληνες», 16-23, εκδ. Οδυσσέας Χατζόπουλος, Αθήνα. 
84 Οι θεωρητικές προεκτάσεις της θουκυδίδειας παράδοσης, βρίσκουν μέρος της 
έκφρασής τους στο λεγόμενο «Πολιτικό Ρεαλισμό», ήτοι, στην αυστηρά περιγραφικού 
τύπου και σε αρκετό βαθμό, αποϊδεολογικοποιημένη - στο μέτρο του δυνατού και 
τηρουμένων των αναλογιών -  ανάλυση ποικίλλων συγγραφέων, όπως του Carr, του 
Morgenthau, του Aron, του Waltz, του Gilpin, του Krasner και του Mearsheimer 
μεταξύ άλλων. 
85 Για μια εις βάθος ανάλυση της εν λόγω ιστορικής διάστασης, βλ. σχετικά, Π. 
Ήφαιστος, Η μελέτη των διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαδρομή, 
περιεχόμενο και γνωσιολογικό υπόβαθρο, Ποιότητα, Αθήνα 2004. 
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σύμφωνα με τον ίδιο, είχε πάψει να ανταποκρίνεται στην τότε πραγματικότητα 

της εποχής, αφού το σύνολο της προόδου του πολιτισμού, υπήρξε στενά 

συνδεδεμένο με την οικονομική υπόσταση86. Το εν λόγω έργο του Carr 

μάλιστα, θα λέγαμε ότι αποτελεί το σημαντικότερο κείμενο μετά το αντίστοιχο 

του Θουκυδίδη, στη βάση του οποίου και γράφηκαν τα περισσότερα κείμενα 

διεθνών σχέσεων της μεταπολεμικής περιόδου και στο οποίο μεταξύ άλλων, 

αποκαλύπτεται και επεξηγείται, μια σειρά των εκάστοτε μεταμφιέσεων των 

αξιώσεων ισχύος με φιλελεύθερα ιδεολογήματα.  

Περνώντας στη μετα-Carr εποχή, σημειώνεται ότι ο Morgenthau, ο 

σημαντικότερος ίσως εκφραστής της κλασικής ρεαλιστικής σκέψης στον 20ό 

αιώνα, χωρίς να προβεί σε απευθείας αναφορά στην οικονομική διάσταση της 

εξωτερικής πολιτικής, προχώρησε στην ανάλυση της διεθνούς πολιτικής, υπό 

τη θεώρηση ότι αυτή, αποτελούσε ουσιαστικά αγώνα για την ισχύ. Σε αυτή την 

κατεύθυνση, υποστήριξε ότι στις συγκρούσεις ισχύος, τα έθνη υιοθετούν 

πολιτικές, οι οποίες είτε αποσκοπούν στη διατήρηση της υφιστάμενης 

κατάστασης των πραγμάτων, είτε στην ιμπεριαλιστική επέκταση, είτε ακόμη 

και στην απόκτηση γοήτρου87.  

Ο Aron, σε παρόμοια με τον Morgenthau παραλληλία, ήτοι, χωρίς την 

απευθείας αναφορά στην οικονομική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής και  

επεξηγώντας σε σχετικό άρθρο του88, τις δυσκολίες που συνάντησε στη 

συγγραφή του κεφαλαιώδους πονήματός του περί της ειρήνης και του 

πολέμου μεταξύ των εθνών89, αναφέρει ότι καθίσταται σχεδόν αδύνατη η 

διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, αποδίδοντας 

την παραδοχή αυτή, στο γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό για τον ίδιο να 

προσδιορίσει στους διεθνείς δρώντες, κάποιο κοινό αντικειμενικό σκοπό και 

παράλλ νατο να προβεί σε διαχωρισμό μεταξύ των 

	
86 Βλ. E. H. Carr, Η Εικοσαετής κρίση, 1919-1939: Εισαγωγή στη μελέτη των διεθνών 
σχέσεων, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2000, σσ. 159, 163. 
87 Βλ. σχετικά, την πλήρη διαδρομή της σκέψης του, στο H. J. Morgenthau, Politics 
Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Fifth Edition, Revised, Alfred A. 
Knopf., New York 1978. 
88 Βλ. R. Aron., “Qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales?”, Revue 
Française de Science Politique, vol. 17, n°5, 1967, σσ. 837-861. 
89 Βλ. R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Calmann-Lévy edit., Paris 1962. 
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ενδογενών και των εξωγενών μεταβλητών του διεθνούς συστήματος. Σε αυτή 

την κατεύθυνση, ο Aron, αρνούμενος ουσιαστικά τις μονομερούς τύπου 

επεξηγήσεις, καταλήγει συμπερασματικά, στο ότι έκαστη μελέτη στο πεδίο 

των διεθνών σχέσεων, συνιστά ουσιαστικά, μια μελέτη κοινωνιολογικού 

τύπου90.  

Ο Waltz, στο του έργο, Man, the State and War, ερευνά και 

αποτυπώνει τις απόψεις της κλασικής πολιτικής θεωρίας, αναφορικά με τη 

φύση και τα κυριότερα αίτια του πολέμου. Σε αυτή την κατεύθυνση, προτείνει 

μια τρισυπόστατη διάσταση της θεώρησης των συμπεριφορών σε επίπεδο 

διεθνών σχέσεων για την ερμηνεία του πολέμου, ήτοι, τον πόλεμο ως 

συνέπεια της φύσης και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα της 

εσωτερικής οργάνωσης των κρατών και ως προϊόν της διεθνούς αναρχίας. Σε 

αυτό του το εγχείρημα, μεταξύ πολλών άλλων παραμέτρων, ο Waltz στέκεται 

με ιδιαίτερη προσοχή, στο  ζήτημα του διεθνούς εμπορίου και των εθνικών 

δασμών, καθώς επίσης και της ισορροπίας ισχύος στη διεθνή πολιτική91.  

Ο ίδιος, στο έργο του, Theory of International Politics, επεξεργάζεται 

πολλές από τις κεντρικές αρχές της νεορεαλιστικής θεωρίας των διεθνών 

σχέσεων, υιοθετώντας μια δομική προοπτική, η οποία και τον διαφοροποιεί 

από τους προγενέστερους αυτού, κλασικούς ρεαλιστές, όπως ο Carr και ο 

Morgenthau, εκκινώντας ουσιαστικά, το νεοκλασικό ρεαλιστικό κίνημα. 

Σύμφωνα με τον Waltz λοιπόν, η έλλειψη μιας διεθνούς ρυθμιστικής εξουσίας, 

καθιστά το όλο διεθνές σύστημα, άναρχο, με συνέπεια τον ανταγωνιστικό και 

σε αρκετές περιπτώσεις, συγκρουσιακό χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ των 

κρατών. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα κράτη έχουν την τάση να είναι 

ορθολογικά, επειδή είναι ευαίσθητα στο «κόστος» και επειδή η κύρια μέριμνά 

τους, εδράζεται στην ασφάλειά τους, η οποία μεταφράζεται στην ίδια την 

επιβίωσή τους, υπό την έννοια της διατήρησης της εδαφικής κυριαρχίας και 

της εθνικής ανεξαρτησίας. Υπό αυτή την προοπτική, βασική επιδίωξη των 

κρατών  αλλά και η αύξηση του βαθμού ασφαλείας 

	
90 Βλ. R. Aron., 1967, ό. π. 
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τους, η οποία σύμφωνα με τον Waltz, επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων 

στρατηγικών εξισορρόπησης, οι οποίες γεννούν αυτορυθμιστικούς 

μηχανισμούς. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η κατανομή ισχύος, αφορά καίρια 

τόσο τη σταθερότητα όσο και την αστάθεια στη διεθνή πολιτική92.  

Στην αρχή της δεκαετίας του 1970, η Strange, μία εκ των κορυφαίων 

διεθνολόγων οι οποίοι ενοποίησαν τη διεθνή οικονομία και την πολιτική 

οικονομία των διεθνών σχέσεων,  υποστήριξε ότι η οικονομία και η πολιτική, 

οικοδομήθηκαν ξέχωρα η μία από την άλλη, ως απόρροια της τεράστιας 

επιτάχυνσης του οικονομικού συστήματος, σε βάρος ενός στατικού πολιτικού 

συστήματος93. Σε αυτή την κατεύθυνση, ήταν απολύτως αναγκαία η ανάπτυξη 

μιας νέας προσέγγισης στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, η οποία θα 

συμπεριελάμβανε τόσο τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, όσο και τη διεθνή 

πολιτική. Εξάλλου, σύμφωνα με τη Strange, ήταν αδύνατο να κατέχει κάποιος 

οικονομική ισχύ, χωρίς την παράλληλη δυνατότητα οικονομικών κυρώσεων ή 

την άσκηση οικονομικών μέσων και μηχανισμών απορρεόντων από την 

εκάστοτε πολιτική εξουσία94.  

Η Strange, διατύπωσε την έννοια της «δομικής ισχύος», όπου η ισχύς 

μιας χώρας μετριέται ως προς τέσσερις δομές, ήτοι, τη δύναμη και την 

ικανότητα επηρεασμού της σκέψης και των ιδεών του άλλου (τη δομή της 

γνώσης), τη δύναμη και την ικανότητα επίδρασης επί της πιστοληπτικής 

ικανότητας του άλλου (τη χρηματοπιστωτική του δομή), την ικανότητα 

πρόσβασης και τις προοπτικές της ασφάλειας (τη δομή ασφαλείας)  και τις 

προσμονές και τα περιθώρια για καλύτερη ζωή του άλλου; την ποιοτικότερη 

και μεγαλύτερη παραγωγή καθώς και κατανάλωση του (την παραγωγική του 

δομή). Η Strange μάλιστα, υποστήριξε ότι ουσιαστικά, ουδέποτε υπήρξε 

διαχωρισμός μεταξύ πολιτικής και οικονομίας στον πραγματικό κόσμο, αλλά 

	
92 Βλ. K. Waltz, Theory of International Politics, McGraw Hill, New York 1979. 
93 Βλ. S. Strange, “International Economics and International Relations. A Case of 
Mutual Neglect”, International Affairs, vol. 46, no. 2, 1970, σς. 304-315. 
94 Βλ. S. Strange, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World 
Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1996, σ. 25. 
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ότι οι μελετητές των διαφόρων σχολών σκέψης, είχαν αποτύχει να το 

αντιληφθούν95.  

Έτερη σημαντική συμβολή στην κατεύθυνση της αντίληψης, ότι η 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας, είναι 

δυσδιάκριτη ή και ανύπαρκτη, ήταν αυτή των φιλελεύθερων αναλυτών της 

Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Nye και Keohane από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1970. Η διαφοροποίηση της προσέγγισής τους, βρίσκεται στην ανάδειξη 

των εννοιών της «υψηλής» ή «χαμηλής» πολιτικής. Σύμφωνα με την άποψή 

τους, ο διαχωρισμός της «υψηλής» με τη «χαμηλή» πολιτική, ήταν ήδη 

παρωχημένος και άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος, από τη στιγμή που οι 

διεθνικές σχέσεις διαδραμάτιζαν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο. Υπό αυτή την 

προοπτική, ήταν δύσκολη η οποιαδήποτε απόπειρα ένταξης μιας πολιτικής 

εντός του διπόλου «χαμηλή-υψηλή», καθώς όλες οι στρατηγικές σφαίρες 

δράσης, ήταν σχεδόν εξίσου σημαντικές για την επιβίωση και την 

απρόσκοπτη λειτουργία του κράτους96.  

Περνώντας και πάλι στους πολιτικούς ρεαλιστές, ιδιαίτερη μνεία θα 

πρέπει να γίνει στον Gilpin, τον σημαντικότερο, αναμφίβολα, εκπρόσωπο του 

ρεαλιστικού παραδείγματος (paradigm)  στις Διεθνείς σχέσεις σήμερα και έναν 

εκ των θεμελιωτών του κλάδου της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας97. Ο Gilpin, 

αποδέχτηκε την αλληλεπίδραση της πολιτικής με την οικονομία, 

παρουσιάζοντας τες, μέσω της εξέλιξης των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων 

(ΠΕΕ από τούδε και στο εξής) και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (στο εξής 

ΞΑΕ)98. Η εν λόγω μέθοδος, τον βοήθησε να διαμορφώσει την ερευνητική του 

βάση, αναφορικά με τον τρόπο που τα κράτη επηρεάζουν την παραγωγή και 

την κα ώς επίσης και στον τρόπο επιρροής των 

	
95 Βλ. S. Strange, “An International Political Economy Perspective” στο J. H. Dunning 
(ed.), Governments, Globalisation and International Business, Oxford Univesrity 
Press, Oxford 1999, σσ. 132-133. 
96 Βλ. J. S. Nye Jr. & R. O. Keohane, “Transnational Relations and World Politics: A 
Conclusion”, International Organization, vol. 25, no. 3, (Summer 1971), σσ. 728-729.  
97 Βλ. M. Griffiths, Fifty Key Thinkers in International Relations, Routledge, London & 
New York 1999, σ. 11 κ. έ.. 
98 Βλ. R. Gilpin, US Power and the Multinational Cooperation: The Political Economy 
of Foreign Direct Investment, MacMillan Press, London 1976, σσ. 3-4. 
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αγορών στην κατανομή ισχύος και πλούτου, ανάμεσα στα κράτη. Η μελέτη 

του κινείται γύρω από τα κεντρικά ερωτήματα, αναφορικά με το ποιος θα ήταν 

ο αντίκτυπος της παγκόσμιας οικονομίας της αγοράς στις σχέσεις μεταξύ των 

κρατών και στο ποια κράτη επιθυμούν να επηρεάσουν τις δυνάμεις της 

αγοράς προς ίδιον όφελος99. Υποστηρίζει επίσης, ότι η σύγκρουση μεταξύ της 

εξελισσόμενης οικονομικής και τεχνικής αλληλεξάρτησης της παγκόσμιας 

κοινωνικής σφαίρας και του συνεχιζόμενου διαχωρισμού του παγκόσμιου 

πολιτικού συστήματος, το οποίο αποτελείται από τα κυρίαρχα κράτη, συνιστά 

το κύριο μοτίβο των σύγχρονων γραφών στη διεθνή πολιτική100.  

Ο Gilpin, σε πληθώρα κειμένων του, κατέδειξε ότι οι διεθνείς 

οικονομικές δομές και ο τρόπος που αυτές επηρεάζουν τη διεθνή κατανομή 

ισχύος, επηρεάζουν συνακόλουθα με τρόπο σημαντικό, τόσο το ρόλο και τη 

θέση των κρατών, όσο και τη σταθερότητα ή τον πόλεμο. Στο μνημειώδες 

έργο του, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, όπου ο Gilpin 

υποστηρίζει, ότι η θεμελιώδης φύση των διεθνών σχέσεων, παραμένει 

αναλλοίωτη ανά τους αιώνες. Προκειμένου να εντοπίσει τις δυνάμεις, οι 

οποίες προκαλούν αλλαγή στη διεθνή τάξη, προβαίνει σε χρήση της ιστορίας, 

της κοινωνιολογίας και της οικονομικής θεωρίας. Η ανάλυση του, 

επικεντρώνεται στη διαφορετική μεγέθυνση της ισχύος στο διεθνές σύστημα 

και στο αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος. Μια μεταβολή στην ισορροπία 

ισχύος (οικονομικού ή στρατιωτικού τύπου), υποσκάπτει τα θεμέλια του 

υπάρχοντος συστήματος, γεγονός που οφείλεται στο ότι αυτοί που αποκτούν 

δύναμη, αντιλαμβάνονται τα αυξανόμενα οφέλη και το μειωμένο κόστος 

αλλαγής του. Το αποτέλεσμα σύμφωνα με τον Gilpin, συνίσταται στο γεγονός, 

ότι διάφοροι δρώντες επιδιώκουν να μεταβάλλουν το σύστημα µέσω 

εδαφικής, πολιτικής ή οικονομικής επέκτασης, έως ότου το οριακό κόστος της 

συνεχιζόμενης αλλαγής, να υπερβεί τα οριακά οφέλη. Όταν τα κράτη 

αναπτύξουν την ισχύ, η οποία θα τους επιτρέψει να μεταβάλλουν το σύστημα 

ανάλογα µε τα οικεία τους συμφέροντα, θα επιχειρήσουν να το πράξουν, είτε 

μέσω της αύξησης της οικονομικής αποδοτικότητας και της μεγιστοποίησης 

	
99 Βλ. R. Gilpin, 1987, ό. π., σ. 24. 
100 Στο ίδιο, σ. 11. 
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του αμοιβαίου κέρδους, είτε δια της ανακατανομής του πλούτου και της ισχύος 

προς όφελός τους101.  

Επιπρόσθετα, στο κομβικής σημασίας έργο του, Η Πρόκληση του 

Παγκόσμιου Καπιταλισμού. Η παγκόσμια οικονομία τον 21ο αιώνα, δηλώνει με 

τρόπο ξεκάθαρο (και συνάμα ενδεχομένως κυνικό) ότι εάν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, δεν αναλάβουν εκ νέου το ρόλο που τους αναλογεί, 

ήτοι, τον ηγετικό ρόλο, τότε η δεύτερη «χρυσή εποχή» του παγκόσμιου 

καπιταλιστικού συστήματος, είναι ιδιαιτέρως πιθανό να λάβει και αυτή 

τέλος102. 

Ο δε Krasner, εκ των σημαντικότερων σύγχρονων διεθνολόγων του 

ρεύματος των πολιτικών ρεαλιστών, στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο 

International Regimes103, όπου έχει την επιμέλεια της έκδοσης, υποστηρίζει 

ότι τα καθεστώτα γίνονται αντιληπτά, εν είδει μεσολαβητικών μεταβλητών, 

ανάμεσα σε αιτιολογικούς παράγοντες από τη μία (δύναμη, ενδιαφέρον, αξίες) 

είτε ως αποτελέσματα και συμπεριφορές, από την άλλη. Από αυτή την 

παραδοχή προκύπτουν δύο βασικά ερωτήματα. Ποια είναι η σχέση που διέπει 

τους βασικούς αιτιολογικούς παράγοντες και τα καθεστώτα και ποια η 

αντίστοιχη σχέση, ανάμεσα στα καθεστώτα και στα αποτελέσματα και τις 

συμπεριφορές. Σε αυτή την κατεύθυνση, παρέχει σε σχετικό άρθρο του ιδίου 

και στο ίδιο έργο, τον ορισμό του Διεθνούς καθεστώτος. Ως «καθεστώς» 

λοιπόν, ορίζεται μια κατάσταση συγκεντρωμένων αρχών, άγραφων 

συμπεριφορικών νόμων και προτύπων, κανονισμών και διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων, όπου οι προσδοκίες των διεθνών δρώντων, συγκλίνουν εντός 

ενός οριοθετημένου τομέα των Διεθνών Σχέσεων104.  

	
101 Βλ. R. Gilpin, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, Ποιότητα, Αθήνα 2006. 
102 Βλ. R. Gilpin, Η Πρόκληση του Παγκόσμιου Καπιταλισμού. Η παγκόσμια οικονομία 
τον 21ο αιώνα, εκδ. Ποιότητα, Αθήνα 2002, σ. 426. Βλ. σχετικά, ό. π. υποσημ. 6, περί 
της θεωρίας της ηγεμονικής σταθερότητας. 
103 Πρόκειται για ένα σύνολο άρθρων, 14 διακεκριμένων επιστημόνων της Διεθνούς 
Πολιτικής Οικονομίας, βασισμένων στα Διεθνή Καθεστώτα. 
104 Βλ. S. D. Krasner (ed.), International Regimes, Cornell University Press, 1983. 
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Η νέο-γκραμσιανή θεώρηση105 της ηγεμονίας από την άλλη (και η εν 

γένει, ολική νέο-γκραμσιανή θεώρηση της σχέσης πολιτικής και οικονομίας), 

είναι αναντίλεκτα διαφορετική από τη ρεαλιστική προσέγγιση. Οι ρεαλιστές, 

βλέπουν την ηγεμονική προοπτική, ως την επικυριαρχική ισχύ ενός κράτους  

(ή και ομάδας κρατών)106. Οι γκραμσιανοί (ή νέο-γκραμσιανοί) αντίθετα, 

αντιλαμβάνονται την «ηγεμονία»107 με όρους ταξικών σχέσεων. Σε αυτή την 

κατεύθυνση, μια τάξη, δύναται να θεωρηθεί ως ηγεμονική, εάν και εφόσον, 

έχει «νομιμοποιήσει» την επικυριαρχία της μέσω θεσμικού τύπου οργάνων και 

των σχετικών παραχωρήσεων που αυτό συνεπάγεται108. Από τη στιγμή που 

μια τάξη, καθιερώνει την επικυριαρχία της κατ’ αυτό τον τρόπο, καθώς επίσης, 

στην επίσημη θεσμική μορφή του κράτους, τότε συγκροτεί ένα «ιστορικό 

μπλόκ». Η νέο-γκραμσιανή θεώρηση, επιμένει σε αυτό, επειδή εξ’ αιτίας του 

φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, αναφαίνεται ή πρόκειται να δημιουργηθεί, 

ένα αντίρροπο προς τη νέο-γκραμσιανή κατεύθυνση, «νεοφιλελεύθερο 

μπλόκ».  

Α. 1. 2. Η διάσταση της παγκοσμιοποίησης και των περιφερειακών 

συνεργασιών 

Πέραν των άνωθεν αναφερομένων, μια έτερη τάση, η οποία και 

λαμβάνει χώρα στο διεθνές περιβάλλον, είναι αυτή της «παγκοσμιοποίησης», 

καθώς επίσης και η αντίστοιχη τάση των περιφερειακών συνεργασιών και 

ολοκληρώσεων.  

Η παγκοσμιοποίηση (globalisation), μορφές της οποίας εμφανίζονται 

σε κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής, θα πρέπει, κατά τον Γ. Μπαμπινιώτη να 

διαχωρίζεται πλήρως από τον συγγενή όρο διεθνοποίηση 

(interna όρος δίνει έμφαση στην πολυμορφία την tionalisation). Ο δεύτερος 

																																																								
105 Οι απαρχές της νέο-γκραμσιανής προοπτικής, ανιχνεύονται στο σχετικό άρθρο 
του Cox, αναφορικά με τις κοινωνικές δυνάμεις. R. W. Cox, "Social Forces, States 
and World Orders: Beyond International Relations Theory", Millennium 10 (1981) 2. 
106 Βλ. T. H. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, Pearson 
Education, Inc., New York, 2005, σσ. 130-131. 
107 Για ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία και προσεγγίσεις επί της έννοιας της 
«ηγεμονίας», βλ. σχετικά, Π. Άντερσον, Οι αντινομίες του Αντόνιο Γκράμσι, εκδ. 
Μαρξιστική Συσπείρωση, Αθήνα 1985, σσ. 16-21. 
108 Βλ. T. H. Cohn, ό. π., σ. 131. 
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οποία σέβεται και προωθεί με στόχο τη δημιουργία πολυπολιτισμικής 

προσέγγισης του εκάστοτε τομέα, ενώ ο πρώτος όρος, η παγκοσμιοποίηση 

συχνά επιδιώκεται η εξομοίωση και απορρόφηση των επιμέρους από την 

κυρίαρχη δύναμη109.   

Η παγκοσμιοποίηση μετασχημάτισε την οργάνωση των διεθνών 

οικονομικών σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζοντας τις οικονομικές, 

κοινωνικές και πολιτικές σφαίρες των κοινωνιών και των πολιτών. 

Χαρακτηρίζεται δε, από μια σύνθετη ομαδοποίηση αλληλοσυνδέσεων και 

αλληλοεξαρτήσεων, με ένα όλο και αυξανόμενο αριθμό «παικτών», οι οποίοι 

επιδιώκουν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των διεθνών οικονομικών 

σχέσεων.  

Όπως παρατηρεί ο Friedman, η παγκοσμιοποίηση, δεν είναι ένα 

φαινόμενο, ούτε και κάποια περαστική τάση. Η παγκοσμιοποίηση σήμερα, 

συνιστά ένα πολυεπίπεδο διεθνές σύστημα, το οποίο σχηματοποιεί τις 

εκάστοτε πολιτικές των κρατών και των διεθνών σχέσεων, πρακτικά σε κάθε 

χώρα. Είναι λοιπόν αναγκαίο, να κατανοήσουμε την έννοια της 

παγκοσμιοποίηση, υπό αυτό ακριβώς το πρίσμα110.  

Με τη σειρά του ο Scholte παρατηρεί ότι, η παγκοσμιοποίηση 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπερεθνικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. 

Ως μέρη της κινητήριας δύναμης της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, οι 

επιχειρήσεις επιδόθηκαν σε μια ταχεία επέκταση, μέσω συγχωνεύσεων, 

εξαγορών και άλλων μορφών συνεργατικής κοινοπραξίας, ενώ ταυτόχρονα 

εντατικοποίησαν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να επηρεάσουν τις 

κρατικές και τις διεθνείς πολιτικές προς όφελός τους. Με ολοένα και 

αυξανόμενο ρυθμό, οι ΠΕΕ, δημιουργούν υπερεθνικές συμμαχίες, ώστε να 

συντονίσουν τις πολιτικές τους θέσεις και να ενδυναμώσουν τις συμμαχικού 

	
109 Βλ. Γ. Μπαμπινιώτης, Παγκοσμιοποίηση ή διεθνοποίηση, ΤΟ ΒΗΜΑ, ημ/νία 
δημοσίευσης: 03/06.2001, διαθέσιμο στο 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=133859, ημ/νία ανάκτησης 09/09/2013.  
110 Βλ. T. Friedman, The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalisation, 
Harper Collins, 2000, σ. 7. 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=133859
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τύπου προσπάθειές τους, απέναντι στα διεθνή κανονιστικά και κυβερνητικά 

όργανα111.  

Η όλη έννοια της παγκοσμιοποίησης, είναι ειδωμένη κατά κύριο λόγο, 

σε τρείς προσεγγίσεις: 

Η πρώτη εκ των προσεγγίσεων αυτών, συνίσταται στη «θέση της 

υπερπαγκοσμιοποίησης» (the hyperglobal thesis), σύμφωνα με την οποία η 

παγκοσμιοποίηση οριοθετεί μια νέα εποχή, εντός της οποίας, τόσο οι 

άνθρωποι όσο κυρίως τα κράτη, συνιστούν πλέον επιχειρηματικές μονάδες 

(business units) της παγκόσμιας αγοράς112. Η θέση αυτή113, η οποία 

προκρίνει ξεκάθαρα μια οικονομική λογική, εκφράζεται τόσο σε μια ακραία, 

νεοφιλελεύθερη εκδοχή114, όσο και σε μια αντίστοιχη πιο μετριοπαθή.  

Στη δεύτερη προσέγγιση, κυριαρχεί η «σκεπτικιστική θέση» (the 

skeptical thesis)115, σύμφωνα με την οποία, η οικονομική παγκοσμιοποίηση, 

συνιστά μια μάλλον περιφερειακού τύπου οικονομική ολοκλήρωση, 

επικεντρωμένη κυρίως σε τρία οικονομικά και εμπορικά μπλόκ, ήτοι, στις 

διεθνοποιημένες καπιταλιστικές περιφέρειες της Ευρώπης, της Βορείου 

Αμερικής και της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού. Υπό αυτή την έννοια, 

τόσο η παγκοσμιοποίηση, όσο και η αποεθνικοποίηση, αποτελούν μύθο, στο 

																																								 	
111	 Βλ.	 J. A. Scholte, “Globalisation, Governance and Corporate Citizenship”, The 
Journal of Corporate Citizenship, Issue 1, 2000, σσ 15-23. Για μια πλήρη, εξαιρετικά 
πλούσια και πολυεπίπεδη ανάλυση, της παγκοσμιοποίησης, βλ. σχετικά, στο J. 
Baylis & S. Smith, Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής: Μια εισαγωγή στις 
διεθνείς σχέσεις, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007. 
112 Βλ. P. Williams, D. M. Goldstein, J. M. Shafritz (eds.), Classic Readings and 
Contemporary Debates in International Relations, Thomson, Wadsworth, UK and 
USA, 2006. 
113 Για μια ενδεικτική βιβλιογραφία των εκπροσώπων της υπερπαγκοσμιοποίησης, 
βλ. σχετικά, K. Ohmae, The Borderless World, William Collins, 1990, καθώς επίσης 
και W. B. Wriston, The Twilight of Sovereignty: How the information revolution is 
transforming our world, Charles Scribner’s Sons, New York 1992 και J-M. Guéhenno, 
The End of the Nation-State, University of Minnesota Press, 2000. 
114 Όπου εκφράζεται η αντίληψη μιας οικονομικής παγκοσμιοποίησης και μιας 
οικονομίας χωρίς σύνορα, όπου τα πάντα θα είναι αποεθνικοποιημένα. 
115 Βλ. P. Hirst & G. Thompson, Η Παγκοσμιοποίηση σε αμφισβήτηση, εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 2000. 
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τητα στο μέλλον119.  

μίας, ως μία συγκεκριμέν

																																																							

βαθμό που τα κράτη, εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντική ισχύ και 

επιρροή116.  

Παρόλο που ο διαχωρισμός ανάμεσα σε «οπαδούς» και 

«σκεπτικιστές» της παγκοσμιοποίησης117, αθροίζει στους πρώτους, τόσο 

φορείς όσο και αντιπάλους του νεοφιλελευθερισμού και στους δεύτερους 

συμπεριλαμβάνει αδιαφοροποίητα εθνικιστές και διεθνιστές, τον ακολουθούμε 

κατά σύμβαση, για μεθοδολογικούς λόγους.  

Στην τρίτη προσέγγιση συναντάμε τη «μετασχηματιστική θέση» (the 

transformationalist thesis). Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εν λόγω 

θέσης118, στην αυγή της νέας χιλιετίας, λαμβάνει χώρα σε παγκόσμιο 

επίπεδο, μια κοσμογονικού τύπου, οικονομική, κοινωνική και πολιτική 

μεταβολή, η οποία και τείνει στο να προσδώσει στα κράτη και στο όλο διεθνές 

περιβάλλον, το δομικό και λειτουργικό καθεστώς, μιας νέας παγκόσμιας 

τάξης. Η παγκοσμιοποίηση συνακόλουθα, εκφράζεται ως μια 

μετασχηματιστική ισχύς των εν γένει διεθνών σχέσεων, χωρίς ωστόσο να 

γνωρίζει κανείς, που πρόκειται να οδηγήσει την ανθρωπό

Η προβληματική που διατρέχει το φαινόμενο (ή την έννοια) της 

παγκοσμιοποίησης, έχει κωδικοποιηθεί στο επίπεδο της Διεθνούς Πολιτικής 

Οικονο η τυπολογία, σύμφωνα με την οποία, η 

	
116 Βλ. P. Williams - D. M. Goldstein - J. M. Shafritz (eds.), ό. π. 
117 Βλ. D. Held & A. McGrew, Παγκοσμιοποίηση / Αντιπαγκοσμιοποίηση, εκδ. 
Πολύτροπον, Αθήνα 2004, σσ. 19-20. 
118 Για μια ενδεικτική βιβλιογραφία των εκπροσώπων της μετασχηματιστικής θέσης, 
βλ. σχετικά, J. N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Theory of Change and 
Continuity, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1990 και του ιδίου, 
Along the Domestic/External Frontier: Exploring Governance in a  Turbulent World, 
Cambridge University Press, Cambridge 1997 και Distant Proximities: Dynamics 
Beyond Globalization, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2003. Βλ. 
επίσης, A. Giddens, The Consequences of Modernity, Polity, Cambridge 1990 και 
του ιδίου, Durkheim on Politics and the State, Polity, Cambridge 1996. Βλ. τέλος, J. 
N. Rosenau & E.-O. Czempiel (eds.), Governance without Government: Order and 
Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge 1992, J. G. 
Ruggie, Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization, 
Routledge, New York 1998 και A. Linklater, Critical Theory and World Politics: 
Citizenship, sovereignty and humanity, Routledge, London and New York 2007. 
119 Βλ. P. Williams - D. M. Goldstein - J. M. Shafritz (eds.), ό. π. 



87	

	

																																																							

παγκοσμιοποίηση εξετάζεται εντός μιας διαδοχής τριών κυμάτων (waves), τα 

οποία και αντιμετωπίζουν σε σημαντικό βαθμό, την αμέσως προηγούμενη 

κατηγοριοποίηση των προσεγγίσεων περί της παγκοσμιοποίησης.  

Στο πρώτο κύμα, το οποίο αντιστοιχεί στη θέση της 

υπερπαγκοσμιοποίησης, η διαδικασία της παγκόσμιας οικονομικής και 

πολιτικής ολοκλήρωσης, εκλαμβάνεται ως ένα «αναπότρεπτο μέλλον» 

(inevitable future) των διεθνών σχέσεων. Η νεοφιλελεύθερη εκδοχή της εν 

λόγω θεώρησης, έχει καταστεί αντικείμενο αρνητικής κριτικής από πολλούς 

μελετητές, αφού σύμφωνα με αυτούς, συνιστά μια υπεραπλουστευμένη 

προσέγγιση, εδραζόμενη σε μία επιχειρηματική παγκοσμιοποίηση, η οποία 

και εξαντλείται στον πρωταγωνιστικό και ανατρεπτικό συνάμα, ρόλο των 

μεγάλων ΠΕΕ120.  

Οι μετριοπαθείς υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης από την άλλη, δεν 

προσβλέπουν στην κατάργηση του διεθνούς κρατοκεντρικού συστήματος, 

αλλά αντίθετα υποστηρίζουν ότι τα εθνικά κράτη μεταμορφώνονται με την 

πάροδο του χρόνου, σε πολιτικο-οικονομικά μορφώματα, πλήρως ενταγμένα 

εντός της παγκοσμιοποίησης και συνακόλουθα μιας μορφής (της όποιας 

μορφής) παγκόσμιας διακυβέρνησης121.  

Στο δεύτερο κύμα, βρίσκεται η θέση του παγκόσμιου σκεπτικισμού. Οι 

θεωρητικοί της εν λόγω προσέγγισης, αποδίδουν όπως είδαμε αμέσως 

προηγουμένως, ένα μυθικό χαρακτήρα στην παγκοσμιοποίηση και 

συνακόλουθα, στην αποεθνικοποίηση.  

Το δε τρίτο κύμα, συνδέεται εν πολλοίς, με το θεωρητικό υπόβαθρο και 

τις θεωρήσεις του κονστρουκτιβισμού. Οι θεωρητικοί του κονστρουκτιβισμού, 

βλέπουν την οικονομική παγκοσμιοποίηση, ως μια κοινωνική κατασκευή, ως 

μια ιδέα θα λέγαμε, η οποία έχει προσλάβει την ύπαρξη μιας κοινωνικής 

	
120 Βλ. A. LeRoy Bennett & J. K. Oliver, Διεθνείς Οργανισμοί. Αρχές και προβλήματα, 
εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2006. 
121 Για μια ιδιαίτερα χρήσιμη αποτύπωση του ιδεολογικού και διεθνοπολιτικού 
χαρακτήρα της παγκοσμιοποίησης, βλ. σχετικά, M. Zürn, “From Interdependence  to 
Globalization”, στο W. Carlsnaes, T. Risse, B. A. Simmons (eds.), Handbook of 
International Relations, Sage, London 2002, σσ. 235-254. 
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πρακτικής και η οποία αναδιαμορφώνει το διεθνές σύστημα, αλλά και τις 

απόψεις του παγκόσμιου κοινού, προς την κατεύθυνση των πρωταρχικών 

«παικτών» του διεθνούς περιβάλλοντος. Υπό αυτή την έννοια και προοπτική, 

το σύστημα της παγκοσμιοποίησης, συνιστά ένα ιδεατού τύπου, μόρφωμα 

φαντασιακών οικονομιών122.  

Πέραν των παραπάνω εκτεθέντων ιδεολογικών τοποθετήσεων, ο 

Gilpin, υποστηρίζει ότι από το πέρας του Ψυχρού Πολέμου και εντεύθεν, η 

παγκοσμιοποίηση αποτέλεσε το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό των 

διεθνών οικονομικών σχέσεων και σε σημαντικό βαθμό, των πολιτικών 

σχέσεων. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν, αναμφίβολα έχει αναδειχθεί σε 

καθοριστικό στοιχείο της διεθνούς οικονομίας στις αρχές του 21ου αιώνα. Η 

οικονομική παγκοσμιοποίηση, επέφερε ορισμένες θεμελιακού τύπου, εξελίξεις 

στο εμπόριο, στη χρηματοδότηση και στις ΞΑΕ μέσω των ΠΕΕ. Πολλοί 

παρατηρητές πιστεύουν, ότι λαμβάνει χώρα μια σημαντική μετατόπιση από τη 

διεθνή οικονομία στην οποία κυριαρχεί το εκάστοτε εθνικό κράτος, σε  μία 

διεθνούς τύπου οικονομία, στην οποία κυριαρχεί η αγορά. Η οικονομική 

παγκοσμιοποίηση ωστόσο, συνυπάρχει σήμερα, με μία ισχυρή αναμφίβολα, 

τάση οικονομικής περιφερειακής ολοκλήρωσης, ή όπως αλλιώς λέγεται, 

περιφερισμού (regionalism) και η οποία εκδηλούται, εντός της ολοένα 

διογκούμενης περιφερειοποίησης των ξένων επενδύσεων, της παραγωγής και 

των οικονομικών δραστηριοτήτων και η οποία δείχνει να αποτελεί μια 

σημαντική απάντηση των χωρών στα κοινά προβλήματα και σε μια ιδιαίτερα 

αλληλοεξαρτώμενη, ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία123. 

Υπό το πρίσμα αυτής της λογικής λοιπόν, τα εθνικά κράτη, αναζητούν 

οικονομικά οφέλη και ταυτοχρόνως διερευνούν τις προοπτικές συνεργασίας 

με άλλα κράτη. Την ίδια στιγμή όμως, συναγωνίζονται μεταξύ τους, προς την 

κατεύθυνση της προσέλκυσης ΞΑΕ στην επικράτειά τους. Επιπλέον, 

	
122 Βλ. P. Sutch & J. Elias, International Relations. The Basics, Routledge, London & 
New York, 2007. Για μια κοινωνικού τύπου κονστρουβιστική προσέγγιση, βλ. σχετικά, 
A. Noël, “The New Global Politics of Poverty”, Global Social Policy, 6, 3, December 
2006, σσ. 305-334. 
123 Βλ. R. Gilpin, Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία. Η διεθνής οικονομική τάξη, εκδ. 
Ποιότητα, Αθήνα 2002, σ. 15 κ. έ. 
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καταβάλλουν προσπάθειες ούτως ώστε να ωθήσουν τα έτερα ανταγωνιστικά 

προς αυτά κράτη, στην κατεύθυνση της απόκτησης μεριδίου αγοράς για τις 

εγχώριες επιχειρήσεις τους, ενώ εκ παραλλήλου, προσπαθούν να 

προστατέψουν τις εγχώριες αγορές τους, από φαινόμενα οικονομικού 

αποκλεισμού κάθε είδους.  

Ταυτοχρόνως οι χώρες, εξαρτούν τις συνεργασίες τους, επί των 

διαφόρων και διαφορετικών μεταξύ τους, προτύπων και κανονιστικών 

συνθηκών που επιβάλλουν οι ποικίλοι διακυβερνητικοί οργανισμοί, όπως είναι 

ενδεικτικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO), ή η Διεθνής Ένωση 

Τηλεπικοινωνιών (ITU), ή εντός της πραγματικότητας ευρύτερου τοπικού (και 

οπωσδήποτε γεωγραφικού) χαρακτήρα, οικονομικών συμφωνιών, όπως είναι 

λ.χ., η περίφημη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βορείου Αμερικής (NAFTA).  

Στη δύση του 20ου αιώνα και στην απαρχή της νέας χιλιετίας, ο ρυθμός 

αύξησης των περιφερειακών συνεργασιών και συνακόλουθα των 

διαπεριφερειακών σχέσεων, είναι εντυπωσιακός. Είναι γεγονός ωστόσο, ότι 

δεδομένης τόσο της πληθώρας, όσο και της πολυποικιλίας των δρώντων και 

των περιφερειακών πρωτοβουλιών και ενώσεων ανά τον κόσμο, δεν έχει 

διαμορφωθεί ακόμη σε επαρκή βαθμό, ένα κατάλληλο για την περίσταση της 

αναγκαίας μελέτης, θεωρητικό πλαίσιο ομοιόμορφου χαρακτήρα, προκειμένου 

να μελετηθεί επαρκώς το φαινόμενο της περιφερειακής συνεργασίας.  

Στις πλείστες των περιπτώσεων, η προσέγγιση του εν λόγω 

φαινομένου, επιχειρείται σε συνδυασμό κυρίως, με τις θεωρήσεις 

διακυβερνητικού και υπερεθνικού χαρακτήρα και της πολυεπίπεδης πολιτικής 

και των δικτύων πολιτικής. Σε αυτή την προσπάθεια προσεγγιστικής 

κατεύθυνσης του φαινομένου διακρίνονται μεταξύ άλλων, οι τρείς κύριες 

προσεγγίσεις, ήτοι, του νεορεαλιστικού παραδείγματος124, της 

νεοφιλελεύθερης θεώρησης125 και του μετα-διεθνισμού. 

	
124 Για τους νεορεαλιστές, η περιφερειακή συνεργασία, εκλαμβάνεται ως μία 
προσαρμογή των κρατών εντός των μεταβαλλόμενων συνθηκών της παγκόσμιας 
πολιτικής, από τη στιγμή που τα μέσα ισχύος, δεν είναι αρκετά για την εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων τους. Αναγνωρίζουν δε, το ρόλο των ποικίλλων περιφερειακών 
πρωτοβουλιών και των εν γένει δραστηριοτήτων υπερεθνικού χαρακτήρα, μόνο στο 
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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πλέον εξελιγμένου 

υποδείγματος περιφερειακής ολοκλήρωσης, ήτοι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύει μια μορφή εκτεταμένης περιφερειακής 

ολοκλήρωσης,  η οποία όσο καμία άλλη, κατάφερε να υπερβεί την ταύτιση 

μεταξύ του εδάφους, της ταυτότητας και της λειτουργίας, που χαρακτηρίζει το 

εθνικό κράτος126. Παρά το γεγονός αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθεί 

να κινείται ανάμεσα στην πολιτική και τη διπλωματία, τα κράτη και τις αγορές 

και της κυβέρνησης και της διακυβέρνησης127. 

Για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της περιφερειακής 

συνεργασίας, μπορούμε να διακρίνουμε τους εμπλεκόμενους δρώντες ως 

εξής: 

Πρόκειται λοιπόν, για όλους εκείνους οι οποίοι περιλαμβάνονται στο 

τρίπτυχο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και 

Ιαπωνίας, από τους αντίστοιχους γεωγραφικούς / γεωπολιτικούς χώρους της 

Ευρώπης (κυρίως της λεγόμενης «Δυτικής»), της Βορείου Αμερικής και της 

Ασίας (κυρίως της λεγόμενης «Ανατολικής» ή ακόμη και «Νοτιοανατολικής»), 

εντός δηλαδή του άξονα, ο οποίος περιλαμβάνει τις ανεπτυγμένες, οικονομικά 

και πολιτικά, ζώνες του βορείου ημισφαιρίου, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους 

διαπερι

	
βαθμό που αυτές επηρεάζουν τη συμπεριφορά και εξυπηρετούν τα εκάστοτε κρατικά 
συμφέροντα. Σύμφωνα με τους νεορεαλιστές, οι διεθνείς θεσμοί, εμπεριέχουν μόνο 
τη διάσταση της συνεισφοράς στην κατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα, 
ευρισκόμενοι κατά τα άλλα, υπό τον απόλυτο έλεγχο των ισχυρών κρατικών 
δρώντων του συστήματος. Οι νεορεαλιστές, θεωρούν ότι τα κράτη δεν μπορούν να 
δεσμευθούν από κανονιστικού τύπου πλαίσια, επιδιώκοντας ουσιαστικά, την 
εξασφάλιση της διατήρησης της τάξης (εντός του πυρήνα της παγκόσμιας πολιτικής), 
δεδομένου του άναρχου χαρακτήρα του διεθνούς συστήματος. Βλ. J. J. 
Mearsheimer, “A Realist Reply”, International Security, 20:1, 1995, σσ. 82-93. 
125 Οι νεοφιλελεύθεροι, δεν διατυπώνουν αμφιβολίες για τη σημασία των κρατών ως 
δρώντες και του μετα-διεθνισμού. Για τους νεοφιλελεύθερους, προέχει η ανάγκη 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης των παγκοσμίων προβλημάτων (σε υπο-εθνικό, 
εθνικό και υπερ-εθνικό επίπεδο), καθώς επίσης και η πολυπλοκότητα και η 
κατακερματισμένη εξουσία μεταξύ των χωρών και των λοιπών ενεργούντων 
παραγόντων του παγκόσμιου συστήματος. 
126 Βλ. B. Laffan, “The European Union: A Distinctive Model of Internationalization”, 
Journal of European Public Policy, 5:2, 1998, σ. 238. 
127 Στο ίδιο, σ. 236. 
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σταθερότητα στις δημοκρατικές και οικονομικές δομές τους, ευρισκόμενοι 

στον άξονα του ευρύτερου «νότιου» χώρου.  

Διάφορα παραδείγματα περιφερειακών ή διαπεριφερειακών 

συνασπισμών / οργανισμών, είναι σε γεωγραφικό επίπεδο128, η ίδια η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση των Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας 

(ASEAN)129, η Ένωση για την Περιφερειακή Συνεργασία Νοτίου Ασίας 

(SAARC)130, η Νότια Κοινή Αγορά (MERCOSUR ή MERCOSUL)131 και η 

Νοτιοαφρικανική Αναπτυξιακή Κοινότητα (SADC)132, μεταξύ άλλων, αφού ο 

σχετικός κατάλογος, δεν εξαντλείται μόνο στους προαναφερόμενους 

συνασπισμούς / οργανισμούς με γεωγραφικό κριτήριο.  

Σε επίπεδο δε, ευρύτερων δια-γεωγραφικών συνεργασιών, θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε ενδεικτικά, τη Συνάντηση Ασίας-Ευρώπης 

(ASEM), η οποία αποτελεί ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των Ασιατικών χωρών, σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, 

καθώς επίσης και σε επίπεδο ασφάλειας, εκπαίδευσης και πολιτισμού133 και 

	
128 Όπου και αποτυπώνεται ξεκάθαρα, η οικονομική - κυρίως - και πολιτική ανάπτυξη 
ή υστέρηση. 
129 Πρόκειται για γεωπολιτικό και οικονομικό οργανισμό. Τα μέλη του είναι 
αλφαβητικά τα εξής: Βιετνάμ, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Μπρουνέι, 
Μυανμάρ, Σιγκαπούρη, Ταϋλάνδη και Φιλιππίνες. 
130 Πρόκειται για οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό πολιτιστικό 
οργανισμό. Τα μέλη του είναι αλφαβητικά τα εξής: Αφγανιστάν, Ινδία, Μαλδίβες, 
Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Νεπάλ, Πακιστάν και Σρι Λάνκα. 
131 Πρόκειται για οικονομική και πολιτική συμφωνία, ανάμεσα στη Βραζιλία, την 
Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη. 
132 Πρόκειται για διακυβερνητικό οργανισμό, κοινωνικοοικονομικής συνεργασίας και 
ολοκλήρωσης, καθώς επίσης πολιτικής συνεργασίας και συνεργασίας για την 
ασφάλεια. Διαδραματίζει ουσιαστικά, το ρόλο της «Αφρικανικής Ένωσης». Τα μέλη 
του είναι αλφαβητικά τα εξής: Αγκόλα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Κογκό (Λαϊκή 
Δημοκρατία), Λεσότο, Μαλάουι, Μαυρίκιος, Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, 
Νότιος Αφρική, Νότιος Αφρική, Σεϋχέλλες, Σουαζιλάνδη και Τανζανία. 
133 Η ASEM, περιλαμβάνει 48 εταίρους, ήτοι, 46 κράτη και 2 διεθνείς οργανισμούς. 
Περιλαμβάνει λοιπόν, τα 27 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ως ξεχωριστές 
κρατικές οντότητες), τα 10 Κράτη Μέλη της ASEAN (ως ξεχωριστές κρατικές 
οντότητες επίσης), καθώς επίσης και τις (αλφαβητικά) Αυστραλία, Ιαπωνία, Ινδία, 
Κίνα, Κορέα (Νότια), Μογγολία, Νέα Ζηλανδία, Πακιστάν και Ρωσία, καθώς επίσης 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ως οργανισμό) και τη Γραμματεία της ASEAN (ως 
συνιστώσα οργανισμού). 
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το Φόρουμ για τη Συνεργασία Ανατολικής Ασίας-Λατινικής Αμερικής 

(FEALAC), το οποίο αποτελεί ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ χωρών της 

Ανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, για ζητήματα πολιτικής, 

οικονομίας, επιστήμης, τεχνολογίας, κοινωνίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και 

αθλητισμού134, μεταξύ άλλων.  

Πέραν των παραπάνω, διαφαίνεται ότι το νέο κύμα περιφερειακών 

συνεργασιών (το οποίο αναπτύσσεται όλο και πιο πολύ τα τελευταία χρόνια 

και ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990), δεν πραγματώνεται μόνο 

από αμιγώς διακυβερνητικά σχήματα, αλλά και από μια ανθρώπινη βάση, 

όπου οι διεθνικού τύπου διαδράσεις, αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ειδικό 

βάρος. Οι βασικοί δρώντες στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των 

περιφερειακών συνεργασιών και συνεργειών, δεν είναι πια μόνο τα εθνικά 

κράτη, αλλά ένας ολοένα και αυξανόμενος αριθμός φορέων της κοινωνίας των 

πολιτών, ήτοι, επιχειρηματικές ελίτ και λόμπυ, αλλά και Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, όπως λ. χ. οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, οικολογικές οργανώσεις135.  

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών, ταυτόχρονα με τη ραγδαία αύξηση 

των περιφερειακών οικονομικών συνεργασιών, δημιουργεί συνεχώς, νέες 

θετικές προοπτικές προς την κατεύθυνση της περαιτέρω επέκτασης του 

διεθνούς εμπορίου, των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και των εν γένει 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Επιπροσθέτως, με την παράλληλη αύξηση 

του οικονομικού ανταγωνισμού, αυξάνονται κατ’ αναλογία και οι προσπάθειες 

των χωρών, ώστε να επωφεληθούν οι εκάστοτε εθνικές οικονομίες, από το 

	
134 Το FEALAC, περιλαμβάνει 36 εταίρους, ήτοι, τα 10 Κράτη Μέλη της ASEAN (ως 
ξεχωριστές κρατικές οντότητες), καθώς επίσης και τις (αλφαβητικά) Αυστραλία, 
Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα (Νότια), Μογγολία και Νέα Ζηλανδία, από τις χώρες του 
ευρύτερου άξονα της Ασίας και της Ωκεανίας, τα 4 μέλη της MERCOSUR ή 
MERCOSUL, καθώς επίσης και τις (αλφαβητικά) Βενεζουέλα, Βολιβία, Γουατεμάλα, 
Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, 
Μεξικό, Νικαράγουα, Ονδούρα, Παναμά, Περού, Σουρινάμ και Χιλή, από τις χώρες 
του ευρύτερου άξονα της Λατινικής Αμερικής. 
135 Βλ. R. Saner & L. Yiu, International Economic Diplomacy : Mutations in Post-
Modern Times, Discussion Papers in Diplomacy, no. 84, Netherlands Institute of 
International Relations 'Clingendael', The Hague, 2003. 
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γεγονός της διεθνοποίησης των αγορών ή και προς την κατεύθυνση της 

προστασίας αυτών, από τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης136.  

Στη σύγχρονη εποχή, η ίδια η οικονομία ως έννοια και ως περιεχόμενο, 

έχει προσλάβει μια σχεδόν «υπερφυσική» διάσταση, αφού πλέον, δεν 

διαμορφώνει απλώς το σκηνικό του παγκόσμιου γίγνεσθαι, αλλά καταδεικνύει 

με τρόπο σχεδόν ξεκάθαρο, ότι συνιστά την κινητήριο δύναμη, πίσω από κάθε 

πολιτικό ή κοινωνικό γεγονός στον κόσμο του σήμερα (τουλάχιστον εκ 

πρώτης όψεως). Πράγματι, η οικονομική δραστηριότητα σήμερα, περισσότερο 

από ποτέ άλλοτε, εμπεριέχει τη δυνατότητα στο να υπαγορεύει σε μεγάλο 

βαθμό, την εξωτερική πολιτική των κρατών, παρέχοντας εν πολλοίς - για 

ορισμένους μελετητές - μεγαλύτερη ισχύ σε σύγκριση με τη στρατιωτική 

δύναμη. Αν, υποθετικά, η παγκοσμιοποίηση, δεν συνιστά μια αντιστρεπτή 

διαδικασία, τότε η κατάκτηση των αγορών, ενδέχεται να καταστεί 

σημαντικότερη και από την ίδια αυτή την κατάκτηση εδαφών137. 

 

	Α.	2.	Η	οικονομική	διπλωματία	ως	μέσο	άσκησης	εξωτερικής	πολιτικής		

Το πέρας του ψυχρού πολέμου, συνετέλεσε ώστε μεγάλο μέρος του 

στρατηγικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού, αλλά και της εν γένει 

εξωτερικής πολιτικής των εθνικών κρατών, να μετατοπίζεται όλο και πιο πολύ, 

προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των οικονομικών συμφερόντων 

αυτών, με αποτέλεσμα, τα οικονομικά ζητήματα να απασχολούν με ιδιαίτερη 

ένταση τη διπλωματική δραστηριότητα. Είναι σαφές σε κάθε περίπτωση, ότι 

εντός του σημερινού διεθνούς περιβάλλοντος, η διαπραγματευτική ισχύς μιας 

χώρας, αποτιμάται όλο και πιο πολύ, επί τη βάσει της οικονομικής ισχύος που 

αυτή εμπεριέχει. 

	
136 Βλ. C. De la Carriere, La diplomatie économique. Le diplomate et le marché, 
Economica, Paris 1998, σσ. 85-98. 
137 Για την ελάσσονα σημασία της κατάληψης εδαφών σε σχέση με την οικονομική 
δραστηριότητα βλ. Corbett J., “England in the Mediterranean: A Study of the Rise 
and Influence of British Power within the Straits, 1603–1713”, Λονδίνο, 1904 και το 
έργο του ιδίου “The Spectre of Navalism”, Λονδίνο, 1915 
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Παράλληλα, το ραγδαία μεταβαλλόμενο, σύγχρονο πολιτικό 

περιβάλλον, επηρεάζει το σύνολο σχεδόν, του παγκοσμίου γίγνεσθαι. Είναι δε 

γεγονός, ότι οι μεταβολές του πολιτικού σκηνικού, εντός ενός 

αλληλοεπηρεαζόμενου διεθνούς συστήματος κρατικών οντοτήτων, συνιστούν 

καθημερινό φαινόμενο. Εντός λοιπόν, ενός ολοένα μεταβαλλόμενου και 

ανταγωνιστικού ταυτόχρονα, διεθνούς περιβάλλοντος, χαρακτηριζόμενου από 

την παγκοσμιοποίηση των αγορών, τον εντονότατο διεθνή ανταγωνισμό, αλλά 

και τον εξωστρεφή προσανατολισμό των επιχειρήσεων, η λεγόμενη 

«οικονομική», διπλωματία, αναδεικνύεται ως κεφαλαιώδης παράγοντας, ο 

οποίος προωθεί τα εκάστοτε εθνικά συμφέροντα των κρατών, σε παραλληλία 

βεβαίως, με την αντίστοιχη προώθηση της επιχειρηματικότητας της εκάστοτε 

κρατικής οντότητας στο εξωτερικό.  

Στο σημείο αυτό σημειώνεται, ότι η προσέγγιση που θα μας 

απασχολήσει εδώ, αφορά μόνο τη διάσταση της οικονομικής διπλωματίας, ως 

μέσου για την άσκηση της εν γένει εξωτερικής πολιτικής. Γιατί φυσικά υπάρχει 

και η έτερη, αρκετά σημαντική διάσταση αυτής, ήτοι, της διαδικασίας, η οποία 

ωστόσο, δεν έχει την ίδια ασφαλώς βαρύτητα με την έννοια του «μέσου» 

αφενός και αφετέρου, εκφεύγει των ερευνώμενων της ανά χείρας μελέτης. Σε 

αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, σημειώνονται τα εξής: 

Η οικονομική διπλωματία, χρησιμοποιείται κυρίως, εντός δύο βασικών 

χρηστικών αξόνων, οι οποίοι εμπεριέχουν με τη σειρά τους και άλλους 

υποάξονες.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, η πρώτη χρήση της οικονομικής διπλωματίας, 

έγκειται στη χρησιμοποίηση διπλωματικών μέσων, για την προώθηση και 

επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών επιδιώξεων. Η οικονομική διπλωματία 

υπό αυτή την έννοια, προσλαμβάνει διάφορες μορφές, όπως τη διαμόρφωση 

μιας συγκροτημένης και στοχευμένης εξαγωγικής πολιτικής, την προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων, τη διαπραγμάτευση σε πολυμερές, περιφερειακό ή 

διμερές επίπεδο των οικονομικών συμφερόντων της χώρας και στη 

χρησιμοποίηση της πολιτικής αναπτυξιακής βοήθειας σε διμερές ή πολυμερές 

επίπεδο, ως οχήματος οικονομικής διείσδυσης σε τρίτες χώρες.  
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Η δεύτερη χρήση της οικονομικής διπλωματίας, αφορά το αντίστροφο, 

ήτοι, στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής (την επίτευξη δηλαδή, συγκεκριμένων 

πολιτικών στόχων) με όχημα τα οικονομικά μέσα. Η απειλή ή και η χρήση 

οικονομικών κυρώσεων και αντιστοίχως η παροχή οικονομικής βοήθειας (για 

αμιγώς πολιτικούς αυτή τη φορά σκοπούς), συνιστούν χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της εν λόγω χρήσης της οικονομικής διπλωματίας138. Σε 

αρκετές περιπτώσεις ωστόσο, η οικονομική διπλωματία εξυπηρετεί τόσο 

πολιτικούς, όσο και οικονομικούς στόχους.  

 

Α. 2. 1. Η οικονομική διπλωματία ως μέσο οικονομικών επιδιώξεων 

 

Η οικονομική διπλωματία ως μέσο οικονομικών επιδιώξεων, σχετίζεται 

με το σύνολο των ενεργειών μιας εθνικής κυβέρνησης, η οποία αποσκοπεί 

στην προώθηση και στην προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της 

χώρας στο διεθνές σύστημα. Υπό αυτή την προοπτική, η οικονομική 

διπλωματία ενός κράτους, στοχεύει στα παρακάτω:  

i) Στην αύξηση των εξαγωγών της χώρας. Πρόκειται δηλαδή, για την 

υλοποίηση μιας ήδη διαμορφωμένης, συγκροτημένης και στοχευμένης 

εξαγωγικής πολιτικής / οικονομικής διπλωματίας, της οποίας ο βασικός 

σκοπός είναι εμπορικού χαρακτήρα και έγκειται στην αύξηση των εξαγωγικών 

επιδόσεων της χώρας και στην εκμετάλλευση των υπαρχόντων κάθε φορά 

δυνατοτήτων, περαιτέρω προώθησης των εξαγώγιμων προϊόντων των 

εγχώριων επιχειρήσεων. Προς το σκοπό αυτό, διερευνώνται ποικιλοτρόπως, 

οι επικρατούσες στις διεθνείς αγορές, συνθήκες139. 

	
138 Βλ. R. J. Barry Jones (ed.), Routledge Encyclopedia of International Political 
Economy (3 vols.), Routledge (Taylor & Francis Group), London & New York, 2001, 
σσ. 349-350. 
139 Βλ. J. Stopford, “Revising Rival States: Beyond the Triangle”, στο R. Groose (ed.), 
International Business and Government Relations in the 21st Century, Cambridge 
University Press, Cambridge 2005 και S. Strange, “States, Firms and Diplomacy”, 
International Affairs 68:1, 1992, σσ. 1-15. 

http://www.routledge.com/books/search/author/r_j_barry_jones/
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Αυτή η διάσταση, συνδέεται ασφαλώς και με την ενίσχυση της διεθνούς 

δραστηριότητας, συγκεκριμένων εγχώριων επιχειρήσεων. Αυτό μεταφράζεται, 

στην παροχή όλων των πρόσφορων μέτρων και διαδικασιών, στις εγχώριες 

επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες στην αλλοδαπή. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τυχόν 

μεμονωμένη ενίσχυση της διεθνούς δραστηριότητας μιας συγκεκριμένης 

εγχώριας επιχείρησης.  

ii) Στην προσέλκυση ΞΑΕ στο κράτος. Αυτό μεταφράζεται, στην 

παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τις ξένες επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

επενδύσουν στη χώρα και στη διαπραγμάτευση με αυτές, των όρων και των 

πλαισίων δραστηριότητάς τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, η οικονομική 

διπλωματία, οφείλει να εστιάζεται στην παροχή κάθε δυνατής και ταυτόχρονα 

ρεαλιστικής (υπό την έννοια της άμεσης υλοποίησης) προοπτικής στους 

αλλοδαπούς επενδυτές, προκειμένου να τους προσελκύσει στη χώρα. Υπό 

αυτή την έννοια, η οικονομική διπλωματία, ενέχει το χαρακτήρα του μέσου της 

διαπραγμάτευσης, επιδιώκοντας να παρουσιάσει αλλά και να προσφέρει 

πραγματικά στους αλλοδαπούς επενδυτές, το πλέον γόνιμο έδαφος για την 

ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.  

Ένα εκ των πλέον χαρακτηριστικών παραδειγμάτων αυτού του είδους 

διπλωματίας, είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και 

των ΠΕΕ. Η ισχύς την οποία έχουν αποκτήσει και κατέχουν σήμερα, οι ΠΕΕ, 

είναι έκδηλη. Οι ΠΕΕ, αρκετά συχνά, χαρακτηρίζονται ως οι κύριοι φορείς 

θεμελιακών μεταβολών οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην παγκόσμια πολιτική 

και οικονομική τάξη πραγμάτων, αφού κυριαρχούν τόσο στο παγκόσμιο 

εμπόριο, όσο και στο πεδίο των διεθνών επενδύσεων140. Σε αυτή την 

κατεύθυνση, αποτελεί κοινό μυστικό, ότι αυτές έχουν πολλάκις επηρεάσει, όχι 

μόνο την εξωτερική πολιτική αλλά και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις μιας 

πληθώρ χύς τους ωστόσο - τουλάχιστον έναντι των 

	
140 Για μια εις βάθος ανάλυση περί των ΠΕΕ, βλ. J. H.  Dunning, Multinational 
Enterprises and the Global Economy, Addison Wesley, Wokingham 1993. 
65 Βλ. R. Groose, “The Bargaining View of Government-Business Relations”, στο R. 
Groose (ed.), ό. π., σσ. 273-290. 
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ανεπτυγμένων εθνικών κρατών - δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η 

σχέση μεταξύ των ΠΕΕ και των εθνικών κρατών υποδοχής, εξαρτάται 

ουσιαστικά, από το επίπεδο και το είδος της διαπραγμάτευσης που λαμβάνει 

χώρα, τόσο πριν, όσο και κατόπιν της υλοποίησης του εκάστοτε επενδυτικού 

σχήματος από πλευράς πολυεθνικής επιχείρησης. Η εν λόγω 

διαπραγμάτευση και η έκβαση αυτής, είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη 

διαπραγματευτική ισχύ και τις επιδιώξεις έκαστης πλευράς141. 

Οι εθνικές κυβερνήσεις, διαθέτοντας τη νομοθετική και εκτελεστική 

εξουσία και πρωτοβουλία, έχουν ως βασικό στόχο, την προάσπιση των 

συμφερόντων της οικείας παραγωγικής τους βάσης και της απασχόλησης του 

εργατικού τους δυναμικού. Έχουν λοιπόν κάθε συμφέρον, στο να 

προσελκύσουν τις πλέον αναπτυξιακά προσοδοφόρες, ΞΑΕ.  

Οι ΠΕΕ από την άλλη, έχουν την απαίτηση της όσο το δυνατό 

μεγιστοποιημένης ελευθερίας των κινήσεών τους, προκειμένου στο να είναι 

ελαστικές προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας τους, στη 

μείωση του κόστους παραγωγής, στη βελτίωση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων και στην αύξηση του 

περιθωρίου του κέρδους. Το αναμφίβολα πλέον ισχυρό διαπραγματευτικό 

τους όπλο προς αυτή την κατεύθυνση, συνίσταται στην ίδια τη δυνατότητα 

που διαθέτουν στο να επενδύουν και αλλού, καθώς επίσης ότι πολλές εξ’ 

αυτών, διαθέτουν την οικονομική και πολιτική ισχύ στο να επηρεάζουν τις 

τοπικές πολιτικές142. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός ότι στη σημερινή εποχή, οι εθνικές 

κυβερνήσεις βρίσκονται σε λιγότερο ισχυρή από ότι στο παρελθόν, 

διαπραγματευτική ικανότητα έναντι των ΠΕΕ. Οι αναμενόμενες για τη χώρα 

υποδοχής, θετικές επιδράσεις των ΞΑΕ, οδηγούν συχνά τις κυβερνήσεις τόσο 

των ανεπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών, στο να 

προσφέ τικών επενδυτικών κινήτρων προσέλκυσης 

	
 
142 Βλ. Δ. Πατρινός, Διεθνές και Εξαγωγικό Marketing στα πλαίσια της 
Παγκοσμιοποίησης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2002, σ. 316. Πρβλ. και Κ. Μελάς, 
Παγκοσμιοποίηση: Η νέα φάση διεθνοποίησης της οικονομίας, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 
1999, σ. 206. 
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ξένων κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις σε 

βασικές εισροές. Επί τη βάσει των συνθηκών οι οποίες έχουν διαμορφωθεί 

στο διεθνή ανταγωνισμό, οι κυβερνήσεις των χωρών που επιδιώκουν να 

προσελκύσουν ΞΑΕ, θεωρούν ότι είναι αναγκασμένες να προσφέρουν ολοένα 

και περισσότερα κίνητρα, από το φόβο μήπως οι επενδυτές αποφασίσουν να 

στραφούν σε άλλες αγορές με τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά με αυξημένα, 

όμως, επενδυτικά κίνητρα143.  

Αυτό βεβαίως φαίνεται λογικό, αφού όπως αναφέρουν οι Bayne και 

Woolcock, μια ξεχωριστή διάσταση της οικονομικής διπλωματίας, συνίσταται 

στο ότι αυτή, είναι ευαίσθητη ως προς το μέγεθος και τη διάρθρωση των 

αγορών. Το γεγονός αυτό, διαφοροποιεί την οικονομική διπλωματία από την 

αντίστοιχη πολιτική. Η οικονομική διπλωματία λοιπόν, είναι καταδικασμένη να 

αποτύχει, αν η αγορά προσφέρει πιο ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις από το 

διαπραγματευτικό πακέτο της εκάστοτε οικονομικής διπλωματικής 

προσπάθειας144. 

Οι περισσότερες χώρες σε επίπεδο κεντρικής, κρατικής πολιτικής, 

έχουν συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα, ότι για να διατηρήσουν και να 

ενισχύσουν τη θέση τους στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, οφείλουν να 

προσελκύσουν ΞΑΕ145. Το δε διαπραγματευτικό πεδίο, δεν εξαντλείται μόνο 

στην προσέλκυση ΞΑΕ, αλλά εντός ενός ευρύτερου τομέα δραστηριοτήτων, 

	
143 G. Wolff, “Foreign Direct Investment in the enlarged EU: Do taxes matter and to 
what extend?”, Deutsche Bundesbank, 2006, σελ. 72. 
144 N. Bayne & S. Woolcock, “What is Economic Diplomacy?” στο N. Bayne & S. 
Woolcock (eds.), The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in 
International Economic Relations, 2nd Edition, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, 
Hampshire 2007,σσ. 4-5. 
145 Ν. Κιτωνάκης και Α. Κόντης, «Πολυεθνική επιχείρηση ως φορέας 
παγκοσμιοποιημένης οικονομικής δράσης», στο Α. Κόντης και Χ. Τσαρδανίδης 
(επιμ.), Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Θεωρία, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας 
οικονομίας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005, σ. 285. Πρβλ. και J. S. Odell, Negotiating 
the World Economy, Cornell University Press, Ithaca, 2000. 
71 Π. Λιαργκόβας, «Η νέα διεθνής πολιτική οικονομία», στο Μ. Ι. Τσινισιζέλης και Κ. 
Υφαντής (επιμ.), Σύγχρονα Προβλήματα Διεθνών Σχέσεων. Κρατική Κυριαρχία: 
Απειλές και Προκλήσεις, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2000, σ. 140. 
72 Για ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις, βλ. σχετικά, J. S. Odell, ό. π. 
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όπως είναι ο χρηματοδοτικός τομέας και η εισαγωγή τεχνολογίας και 

καινοτομιών, οι οποίες με τη σειρά τους, εμπεριέχουν σημαντικές οικονομικές, 

κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις στη χώρα υποδοχής των ΞΑΕ146. 

iii) Στην υπεράσπιση και προώθηση των διαμορφωμένων και 

εκπεφρασμένων θέσεων του κράτους, στο σύνολο των οικονομικών 

πολυμερών Οργανισμών και των περιφερειακών Οργανισμών και 

συνεργασιών, στους οποίους μετέχει. Η άσκηση της οικονομικής διπλωματίας 

ασφαλώς, επεκτείνεται από την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων 

μιας χώρας, στις διαπραγματεύσεις σύναψης περιφερειακού χαρακτήρα, έως 

στη δυναμική συμμετοχή σε περιφερειακούς οργανισμούς και συνεργασίες, ή 

σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις147. 

Η εν λόγω στόχευση της οικονομικής διπλωματίας ενός κράτους, 

ειδωμένη υπό το πρίσμα της οικονομικής διπλωματίας, ως μέσου οικονομικής 

επιδίωξης, σε αυτή την περίπτωση εμπεριέχει και τη δεύτερη διάσταση της 

προσέγγισης του εγχειρήματος, ήτοι, της επίτευξης συγκεκριμένων πολιτικών 

στόχων, με όχημα τα οικονομικά μέσα κι’ αυτό γιατί, η ίδια η φιλοσοφία - και η 

δομή εν πολλοίς - των οικονομικών πολυμερών Οργανισμών και ιδιαιτέρως, 

των περιφερειακών Οργανισμών και συνεργασιών, στους οποίους μετέχει 

απλώς ή αποτελεί πλήρες μέλος το εκάστοτε κράτος, συνιστούν κατεξοχήν, 

όργανα de facto πολιτικών διαμορφώσεων (και καταστάσεων εμπεριεχουσών 

πολιτικού «αποτυπώματος» θα προσθέταμε), ανεξαρτήτως του τυχόν 

θεματικού χαρακτήρα που εμπεριέχουν (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου)148, ή του ευρύτερου καθήκοντος εντός του οποίου έχουν ταχθεί 

(αλλά και του δεσμευτικού χαρακτήρα που ενέχουν, όπως λ.χ., η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, έστω και στα πλαίσια της συνδιαμόρφωσης των θέσεων της και της 

	
 
 
148 Βλ. σχετικά, εν είδει παραδείγματος, την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων εντός του συγκεκριμένου, πολυμερούς Οργανισμού, στον ίδιο τον 
επίσημο δικτυακό τόπο αυτού, ήτοι, στο http://www.wto.org/index.htm. 

http://www.wto.org/index.htm
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συναπόφασης μεταξύ των Κρατών Μελών, στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)149.  

Στο σημείο αυτό (και), λόγω του «δυναμικού» και συνεχώς 

μεταβαλλόμενου «δια ταύτα», των εν λόγω πολυμερών ή περιφερειακών 

οργάνων, δεν είναι εύκολη υπόθεση, η αποτύπωση της «πραγματικότητας» 

στη διεθνή βιβλιογραφία.  

iv)Στη χρησιμοποίηση της πολιτικής αναπτυξιακής βοήθειας σε διμερές 

ή πολυμερές επίπεδο, ως οχήματος οικονομικής διείσδυσης σε τρίτες χώρες.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, προαπαιτείται η στόχευση αναφορικά με τη 

διαμόρφωση από τη δωρήτρια χώρα, των προτεραιοτήτων που εμπεριέχει η 

παροχή οικονομικής βοήθειας σε τρίτους. Αυτή η στόχευση, περιλαμβάνει το 

«πού» και το «πόσο», ποια δηλαδή ή ποιες θα είναι οι λήπτριες χώρες και 

ποια ποσά θα διατεθούν ως εθνική συνεισφορά προς αυτές.  

Ακολουθεί σε παραλληλία, ο προσδιορισμός των τρόπων, δια των 

οποίων δύναται να υλοποιηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια, καθώς και τα μέσα 

που θα χρησιμοποιηθούν. Απαιτείται επίσης, η επιχείρηση μιας προ-

αξιολόγησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων βοήθειας. Απαιτείται τέλος, η 

ενεργός συμμετοχή της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς, μέσω των οποίων 

παρέχεται η αναπτυξιακή βοήθεια. Όλα αυτά βεβαίως, υπό την προοπτική ότι 

αναμένεται να επιφέρουν πολλαπλά της δωρεάς, αντισταθμιστικά οφέλη στη 

δωρήτρια χώρα. Στο σύγχρονο περιβάλλον, οι ανεπτυγμένες τουλάχιστον 

χώρες, μπορούν να «παίξουν» αυτό το παιχνίδι είτε «οίκοθεν», με τη δική 

τους δηλαδή πρωτοβουλία διείσδυσης σε συγκεκριμένες αγορές, είτε ακόμη 

και με «συγκαλυμμένο» ομαδικό-συλλογικό τρόπο150.  

	
149 Βλ. σχετικά, είδει παραδείγματος επίσης, την πολυπλοκότητα, αλλά και τη 
δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ίδιο τον επίσημο 
δικτυακό τόπο αυτής, ήτοι, στο http://europa.eu/, καθώς επίσης και μια ιδιαίτερα 
εύστοχη ανάλυση της πολυπλοκότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο J.-L. 
Quermonne, Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παπαζήσης, Αθήνα 
2005. 
150 Σε διεθνές επίπεδο, το πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας, δομείται 
γύρω από τους ακόλουθους άξονες: Α) Τη «Διακήρυξη της Χιλιετίας και των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας». Εντός του πλαισίου του Οργανισμού 

http://europa.eu/
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Σε αυτή τη δεύτερη διάσταση, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το 

παράδειγμα της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC). Η DAC, 

αποτελεί το αρμόδιο όργανο του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία 

και την Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), για ζητήματα σχετιζόμενα με τη συνεργασία με 

αναπτυ 151

	
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), το έτος 2000, στη «Διάσκεψη Κορυφής της Χιλιετίας», οι 
αρχηγοί των κρατών μελών του Οργανισμού, συμφώνησαν να θέσουν 
συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση της ένδοιας, της πείνας, των 
ασθενειών, του αναλφαβητισμού, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Οι εν λόγω σκοποί, οι οποίοι τέθηκαν ως 
προτεραιότητα στην παγκόσμια ατζέντα, ονομάστηκαν «Αναπτυξιακοί Στόχοι της 
Χιλιετίας». Ως χρονικό δε πλαίσιο επίτευξής τους, ορίστηκε το έτος 2015. Για 
περισσότερες πληροφορίες, βλ. σχετικά, στη διαδρομή 
http://www.un.org/millenniumgoals/. Β) Τη «Διακήρυξη των Παρισίων», η οποία 
υιοθετήθηκε κατά τη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Aποτελεσματικότητα της 
Bοήθειας, το 2005, στο πλαίσιο  των προσπαθειών σε διεθνές επίπεδο, για αύξηση 
της αναπτυξιακής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η εν λόγω Διακήρυξη, 
αποτελεί μια διεθνή συμφωνία, δυνάμει της οποίας πάνω από 100 δωρήτριες και 
αποδέκτριες βοήθειας χώρες, διεθνείς οργανισμοί, διάφοροι αρμόδιοι φορείς του 
ΟΗΕ, καθώς και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, δεσμεύτηκαν  να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
βοήθειας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σχετικά, στη διαδρομή 
http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf. Γ) Την «Επιτροπή Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας» (Βλ. σχετικά, αμέσως στη συνέχεια). Δ) Το «Γραφείο των Ηνωμένων 
Εθνών για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων», το οποίο έχει την 
αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση 
σοβαρών κινδύνων που απειλούν την ανθρώπινη ασφάλεια, όπως λ.χ., φυσικές 
καταστροφές, ένοπλες συγκρούσεις, κ.λ.π. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 
σχετικά, στη διαδρομή http://www.un.org/en/humanitarian/. Δ) Το «Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών», το οποίο αποτελεί ένα παγκόσμιο αναπτυξιακό 
δίκτυο που συνδέει και συντονίζει τις διεθνείς και τοπικές προσπάθειες, για την 
επίτευξη των «Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας». Περισσότερες πληροφορίες στη 
διαδρομή http://www.undp.org/content/undp/en/home.html. Με ζητήματα 
αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, ασχολείται επίσης και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Βλ. σχετικά, http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm. 
76 Μέλη της DAC είναι αλφαβητικά, οι ακόλουθες δωρήτριες χώρες: Αυστραλία, 
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κορέα 
(Νότια), Λουξεμβούργο, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία 
και Φινλανδία. Μέλος επίσης της DAC, είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 

 

 

http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf
http://www.un.org/en/humanitarian/
http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
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«ανεπτυγμένες» χώρες, οι οποίες διαδραματίζουν το ρόλο του δωρητή προς 

τις αντίστοιχες αναπτυσσόμενες. Η δε χρηματοδότηση τέτοιων αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, λαμβάνει χώρα μέσω εθνικών πόρων. Κάθε δωρήτρια χώρα, 

είναι υποχρεωμένη στα πλαίσια του ΟΟΣΑ, να διαθέτει συγκεκριμένο 

ποσοστό από το Ακαθάριστο Εθνικό της Εισόδημα, σε αναπτυξιακές δράσεις 

στις χώρες, οι οποίες σύμφωνα με τον κατάλογο της DAC, είναι και οι 

λιγότερο ανεπτυγμένες του πλανήτη. Το ποσό-ποσοστό αυτό, διατίθεται είτε 

διμερώς, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση δηλαδή, μέσω της σύναψης διμερών 

συμβάσεων αναπτυξιακής συνεργασίας, είτε πολυμερώς, μέσω δηλαδή 

Διεθνών Οργανισμών  ή διεθνών Προγραμμάτων, είτε ακόμη μέσω της 

Κοινωνίας των Πολιτών, δια των προγραμμάτων που εκτελούν Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις της δωρήτριας χώρας στις αναπτυσσόμενες 

χώρες152.  

Είναι σαφής δηλαδή, η άσκηση ενός πλαισίου πολύπλευρης 

διπλωματικής δραστηριότητας από τις ανεπτυγμένες χώρες, στα πλαίσια μιας 

«αναπτυξιακής» θα λέγαμε διπλωματίας, όπου με μέσο ένα διεθνή 

Οργανισμό, αλλά αυτόνομες παράλληλα ως προς την επιλογή των ληπτριών 

χωρών, παρέχουν στις χώρες της επιλογής τους (και όχι σε άλλες), μια ούτως 

ή άλλως, δεσμευτική για τις ίδιες153 δωρεά, «κερδίζοντας τις εντυπώσεις» στα 

μάτια τω  επιλογής τους. ν ευεργετούμενων χωρών

																																																								
152 Βλ.  
 http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html. 
Διμερής είναι η βοήθεια που παρέχεται κατευθείαν από τους κρατικούς φορείς μιας 
χώρας σε μια άλλη, ενώ πολυμερής, η βοήθεια την οποία συνεισφέρουν οι κρατικοί 
φορείς πολλών χωρών, σε ένα διεθνή ή περιφερειακό οργανισμό παροχής βοήθειας, 
όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αντίστοιχα. Βλ. σχετικά, OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development), Development Co-operation 2003 Report. 
The DAC Journal, Vol. 5, No 1, 2004. 
78 Ως απόρροια συμμετοχής τους στον ΟΟΣΑ. 
79 Βλ. σχετικά, στον επίσημο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι, στο 
http://europa.eu/. 
 
 
 

 

http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html
http://europa.eu/
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Μεγάλος αναπτυξιακός «παίκτης» βεβαίως, είναι και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, μέσω της οποίας μάλιστα, χορηγείται περισσότερο από το ήμισυ της 

παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας, με την ιδιομορφία ωστόσο, ότι στη 

συνολική αναπτυξιακή βοήθεια αυτής, συμπεριλαμβάνονται τόσο η κοινοτική 

βοήθεια η οποία χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και η διμερής, 

η οποία χορηγείται από κάθε ένα από τα 27 Κράτη Μέλη, ξεχωριστά154. Το 

γεγονός αυτό, καθιστά πιο δύσκολη τη «συγκαλυμμένη» με το μανδύα του 

ομαδικού-συλλογικού τρόπου, προσπάθεια των κρατών να διεισδύσουν σε 

τρίτες χώρες με όχημα την αναπτυξιακή βοήθεια. Το παράδοξο δε, συνίσταται 

στο γεγονός, ότι σε αυτή την περίπτωση και όσον αφορά βεβαίως την 

κοινοτική βοήθεια η οποία χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο 

ομαδικός-συλλογικός τρόπος, είναι και πιο ξεκάθαρος και πιο «ειλικρινής» θα 

λέγαμε, σε σύγκριση με το σχήμα του ΟΟΣΑ.  

Αποκαλυπτική για τη φανέρωση των αμιγώς εθνικών επιδιώξεων των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται η σύγκριση της 

κοινοτικής με τη διμερή βοήθεια, όπου η τελευταία από την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήδη, παραμένει πολλαπλάσια της κοινοτικής. Αξίζει 

δε της επισήμανσης το γεγονός, ότι οι όποιες προσπάθειες μεταβίβασης των 

αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων πόρων από το εθνικό στο υπερεθνικό 

επίπεδο, συνάντησαν τη σφοδρή αντίδραση των Κρατών Μελών, γεγονός 

που καταδεικνύει με εμφατικό τρόπο, ότι τα κράτη θεωρούν τη διμερή 

βοήθεια, ως μέσο προώθησης των συμφερόντων τους155. 

 

Α. 2. 2. Η οικονομική διπλωματία ως μέσο επίτευξης πολιτικών 

επιδιώξεων  

Η οικονομική διπλωματία ως μέσο πολιτικών επιδιώξεων, σχετίζεται με 

το σύνολο των ενεργειών μιας κυβέρνησης, η οποία αποσκοπεί στην 

προώθηση και στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων - υπό την ευρεία 

																																																																																																																																																															
 
 
155 Βλ. E. Grilli, The European Community and the Developing Countries, Cambridge 
University Press, Cambridge 1993, σελ. 77-79.   
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έννοια - της χώρας στο διεθνές σύστημα. Υπό αυτή την προοπτική, η 

οικονομική διπλωματία ενός κράτους, στοχεύει στα παρακάτω:  

i) Στην αύξηση της επιρροής του κράτους σε άλλα κράτη και στην 

παράλληλη αύξηση του συνόλου των πολιτικού / γεωπολιτικού χαρακτήρα 

δυνατοτήτων του. Όπως αναφέρει ο Κουσκουβέλης, δεν χωρά αμφιβολία, ότι 

μια ανεπτυγμένη οικονομία και μια στέρεα παραγωγική βάση ενός κράτους, 

συνιστούν σημαντικούς συντελεστές ισχύος, προς την κατεύθυνση των 

αναγκών της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής του κράτους156. 

Ένα κράτος το οποίο διαθέτει μια εύρωστη οικονομία157, έχει τη 

δυνατότητα χρησιμοποίησης οικονομικών μέσων, προς την κατεύθυνση της 

διεύρυνσης της διεθνούς του επιρροής.  

Εκ παραλλήλου, η ενίσχυση της διεθνούς του επιρροής, λειτουργεί 

αμφίδρομα, επιφέροντας θετικά αποτελέσματα στην ίδια την οικονομική του 

ανάπτυξη. Συνεπώς, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για τα ζητήματα της 

οικονομικής διπλωματίας, δεν θα πρέπει να επεξηγείται μόνο υπό τη 

διάσταση του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου, τον οποίο ούτως ή άλλως 

διαδραματίζει η οικονομία στη σύγχρονη εποχή, αλλά υπό τη διάσταση του ότι 

τα κράτη, στην προσπάθειά τους να διευρύνουν το πλέγμα των σχέσεών 

τους, καθώς επίσης τη δυναμική ισχύος τους, δραστηριοποιούνται με τρόπο 

δυναμικό στον οικονομικό τομέα158. 

Τα κράτη δε που διαθέτουν μεγάλες και εύρωστες παράλληλα 

οικονομίες, επιδιώκουν (εφόσον βεβαίως μπορούν) με όχημα τα οικονομικά 

μέσα, τη «δορυφοροποίηση» άλλων μικρότερων κρατών. Τέτοιες 

προσπάθειες εκ μέρους των κρατών, εμπεριέχουν ασφαλώς την οικονομική 

χροιά και χαρακτήρα, ήτοι, της εξυπηρέτησης του εκάστοτε «οικονομικού» 

εθνικού συμφέροντος, αλλά κυρίως αποσκοπούν στην πολιτική κυριαρχία, είτε 

μέσω ύ τύπου, είτε ακόμη, μιας αντίστοιχης, 

	
156 Βλ. Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, εκδ. Ποιότητα, Αθήνα 
2004, σ. 165. 
157 Και ακόμη περισσότερο, μια μεγάλου μεγέθους οικονομία. 
158 Βλ. Π. Βαρβαρούσης, Διεθνείς Σχέσεις και Εξωτερική Πολιτική στον 21ο Αιώνα, 
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2004, σ. 233. 
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διαπεριφερειακού, «ηγεμονικού» τύπου. Το φαινόμενο αυτό βεβαίως δεν είναι 

νέο, αφού η ιστορία βρίθει τέτοιων παραδειγμάτων.  

Η ειδοποιός διαφορά ωστόσο με το σήμερα, έγκειται στο γεγονός, ότι 

ανέκαθεν στην ιστορία μέχρι και σε πρόσφατη εποχή159, τα κράτη 

«δορυφόροι», συντάσσονταν «ψυχή τε και σώματι» με το επικυρίαρχο κράτος, 

τόσο σε στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και 

ιδεολογικό επίπεδο. Σήμερα αντίθετα, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, αλλά 

και του εξαιρετικά πολύπλοκου (και αβέβαιου θα προσθέταμε) διεθνούς 

συστήματος λήψης αποφάσεων, παρά την εν προκειμένω 

«δορυφοροποίηση» κάποιων κρατών, επικρατούν πάντοτε οι λογικές της 

«συμμαχίας». Η μετοχή πολλών «μικρών» κρατών σε πολυεθνικού τύπου (βλ. 

ΠΕΕ), οικονομικά «ανοίγματα», ή η συμμετοχή τους σε  παγκόσμιους 

Οργανισμούς (π.χ. ΟΗΕ) ή σε περιφερειακού τύπου, διεθνείς οικονομικούς 

Οργανισμούς160, καθιστά αφ' ης στιγμής αυτά, ως «παίκτες» (έστω και 

«μικρούς») του παγκοσμίου γίγνεσθαι.  

Ο σκοπός των συμμαχιών μάλιστα διαφοροποιείται από κράτος σε 

κράτος. Σε εκείνα τα κράτη τα οποία σχηματίζονται συμμαχίες παρατηρείται  

τουλάχιστον ένα κοινό συμφέρον και πολλά για τα οποία συγκρούονται. Το 

κοινό συμφέρον συνήθως, συνίσταται στην απειλή ενός κοινού εχθρού, προς 

την ασφάλεια όλων των συμμάχων161. Η ισχύς λοιπόν της «μεγάλης» χώρας, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ μέρους της μικρότερης, για άμυνα και 

αποτροπή162.  

Την ίδια στιγμή, μία μικρή δύναμη, δύναται να ασκήσει επιρροή στη 

μεγάλη, μέσω ακριβώς αυτής της ίδιας της συμμαχίας163, με την απειλή 

	
159 Μέχρι και το πέρας δηλαδή του Ψυχρού Πολέμου. 
160 Π.χ., Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). 
161 Βλ. C. Layne, “Offshore Balancing Revisited”, The Washington Quarterly, 25:2, 
Spring 2002, σσ. 233-248. 
162 Όχι βεβαίως κατ’ ανάγκη ειδωμένης, υπό τη μορφή της στρατιωτικής διάστασης 
και προοπτικής. 
163 Βλ. G. A. Platias, High Politics in Small Countries, An Inquiry into the Security 
Policies of Greece, Israel and Sweden, Ph.D., Cornell University, 1986, σ. 28. και G. 
Snyder, Alliance Politics, Cornell University Press, Ithaca and London 1997, σ. 44. 
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ενδεχομένως, της απόσυρσης της πρώτης από τη συμμαχία164. Ωστόσο, ένας 

ορατός κίνδυνος για τη «μικρή» χώρα, είναι να συμβεί το αντίθετο. Διατρέχει 

τον κίνδυνο δηλαδή, να ανταλλάξει την ανασφάλεια της, με την εξάρτηση από 

τη μεγαλύτερη δύναμη, αν η επιρροή που θα έχει η τελευταία στο μικρό 

κράτος, είναι ιδιαίτερα μεγάλη165.  

ii) Στην αποτροπή από το κράτος, ενεργειών εκ μέρους άλλων κρατών, 

οι οποίες μπορούν να επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα στην εξωτερική 

πολιτική του κράτους. Η αποτροπή τέτοιων ενεργειών, δεν χρησιμοποιεί μόνο 

στρατιωτικά ή και πολιτικά μέσα. Τα οικονομικά μέσα χρησιμοποιούνται 

περισσότερο συχνά και θεωρούνται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις 

αποτελεσματικά.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να επιστρατευτούν μέσα «αρνητικού» 

οικονομικού εν γένει, χαρακτήρα, οικονομικές κυρώσεις δηλαδή.  

	
164 G. Snyder, ό. π., σ. 13. 
165 G. A. Platias, ό. π., σ. 26. Για ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις επί του 
ζητήματος βλ. P. Hall & D. Soskice (eds.), Varieties of Capitalism: The institutional 
foundations of comparative advantage, Oxford University Press, Oxford 2001.  
91 Το εμπάργκο, συνιστά μια κυβερνητική εντολή ενός κράτους, δια της οποίας 
διακόπτονται οι εμπορικές δραστηριότητες, όπως οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, 
καθώς επίσης και η μεταφορά προϊόντων σε ένα άλλο κράτος, με σκοπό την 
απομόνωση του τελευταίου. Το εμπάργκο συνηθίζεται κατά τη διάρκεια πολεμικών 
συγκρούσεων μεταξύ κρατών, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, εφαρμόζεται και για 
οικονομικούς ή πολιτικούς λόγους. Θεωρείται δε, ως ένα ισχυρό διπλωματικό μέτρο, 
χρησιμοποιούμενο από τα κράτη, προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των 
εθνικών τους συμφερόντων, αν και εφόσον το κρίνουν σκόπιμο κατά τη δεδομένη 
στιγμή. Ο όρος «εμπάργκο», χρησιμοποιείται επίσης μερικές φορές καταχρηστικά, 
προκειμένου να περιγράψει το μποϊκοτάζ, το οποίο στην ουσία, πρόκειται περί ενός 
λαϊκού κινήματος, ο στόχος του οποίου, συνίσταται στη μείωση των αγορών από μια 
συγκεκριμένη επιχείρηση/επιχειρήσεις, εν είδει τιμωρίας. Το μποϊκοτάζ ωστόσο, 
μπορεί να εφαρμοστεί γενικά στα προϊόντα ή/και στις επιχειρήσεις ενός 
συγκεκριμένου κράτους. Οπωσδήποτε δε, δεν εμπεριέχει «επίσημο» χαρακτήρα. 
92 Πρόκειται περί ρήτρας ορισμένων εμπορικών διμερών συμφωνιών, κατά την 
οποία, τα συμβαλλόμενα κράτη, δεσμεύονται να αναγνωρίζουν στις μεταξύ τους 
ανταλλαγές, δασμολογικού τύπου πλεονεκτήματα, όχι κατώτερα εκείνων τα οποία 
παραχωρούν σε κάποιο άλλο κράτος. 
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Τέτοια μέτρα, μπορεί να είναι κατ’ αρχάς, εμπορικής διάστασης, όπως 

λ.χ. μεταξύ άλλων, το εμπάργκο166, η αύξηση των δασμών επί των 

εισαγωγών από το «τιμωρούμενο» κράτος, η άρνηση παραχώρησης ρήτρας 

του «μάλλον ευνοούμενου κράτους» (“Most Favoured Nation”)167, η 

αποκλειστική αγορά πρώτων υλών από τρίτες χώρες168, έτσι ώστε το 

«τιμωρούμενο» κράτος, να μην είναι σε θέση να προβεί κι’ αυτή σε αγορά από 

τις πηγές169.  

Τα «αρνητικά» μέσα, μπορεί να είναι επίσης και κεφαλαιακού 

χαρακτήρα, όπως λ.χ. μεταξύ άλλων, η απαλλοτρίωση των περιουσιακών 

στοιχείων και η δήμευση της ανήκουσας στο «τιμωρούμενο» κράτος, 

περιουσίας, καθώς επίσης και η μείωση ή και η παύση της χορήγησης 

πιστώσεων, για τυχόν βοήθεια που ελάμβανε προηγουμένως το 

«τιμωρούμενο» κράτος170, κ.λ.π. Όλα βεβαίως τα «αρνητικά» μέτρα, δεν 

χαρακτηρίζονται πάντα ως επιτυχή171. Χαρακτηριστικό αυτού, είναι το 

παράδειγμα των Hufbauer, Schott et al. 

	
 
 
168 Αφορά βεβαίως, τα «μεγάλα» κράτη. 
169 Βλ. σχετικά και R. J. Barry Jones (ed.), ό. π. 
170 D. A. Baldwin, Economic Statecraft, Princeton University Press, Princeton 1985, 
σσ. 41-42. 
96 Βλ. και τις σχετικές απόψεις της Strange για τις οικονομικές κυρώσεις, στο S. 
Strange, 1996, ό .π., σ. 25. Ιδιαίτερα χρήσιμες για την περίπτωση των οικονομικών 
κυρώσεων στοιχεία, περιλαμβάνονται στα D. W. Drezner, The Sanctions Paradox: 
Economic Statecraft and International Relations, Cambridge University Press, 
Cambridge 1999, M. Doxey, International Sanctions in Contemporary Perspective, 
2nd ed., Macmillan, London 1996, K. R. Nossal, “International Sanctions as 
International Punishment”, International Organisation, 43:2, 1989, σσ. 301-322 και S. 
A. Lenway, “Between War and Commerce: Economic Sanctions as a Tool of 
Statecraft”, International Organization, 42:2, 1988, σσ. 397-426. 
 97 G. C. Hufbauer, J. J.  Schott et al, Economic Sanctions Reconsidered, 3rd edition, 
Peter G. Peterson Institute for International Economics, Washigton DC 2007, σ. 159. 
 
 
 
 
 

http://www.routledge.com/books/search/author/r_j_barry_jones/
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Οι Hufbauer, Schott et al, σε σχετική μελέτη στην οποία προέβησαν172 

και εξετάζοντας μια σειρά διαστάσεων επί τη βάσει 200 και πλέον 

περιπτώσεων, οι οποίες σχετίζονταν με τις οικονομικές κυρώσεις, 

διαπίστωσαν ότι στις περιπτώσεις όπου ένα κράτος χρησιμοποιεί «αρνητικά» 

οικονομικά μέτρα έναντι ενός άλλου, στη μεν περίπτωση όπου ο σκοπός των 

κυρώσεων συνίστατο στη στρατιωτική εξασθένιση του αντίπαλου κράτους 

(εξετάστηκαν σχεδόν 30 τέτοιες περιπτώσεις), ή στην επίτευξη μιας μείζονος 

χαρακτήρα για τα συμφέροντα του δρώντος κράτους, πολιτική μεταστροφή 

του αντίπαλου κράτους (εξετάστηκαν πάνω από 30 περιπτώσεις), η επιτυχία 

κυμαινόταν σε ένα ποσοστό της τάξης του 30%. Ακόμη λιγότερη, ήταν η 

επιτυχία για την περίπτωση όπου ο σκοπός των κυρώσεων, συνίστατο στην 

αποσόβηση, στρατιωτικού τύπου εμπλοκών, με ένα ποσοστό επιτυχίας της 

τάξης του 20% περίπου (εξετάστηκαν σχεδόν 20 τέτοιες περιπτώσεις). Οι 

υπόλοιπες εξεταζόμενες περιπτώσεις, αφορούσαν τις «χαμηλού» τύπου 

πολιτικές και την αλλαγή και τον εκδημοκρατισμό καθεστώτων. 

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, δεν θα πρέπει να ξεφύγει της 

προσοχής, ότι υπάρχει και η διάσταση της διαφύλαξης των συμφερόντων των 

επιχειρήσεων του κράτους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και 

τα οποία θίγονται από τις ενέργειες άλλων κρατών173. Τα εν λόγω 

συμφέροντα, μπορεί δε να θίγονται τόσο από άλλο, διαφορετικό της χώρας  

εγκατάστασης της επιχείρησης, κράτος / κράτη, αλλά ακόμη και από το ίδιο το 

κράτος εγκατάστασης της επιχείρησης. Η ίδια δε η διάσταση της βλάβης (ή 

της ενδεχόμενης βλάβης), ποικίλλει, αφού μπορεί να αφορά λ.χ., την απότομη 

αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής του κράτους εγκατάστασης της 

επιχείρησης, ή την υπονόμευση από τρίτο κράτος, διαφορετικό από το κράτος 

εγκατάστασης της επιχείρησης. Αν η βλάβη (ή η ενδεχόμενη βλάβη), 

προέρχεται από το κράτος εγκατάστασης της επιχείρησης, τυχόν «αντίποινα» 

από τη μεριά του θιγόμενου κράτους εν είδει οικονομικών κυρώσεων, 

εμπεριέχουν τον απόλυτα πιθανό κίνδυνο ανταπόδοσης από την απέναντι 

μεριά. νδεχόμενη βλάβη), προέρχεται από άλλο, 

	
 
173 Σε αυτή τη διάσταση, στάθηκαν ιδιαίτερα σε παλαιότερα έργα τους, οι Morgenthau 
και Aron. Βλ. σχετικά, H. J. Morgenthau, ό. π., και R. Aron, 1962, ό. π. 
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διαφορετικό της χώρας  εγκατάστασης της επιχείρησης, κράτος ή και κράτη, 

τότε τα πράγματα βεβαίως, είναι ακόμη πιο περίπλοκα. Όπως γίνεται εύκολα 

αντιληπτό, η όλη περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη και απαιτεί «λεπτούς» 

οπωσδήποτε χειρισμούς της οικονομικής διπλωματίας, ανά περίπτωση.  

iii) Στην προώθηση θεμάτων της «υψηλής» εξωτερικής πολιτικής και 

του εν γένει εθνικού συμφέροντος. Αυτή η διάσταση, είναι πολυπρόσωπη και 

πολυεπίπεδη, αφού μπορεί να περιλάβει ένα ευρύ πλέγμα αξόνων της 

οικονομικής διπλωματίας, αλλά και της ίδιας της διπλωματίας στην ολότητά 

της.  

Σε αυτή την προοπτική, ως γενική παρατήρηση, μπορούμε να πούμε 

ότι εν αντιθέσει με την περίπτωση των οικονομικών κυρώσεων που είδαμε 

προηγουμένως, στην περίπτωση αυτή, η χρησιμοποίηση «θετικών» 

οικονομικών μέσων, συνιστά τον κανόνα. Επιπλέον, η προώθηση τέτοιου 

είδους θεμάτων, εμπεριέχει σε κάποιες περιπτώσεις, πέραν των αμιγώς 

εθνικού χαρακτήρα συμφερόντων και την οικονομική διάσταση που είναι 

πάντοτε παρούσα, όπως λ.χ., στην περίπτωση πολιτικής υποστήριξης της 

χώρας-στόχου, για κάποιο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής του ενδιαφέροντός 

της, με στόχο τη διασφάλιση ανταλλαγμάτων στο οικονομικό επίπεδο174, ή τη 

δωρεάν παραχώρηση λ.χ., σε κάποια χώρα, οπλικών συστημάτων175. Και 

πάλι όμως, σε μια τέτοια αμιγούς οικονομικής στόχευσης, περίπτωση, 

ενυπάρχει και το εθνικό συμφέρον υπό την ευρεία έννοια.  

Κεφαλαιώδους σημασίας για την πολύπλευρη επιδίωξη επίτευξης των 

εθνικών στόχων ενός κράτους, συνιστά η υποστήριξη των θέσεων της 

εξωτερικής οικονομικής πολιτικής της χώρας-στόχου, στους αντίστοιχους 

διεθνείς Οργανισμούς. Η εν λόγω υποστήριξη, έστω και ειδωμένη από την 

αμιγώς οικονομική της σκοπιά - αφού ομιλούμε περί οικονομικής διπλωματίας 

- δεν μπορεί να υποκρύψει παρά ταύτα και την εμπεριέχουσα σε αυτή, 

σαφέστατη αντίστοιχη πολιτική επιδίωξη του δρώντος κράτους, υπό την 

	
174 Τα οποία ανταλλάγματα ταυτόχρονα, δύνανται να αποτελέσουν παράλληλα, ένα 
είδος πυλώνων για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής. 
175 Η εν λόγω προοπτική αφορά ασφαλώς, χώρες με ανεπτυγμένο τεχνολογικό 
επίπεδο. 
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έννοια και προοπτική, ότι τα τυχόν οφέλη που θα αποκομίσει η «ευνοούμενη» 

από αυτή την πολιτική κίνηση, χώρα, μπορούν μέσω των κατάλληλων 

στρατηγικών και συνακόλουθα, των εκπονούμενων από το δρών κράτος, 

ενεργειών, να αποτυπωθούν και στο πολιτικό επίπεδο.  

Και πάλι ωστόσο, τα όρια μεταξύ οικονομίας και πολιτικής, είναι 

δυσδιάκριτα. Χαρακτηριστική στο σημείο αυτό, είναι η μελέτη των Dreher και 

Vreeland, οι οποίοι κάνοντας μνεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 

αναφέρουν ότι η έρευνά τους κατέδειξε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο 

μεγαλύτερος δηλαδή κάτοχος ψήφων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), 

«ανταμείβει» τους φίλια προσκείμενους σε αυτή176, «τιμωρώντας» 

παράλληλα, τους θεωρούμενους ως «εχθρούς» αυτής.  

Τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, τα οποία ψηφίζουν σε αρμονία με την επιταγή των Η.Π.Α., 

είναι εξαιρετικά πιθανό να λάβουν τα αναγκαία για την επιβίωσή τους (αν 

παραστεί ανάγκη), δάνεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ 

παράλληλα, το ύψος των εν λόγω δανείων, θα είναι οπωσδήποτε αυξημένο, 

σε σχέση με μια χώρα που επέδειξε τυχόν αρνητική ή έστω και ουδέτερη 

στάση, έναντι της «υπερδύναμης» σε δεδομένη στιγμή, ή όπως σημειώνουν οι 

εν λόγω ερευνητές, τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία 

ψηφίζουν ενάντια των όποιων επιταγών (οι οποίες ασφαλώς υποκρύπτουν 

συγκεκριμένα συμφέροντα) των Η.Π.Α., λαμβάνουν τελικά (αν και εφόσον 

παραστεί η σχετική ανάγκη), δάνεια, τα οποία είναι σαφώς ελάχιστα σε 

απόλυτο αριθμό και μικρότερα σε μέγεθος αντικρίσματος177.  

Μια άλλη παράμετρος της οικονομικής διπλωματίας στην οποία θα 

πρέπει να γίνει μνεία επίσης, είναι αυτή της διασύνδεσης και αλληλεξάρτησης 

	
176 Εν είδει «εκβιαστικού διλλήματος». 
177 A. Dreher & J. R. Vreeland, “Buying Votes and International Organizations”, 
Discussion Papers, no. 123, Center for European, Governance and Economic 
Development Research, University of Goettingen, Germany, May 2011, σ. 3. 
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ταυτόχρονα, ενός ζητήματος που άπτεται της εν γένει οικονομικής 

διπλωματίας, με ένα έτερο ζήτημα το οποίο εμπεριέχει πολιτικό χαρακτήρα178.  

Μια άλλη επίσης παράμετρος, η οποία και θα πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη, αφορά  την ενίσχυση των οικονομικών διεθνών Οργανισμών, 

καθώς επίσης και την αντίστοιχη ενίσχυση ή τον προσεταιρισμό, των μη 

κρατικών δρώντων, όταν εντός μιας τέτοιας προοπτικής, εξυπηρετούνται τα 

συμφέροντα του δρώντος κράτους, σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.  

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, οι οικονομικοί πολυμερείς Οργανισμοί 

και ιδιαίτερα οι περιφερειακοί Οργανισμοί και συνεργασίες στους οποίους 

μετέχει ένα κράτος, συνιστούν κατεξοχήν, όργανα de facto πολιτικών 

διαμορφώσεων, ανεξαρτήτως του τυχόν θεματικού χαρακτήρα που 

εμπεριέχουν. Μέσω της οικονομικής συνεισφοράς του κράτους - και σε 

συνάρτηση κάθε φορά, του μεγέθους αυτής της συνεισφοράς - σε αυτούς τους 

Οργανισμούς, το κράτος, πέραν της ενίσχυσης του κύρους του, μπορεί να 

συνδιαμορφώνει ή και να διαμορφώνει αυτοτελώς ακόμη179, πολιτικές οι 

οποίες αντανακλούν άμεσα στην εξυπηρέτηση και επιδίωξη των εθνικών του 

επιλογών180.  

Παρόλο που η οικονομική συνεισφορά που αναλογεί σε κάθε κράτος, 

είναι εν γένει προκαθορισμένη στα πλαίσια των οργάνων των διεθνών 

Οργανισμών, η «επιθετική» πολιτική εν τούτοις, υπό την έννοια της αύξησης 

της οικείας συνεισφοράς, είναι σχεδόν πάντοτε ευπρόσδεκτη, για καθαρά 

οικονομικούς λόγους. Η ενίσχυση λοιπόν των οικονομικών διεθνών 

Οργανισμών, αποτελεί εφαλτήριο για ένα κράτος, στο να ασκήσει με τρόπο 

ισχυρό και δυναμικό, την οικεία του εξωτερική πολιτική, αφού του παρέχει 

	
178 Αναφέρεται ως παράδειγμα, η ελαχιστοποίηση των εισαγωγικών δασμών του 
κράτους-στόχου, με απώτερη επιδίωξη, την λ.χ., παροχή νομιμομοποιητικής 
δυνατότητας από ένα «μεγάλο» κράτος, προς την κυβέρνηση ενός κράτους, το οποίο 
έχει αναλάβει την εξουσία, πέραν και εκτός των οικείων συνταγματικών 
κατευθύνσεων και επιταγών, τη διακυβέρνηση της εν θέματι χώρας. 
179 Στην περίπτωση που ομιλούμε περί μιας «μεγάλης δύναμης». 
180 Βλ. σχετικά, R. D. Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-
Level Games’, International Organization, 42:3, 1988, σ. 427-460. 



112	

	

σεις (ΜΚΟ), οι οποίες ε

																																																							

σειρά ερεισμάτων, έμμεσης διείσδυσης στη χάραξη της πολιτικής άλλων 

κρατών181.  

Αυτή η δυνατότητα και προοπτική, θυμίζει κατά κάποιον - έμμεσο 

οπωσδήποτε - τρόπο θα λέγαμε και τη φιλοσοφία της Strange, περί της 

«δομικής ισχύος»182, στην οποία έχει γίνει αναφορά σε άλλο σημείο της 

παρούσας μελέτης.  

Η δε ενίσχυση ή ο προσεταιρισμός  των μη κρατικών δρώντων, 

αποτελεί ένα άλλο εφόδιο της εν δυνάμει χάραξης εξωτερικής πολιτικής, με 

όχημα τα οικονομικά μέσα, εμπεριέχοντας ταυτόχρονα και τη διάσταση της 

εξυπηρέτησης των εθνικών, οικονομικών συμφερόντων.  

Είναι γεγονός, ότι ένα ευρύ φάσμα μη κρατικού χαρακτήρα, 

παραγόντων, εμπλέκονται στη διαδικασία της οικονομικής διπλωματίας, τόσο 

σε επίπεδο διαμόρφωσης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής ενός κράτους, 

όσο και αυτόνομα. Μέχρι πρόσφατα, οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι ΠΕΕ, ήταν 

αυτές οι οποίες επεδίωκαν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων αναφορικά με τα ζητήματα της οικονομικής διπλωματίας. Οι 

επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι ΠΕΕ, εξακολουθούν βεβαίως να δρουν εντός 

αυτού του πεδίου και μάλιστα με τρόπο εντονότερο σε σύγκριση με το 

πρόσφατο παρελθόν, αφού πλέον η παγκοσμιοποίηση των αγορών έχει 

κορυφωθεί και οι διεθνείς σχέσεις, γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες και 

πολυεπίπεδες. 

Ο κύκλος πλέον, έχει διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας και τους 

εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ήτοι, τις Μη Κυβερνητικές 

Οργανώ μπλέκονται σε μια σειρά αποφάσεων των 

	
181 Βλ. σχετικά παραδείγματα, στα P. Evans, H. Jacobson, R. D. Putnam (eds.), 
Double-Edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics, University 
of California Press, Berkeley 1993 και J. S. Odell (ed.), Negotiating Trade: 
Developing Countries in the WTO and NAFTA, Cambridge University Press,. 
Cambridge 2006. 
107 Βλ. S. Strange, States and Markets, 2nd ed., Pinter, London 1994, ιδιαιτέρως το 
Κεφάλαιο περί δομικής ισχύος. 
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κυβερνήσεων, όπως λ.χ., στα θέματα της παροχής αναπτυξιακής βοήθειας, η 

στον έλεγχο που ασκούν επί των αποφάσεων των κυβερνήσεων. Στην 

προσπάθειά τους αυτή, οι ΜΚΟ, κατάφεραν λ.χ., σε αρκετές περιπτώσεις, να 

αποσυνδέσουν την αναπτυξιακή βοήθεια με την εξυπηρέτηση των στενών 

εθνικών συμφερόντων του κράτους, συνδέοντάς το τελικά, με μια σειρά 

ευρύτερων ζητημάτων επιλογής της κοινωνίας των πολιτών, όπως η 

παγκόσμια ειρήνη, ο αφοπλισμός, η προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των γυναικών, η πορεία προς τον 

εκδημοκρατισμό διαφόρων κρατών και η προστασία του περιβάλλοντος183. 

Αυτή μάλιστα η τελευταία διάσταση, ήτοι, αυτή της προστασίας του 

περιβάλλοντος και γενικότερα ο παράγοντας της λεγόμενης «βιώσιμης 

ανάπτυξης», διαδραματίζει σήμερα, κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

διεθνών, οικονομικών σχέσεων μεταξύ κρατών184.  

Ως αποτέλεσμα, τα εθνικά κράτη, επιθυμώντας να ασκήσουν εξωτερική 

πολιτική μέσω της οικονομικής διπλωματίας, προβαίνουν σε κινήσεις θετικού 

χαρακτήρα, αφενός προς τις εταιρείες και ιδιαίτερα προς τις ΠΕΕ, και 

αφετέρου προς την πλευρά των ΜΚΟ. 

Οι θετικές κινήσεις προς την πλευρά των επιχειρήσεων, συνίσταται 

στην παροχή από το κράτος σε αυτές, ποικίλλων εχεγγύων, μέσω των 

οποίων οι επιχειρήσεις, διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την απρόσκοπτη 

λειτουργία και κερδοφορία τους, ενώ παράλληλα αποκτούν τη δυνατότητα για 

περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων τους όπου δει. Οι αντίστοιχες 

κινήσεις προς τις ΜΚΟ, συνίστανται στη χρηματοδότηση από το κράτος, των 

διαφόρων δραστηριοτήτων αυτών. Τα οφέλη από τις ενέργειες αυτές των 

κρατών, είναι προφανή. 

	
183 Βλ. Π. Σκλιάς, «Η διεθνής πολιτική οικονομία και ο ρόλος των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία», στο Π. Σκλιάς και Α. Χουλιάρας 
(επιμ.), Η Διπλωματία της Κοινωνίας των Πολιτών, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2002, σ. 
56. 
184 Η διάσταση του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί από μόνη 
της ένα τελείως ξεχωριστό κεφάλαιο, η περαιτέρω ανάπτυξη του οποίου, εκφεύγει 
της παρούσας μελέτης. 
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Σε κάθε περίπτωση, επιχειρώντας την ανακεφαλαίωση της «θετικής» 

με την «αρνητική» χρήση της οικονομικής διπλωματίας για λόγους εξωτερικής, 

αλλά και αμιγούς οικονομικής πολιτικής, στεκόμαστε στην εύστοχη 

παρατήρηση του Drezner, ο οποίος παρομοιάζοντας τις οικονομικές παροχές 

με «καρότο» και τις αντίστοιχες οικονομικές κυρώσεις με «μαστίγιο», 

επισημαίνει ότι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στο «μαστίγιο» (οικονομικές 

κυρώσεις) και στο «καρότο» (οικονομικές παροχές), έγκειται στο ότι το 

«μαστίγιο» είναι ιδιαίτερα δαπανηρό όταν δεν πετυχαίνει το στόχο του, ενώ το 

«καρότο» είναι επίσης ιδιαίτερα δαπανηρό όταν επιτυγχάνει το στόχο του185. 

	

B.	Οι	Άμεσες	Ξένες		Επενδύσεις	και	οι	διεθνείς	και	διμερείς	σχέσεις.		

Β.	1.	Μορφές	ισχύος	και	η	έννοια	του	εθνικού	συμφέροντος	

Αν και η ισχύς ως έννοια είναι κατά βάση το ρέκβιεμ της ρεαλιστικής 

προσέγγισης των διεθνών σχέσεων186 και περιγράφει τη δυνατότητα ενός 

κράτους να χαράζει την πολιτική του ανεπηρέαστο από εξωτερικές πιέσεις, 

ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επηρεάζει την πολιτική και οικονομική δράση 

άλλων κρατών, ο υπολογισμός της είναι μία ιδιαίτερα επίπονη και δύσκολη 

υπόθεση. Η μέτρηση της ισχύος ενός κράτους επεκτείνεται στη δημογραφική 

πυραμίδα του κυρίαρχου έθνους, τους οικονομικούς δείκτες, τις παραγωγικές 

σχέσεις και δυνατότητες της οικονομίας, τον έλεγχο ή την πρόσβαση σε 

βασικούς δρόμους (ιδιαίτερα του θαλασσίου) εμπορίου, τη συμμετοχή και τη 

θέση σε διεθνείς οργανισμούς, τις διπλωματικές σχέσεις με άλλα ισχυρά 

κράτη και φυσικά την επιχειρησιακή δυνατότητα του στρατιωτικού του 

εργαλείου. 

	
185 Βλ. D. W. Drezner, “The Trouble with Carrots: Transaction costs, conflict 
expectations and economic inducements”, στο J.-M. «Blanchard et al, Power and the 
Purse». Economic Statecraft, Independence and National Security, Frank Cass, 
London 2000, σ. 200. 
186 Βλ. Morgenthau H., Politics Among Nations: The struggle for Power and Peace, 

Νέα Υόρκη, 1948	 
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Με άλλα λόγια, η ισχύς είναι σε γενικές γραμμές ο βασικός μοχλός 

πίεσης και το κύριο διαπραγματευτικό εργαλείο των κρατών στην προσπάθειά 

τους να επιβάλλουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα του εθνικού τους 

συμφέροντος. Ο προσδιορισμός του τελευταίου είναι εξίσου δύσκολη 

υπόθεση καθώς στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον σπάνια είναι ξεκάθαρο τι 

αποτελεί αμιγώς εθνικό συμφέρον και τι κοινό, όσον αφορά σε συμμαχίες και 

διεθνείς οργανισμούς. Σε γενικές πάντως γραμμές ο όρος αναφέρεται σε μία 

σειρά εξωτερικών σχέσεων οικονομικού, πολιτικού, στρατιωτικού και 

διπλωματικού χαρακτήρα οι οποίες αποφέρουν τα αντίστοιχα οφέλη που 

προσδοκά η/οι εκάστοτε πλευρά/-ες.   

  

Β. 1. 1. Μορφές ισχύος - Η θεωρητική προσέγγιση 

Η παράθεση των σύγχρονων θεωρητικών μορφών ισχύος, τουλάχιστον 

όπως τις αντιλαμβάνονται οι θεωρητικοί του είδους (ανεξαρτήτως σχολών και 

ιδεολογικών τοποθετήσεων), θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον τρόπο, 

δια του οποίου κάποιες «μεγάλες δυνάμεις»187, εννοούν τη διεθνή προοπτική 

και παρουσία τους, ενώ παράλληλα, αναμένεται να μας προσδώσουν μια 

περαιτέρω οπτική ερμηνείας των φαινομένων, σε συγκρουσιακό ή δυνητικά 

συγκρουσιακό πεδίο.  

Αναμένεται επίσης, η κατανόηση φαινομένων, τα οποία φαίνεται να 

περιέχουν «αποχρώσες ενδείξεις» εμπλοκής τρίτων παραγόντων, σε 

διμερούς τύπου διαφωνίες-διαμάχες. Σε αυτή την κατεύθυνση, επιλέξαμε να 

παρακολουθήσουμε κατά κύριο λόγο, τη σκέψη και θεώρηση επί των 

σύγχρονων μορφών ισχύος, του Nye, αφενός γιατί ο εν λόγω αναλυτής 

αποτυπώνει με τρόπο «κυνικό» θα λέγαμε, την όλη θεώρησή του και 

αφετέρου, επειδή η ίδια η προσέγγισή του, μπορεί να μας οδηγήσει σε 

χρήσιμες διαπιστώσεις στο όλο ερευνητικό μας ζήτημα. Υπό αυτή την 

προοπτική, αναφέρονται τα εξής:  

																																																								
187 Και συνακόλουθα, κάποιες περιφερειακές δυνάμεις, ή «εν δυνάμει» δυνάμεις. 
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Ο Nye188 προέβη σε ένα μάλλον ρεαλιστικής χροιάς ορισμό της έννοιας 

της ισχύος. Σύμφωνα με αυτόν, έγκειται στην ικανότητα του ενός (κράτους, 

συμμαχίας, οργανισμού κλπ) να επηρεάζει το συμπεριφορικό πρότυπο του 

άλλου, έτσι ώστε ο πρώτος, να επιτυγχάνει έναντι του άλλου, τα 

αποτελέσματα που επιθυμεί. Η εν λόγω επιρροή, δεν ασκείται κατ’ ανάγκη 

πάντοτε μέσω της βίας ή του εξαναγκασμού της χρήσης βίας. Άλλωστε, 

ακόμη και ο Κλαούζεβιτς189 θεωρεί τη χρήση του πολέμου ως την ύστατη 

λύση της πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή. Ο εν λόγω επηρεασμός, είναι 

δυνατό να ασκείται και με τη χρησιμοποίηση άλλων μέσων, όπως για 

παράδειγμα δια της πειθούς, δια της ελκυστικότητας των αξιών και ιδεών του 

επηρεάζοντα, ή του «παραδείγματος προς μίμηση», το οποίο μπορεί να 

αποτελεί ένα κράτος. Υπό αυτή τη λογική και προοπτική, ο Nye προχώρησε 

περαιτέρω, στη διάκριση της ισχύος σε «σκληρή» (hard power)190 και σε 

«ήπια» (soft power)191.  

H «σκληρή» ισχύς, αποτελείται από τη στρατιωτική κυρίως διάσταση 

αυτής, καθώς επίσης και την αντίστοιχη οικονομική διάσταση192, ενώ η 

	
188 Βλ. J. S. Nye Jr., The Paradox of American Power, Oxford University Press, 
Oxford 2002. 
189 Clausewitz C., On War, Princeton University Press, 1984 
190 Αποτελεί παλαιό και καθιερωμένο όρο για τις διεθνείς σχέσεις. 
191 J. S. Nye Jr., ό. π. Αξίζει δε της επισήμανσης, ότι ο ίδιος θεωρείται ο πρώτος ο 
οποίος χρησιμοποίησε και καθιέρωσε τον εν λόγω όρο, σε προγενέστερα έργo του, 
ήτοι, στο J. S. Nye Jr., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, 
Basic Books, New York 1991. 
192 Η «σκληρή» ισχύς, συναντάται σε μια θεωρία, η οποία επικαλείται τη χρήση 
στρατιωτικών και οικονομικών μέσων, με στόχο τον επηρεασμό της συμπεριφοράς ή 
και των ίδιων συμφερόντων των εμπλεκομένων πολιτικών οντοτήτων. 
Χρησιμοποιείται δε κατ’ αντιπαράθεση με την «ήπια» ισχύ. Η θεωρία της «σκληρής» 
ισχύος περιγράφει την ικανότητα ενός έθνους, στο να εξαναγκάζει ή έστω να 
προτρέπει ένα άλλο έθνος να εκτελεί συγκεκριμένες δράσεις, κατά το πρότυπο ή την 
επιταγή του πρώτου. Αυτό γίνεται μέσω της στρατιωτικής ισχύος, η οποία δια της 
αναγκαστικού τύπου διπλωματίας, του ίδιου του πολέμου, αλλά και των συμμαχιών, 
ασκεί απειλές και ουσιαστικό εξαναγκασμό προς την άλλη μεριά, με σκοπό την 
υποταγή της στα κελεύσματα του στρατιωτικά ισχυρού έθνους. Εναλλακτικά, η 
θεωρία της «σκληρής» ισχύος, μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την έννοια της 
οικονομικής ισχύος, η οποία χρησιμοποιεί μέσα όπως είναι λ.χ.,  η οικονομική 
ενίσχυση αλλά και οι οικονομικές κυρώσεις, αλλά και η δωροδοκία ακόμη, 
προκειμένου το ισχυρό έθνος, να προκαλέσει και να εξαναγκάσει το ασθενέστερο 
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ν εν γένει. Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν πολλές 

																																																																																																																																																														

«ήπια» ισχύς193, προέρχεται από αρκετές πηγές προέλευσης, που όλες όμως 

συνεπάγονται σε μικρό ή  σε μεγάλο βαθμό, την πειθώ, την ελκυστικότητα, το 

παράδειγμα, τις αξίες, αλλά και μια σειρά μέσων, όπως μεταξύ άλλων, την 

οικονομική βοήθεια, τη διπλωματική επιρροή, κ.λ.π. Με άλλα λόγια σύμφωνα 

με τον Nye, η «ήπια ισχύς», συνεπάγεται την ικανότητα μεταστροφής των 

επιδιώξεων του άλλου, εντός των ιδίων επιδιώξεων του ασκούντα την «ήπια 

δύναμη». Σύμφωνα με τον ίδιο λοιπόν, η «ήπια ισχύς», δεν είναι απλά 

ταυτισμένη με την επιρροή, αλλά συνιστά αυτόνομα, κάτι αρκετά περισσότερο 

από την ίδια την έννοια της πειθούς, ή της ικανότητας παρακίνησης των 

ανθρώπων μέσω των επιχειρημάτων, παρά το γεγονός ότι αυτό, αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι της «ήπιας ισχύος». Η «ήπια ισχύς», αποτελεί επίσης σε 

κυριαρχικό βαθμό, την ικανότητα προσέλκυσης και η ίδια η διάσταση της 

ελκυστικότητας, φαίνεται να οδηγεί συνήθως, προς την κατεύθυνση της 

συγκατάθεσης. Με απλά λόγια, η «ήπια ισχύς», όσον αφορά τη συμπεριφορά, 

είναι ελκυστική ισχύς194.  

Οι ΑΞΕ θα μπορούσαν ενδεχομένως να θεωρηθούν μία μορφή 

χρησιμοποίησης της «ήπιας ισχύος» καθώς χωρίς την άσκηση οιασδήποτε 

μορφής βίας δημιουργούν σχέσεις συνεργασίας σε πρώτο επίπεδο, αλλά και 

εξάρτησης σε ύστερο. Ιδιαίτερα αν οι επενδύσεις έχουν τοποθετηθεί σε 

νευραλγικούς τομείς όπως τα δίκτυα (μεταφορών, επικοινωνιών, ενεργειακά 

κ.α.), η βαριά βιομηχανία, η Άμυνα και οι νέες τεχνολογίες. 

Η κατανομή της παγκόσμιας ισχύος στον 21ο αιώνα, είναι ιδιαίτερα 

περίπλοκη και πολυεπίπεδη, εξαιτίας ασφαλώς και των εξελίξεων στον τομέα 

της τεχνολογίας και των επικοινωνιών, καθώς επίσης και των διεθνών 

σχέσεω

	
στην υποταγή του στις επιταγές του πρώτου. Για σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τη 
θεωρία της «σκληρής» ισχύος, βλ. σχετικά, στο K. M. Campbell & M. E. O’Hanlon, 
Hard Power: The New Politics of National Security, Basic Books, New York 2006, 
όπου όμως, παρατίθεται και προτείνεται η διάσταση μιας νέας μείξης μεταξύ της 
«σκληρής» και της «ήπιας» ισχύος. 
193 Η «ήπια» ισχύς, αναφέρεται στην ισχύ εκείνη, η οποία προέρχεται από τη 
διπλωματία, την κουλτούρα και την ιστορία. 
 
194	Βλ. J. S. Nye Jr., 2002, ό .π., σσ. 6-7.	
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εστίες και πηγές ισχύος, οι οποίες και ξεφεύγουν του ελέγχου των κρατικών 

οντοτήτων195, όπως λ.χ., οι ΠΕΕ, οι ΜΚΟ, αλλά ακόμη και οι τρομοκρατικές 

οργανώσεις, καθιστά με ακόμα πιο επιτακτικό τρόπο, την ανάγκη της χρήσης 

της «ήπιας» ισχύος.  

Η πολιτική πλέον, σύμφωνα με τον Nye, έχει τη στήριξή της σε 

ανταγωνιστικά πρότυπα, μέσα από τα οποία κυριαρχεί η ελκυστικότητα, η 

νομιμοποίηση και η αξιοπιστία και όχι η στρατιωτικού ή οικονομικού τύπου 

ισχύς, όπως συνέβαινε στο παρελθόν196. Ως «ήπια ισχύς» λοιπόν κατά τον 

ίδιο, νοείται η ικανότητα μέσω του πεδίου της συνεργασίας, διαμόρφωση των 

προτιμήσεων του άλλου197.Οι πηγές προέλευσης της «ήπιας ισχύος» δε, 

σύμφωνα με τον ίδιο, εμπεριέχουν την αρχή και προέλευσή τους, εντός τριών 

πυλώνων, ήτοι, του πολιτισμού, των πολιτικού τύπου αξιών, καθώς επίσης 

και της εν γένει εξωτερικής πολιτικής του κάθε κράτους198. Αναφορικά με τον 

ίδιο τον πολιτισμό ενός κράτους, αυτός σύμφωνα με τον Nye, πρέπει να 

εμπεριέχει αξίες τέτοιες, οι οποίες να αποτελούν παγκοσμίως αποδεκτά 

πρότυπα από τον άλλον, προκειμένου αυτές, να μπορέσουν να καταστούν 

ελκυστικές, αποτελώντας ταυτόχρονα παραδείγματα προς μίμηση. Η 

εμπορική δραστηριότητα, οι προσωπικές επαφές, οι επισκέψεις και οι 

πολιτιστικές ανταλλαγές, συνιστούν κατά τον ίδιο, τρόπους μετάδοσης της 

κουλτούρας μιας χώρας.  

Από την άλλη, οι αξίες τις οποίες και υποστηρίζει ένα κράτος στο 

εσωτερικό αυτού, ή ακόμη και σε επίπεδο διεθνών οργανισμών, αλλά και στην 

εξωτερική του πολιτική, είναι ικανές στο να επηρεάζουν σε μείζονα βαθμό, τις 

συνειδήσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε οι 

τελευταίοι, να διάκεινται εν τέλει, με τρόπο ευνοϊκό έναντι του συγκεκριμένου 

κράτους.  

	
195 Βλ. Π. Κ. Ιωακειμίδης, Η θέση της Ελλάδας στο διεθνές, ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό σύστημα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 2007, σ. 68. 
196 Βλ. J. S. Nye Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public 
Affairs Press, New York 2004, σ. 31. 
197 Στο ίδιο σ. 5. 
198 Στο ίδιο, σ. 11. 
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Η άσκηση ωστόσο της «ήπιας ισχύος», βρίσκεται αντιμέτωπη με μια 

σειρά περιορισμών, οι οποίοι οφείλονται σύμφωνα με τον Nye199, στο 

εκάστοτε «πλαίσιο», στη διάσταση δηλαδή, του ποιόν έχει να αντιμετωπίσει ο 

δρών και υπό ποιές συνθήκες προσπαθεί να πείσει τον άλλον.  Σε κάθε 

περίπτωση, ο αποτελεσματικός συνδυασμός της «ήπιας» και της «σκληρής» 

ισχύος, έχει ως αποτέλεσμα, την εμφάνιση μιας νέας θεωρητικής 

προσέγγισης200, αυτής της λεγόμενης ««έξυπνης» ισχύος (smart power)201, η 

οποία  συνδυάζει στοιχεία εξαναγκασμού, στο πλαίσιο της «σκληρής» ισχύος, 

με στοιχεία ταυτόχρονα, πειθούς και άμιλλας, αναλόγως των συνθηκών και 

των περιορισμών οι οποίοι και επικρατούν τη δεδομένη χρονική περίοδο 

ανάληψης δράσης.  

Σύμφωνα με τους Crocker, Hampson και Aall, η «έξυπνη» ισχύς202, 

περιλαμβάνει τη στρατηγική χρήση της διπλωματίας, της πειθούς και της 

«ενδυνάμωσης ικανοτήτων» (“capacity building”), καθώς επίσης και την 

προβολή της ισχύος και της επιρροής, σε τρόπους-μέσα οι οποίοι είναι 

οικονομικώς αποδοτικοί και εμπεριέχουν παράλληλα, την κοινωνική 

νομιμοποίηση. Η προσέγγιση της «έξυπνης» ισχύος, κινείται μεταξύ του 

	
199 Στο ίδιο, σ. 16. 
200 Βλ. E. J. Wilson III, “Hard Power, Soft Power, Smart Power”, The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, vol. 616, no. 1, March 2008, σελ. 
116.  
199 Ο εν λόγω όρος, επινοήθηκε σε συνέχεια των αποτελεσμάτων που επέφερε η 
Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, εν είδει αντίδρασης, στην τότε ασκούμενη 
από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, νέο-συντηρητική εξωτερική πολιτική και αποτελεί 
πλέον, καθιερωμένο όρο για τις διεθνείς σχέσεις. 
200 Βλ C. A. Crocker, F. O. Hampson, P. Aall, “Leashing the Dogs of War”, στο C. A. 
Crocker, F. O. Hampson, P. Aall (eds.), Leashing the Dogs of War: Conflict 
management in a divided world, United States Institute of Peace, Washigton DC 
2007, σ. 13. 
Βλ. σχετικά, την όλη νοητική προσέγγιση του ζητήματος στο John J. Hamre, Joseph 
Nye & Richard Armitage, “Smart Power”, The American Interest, 
November/December issue 2007, όπου ο Hamre, συζητά σχετικά, με τους Nye και 
Armitage επί του όλου ζητήματος της «έξυπνης» ισχύος. Βλ. στο http://www.the-
american-interest.com/article.cfm?piece=346. Ανακτηθέν, στις 15/3/2012. 
 

	

	

http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=346
http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=346
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ιδεαλισμού και του ρεαλισμού, με τη μεν πρώτη προσέγγιση, να σχετίζεται με 

την ελκυστικότητα την οποία ασκούν οι αξίες της δημοκρατίας και της 

ελευθερίας («ήπια» ισχύς δηλαδή), τη δε δεύτερη, να σχετίζεται αντίστοιχα, με 

τη στρατιωτικού τύπου ισχύ («σκληρή» ισχύς). Οι εν λόγω δύο παράλληλοι 

άξονες δράσεων, συνιστούν αναγκαία και ικανή συνθήκη προς την 

κατεύθυνση της αύξησης της αξιοπιστίας και της εν γένει επιρροής μιας 

χώρας.  

Προϋπόθεση δε της «έξυπνης δύναμης», είναι ο ίδιος ο χρονισμός των 

δράσεων αυτής, η αναγνώριση δηλαδή, των επικρατούντων σε μια δεδομένη 

χρονική περίοδο, κατάλληλων για την περίσταση του σχεδίου ενός κράτους, 

διαμορφωμένων γεωπολιτικών συνθηκών και καταστάσεων. Η εν λόγω 

προϋπόθεση δηλαδή, εν είδει προαπαιτούμενου, συνίσταται στο «πότε» της 

δράσης, πότε δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιηθεί η «ήπια» και πότε η 

«σκληρή» ισχύς203, προκειμένου να επιτευχθούν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο, οι εκάστοτε εθνικές επιδιώξεις του δρώντος κράτους204. Η εν λόγω 

παράμετρος βεβαίως, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί, καθώς το 

παγκόσμιο πολιτικό σύστημα, είναι εξαιρετικά περίπλοκο και κυρίως, 

δυναμικό. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, δεδομένου ότι οι πηγές 

προέλευσης και οι θεσμοί της «σκληρής» ισχύος, είναι περισσότεροι από 

εκείνες της αντίστοιχης «ήπιας», θα πρέπει κάθε φορά να επιλέγονται και να 

επιβάλλονται ορισμένα κάθε φορά, πλεονεκτήματα της μίας ή της άλλης 

μορφής. 

 

Β. 1. 2. Μορφές ισχύος - Η αποτύπωση της θεωρίας στη  σημερινή 

πραγματικότητα 

Τα παραπάνω εκτεθέντα βεβαίως, περί των σύγχρονων, θεωρητικών 

μορφών ισχύος, αφορούν εν πολλοίς, τις προοπτικές και τις επιδιώξεις της 

εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφού οι εν 

λόγω θ εκεί και για ακριβώς αυτό το σκοπό, ήτοι, εωρίες «ξεπήδησαν» από 

																																																								
203	Dunne T., Kurki M., Smith S., Theories of International relations: Discipline And 
Diversity, Oxford university Press, 2007	
204 E. J. Wilson III, ό. π., s. 116. 
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την ευόδωση με τον πλέον δόκιμο τρόπο, των προοπτικών και των 

επιδιώξεων της εξωτερικής πολιτικής της λεγόμενης «υπερδύναμης». Τη 

θεωρητική αυτή προσέγγιση ασφαλώς, επί τη βάσει της πράξης, μπορούν να 

την ασπαστούν και να την εντάξουν στην ατζέντα της εξωτερικής τους 

πολιτικής και άλλες «μεγάλες δυνάμεις», ή περιφερειακές δυνάμεις, ή «εν 

δυνάμει» δυνάμεις205, προοπτική η οποία ούτως ή άλλως λαμβάνει πράγματι 

χώρα στο σημερινό παγκόσμιο γίγνεσθαι.  

Δεν θα πρέπει να λησμονείται σε κάθε περίπτωση το γεγονός, ότι με το 

πέρας του Ψυχρού Πολέμου, το διπολικό διεθνές σύστημα του τελευταίου 

μέρους του 20ου  αιώνα, παραχώρησε τη θέση του, σε μια ασύμμετρη, 

μονοπολικού τύπου δομή, στην οποία κυριαρχούν, τουλάχιστον σε επίπεδο 

στρατιωτικής ισχύος, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  

Είναι γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου διαστήματος της 

δεκαετίας του 1990, οι Ηνωμένες Πολιτείες, άσκησαν μια εξωτερική πολιτική, 

επιλεκτικής εμπλοκής, παραμένοντας σε γενικές γραμμές απρόθυμες στο να 

αναλάβουν παγκόσμιου τύπου δράσεις. Κομβικό σημείο ωστόσο, στη 

μεταστροφή της τάσης τους, απετέλεσαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 

του 2001. Πράγματι, από τότε και στο εξής, οι Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται 

να προσφεύγουν ολοένα και περισσότερο στη μονομερή διαχείριση των 

παγκόσμιων υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων τους, στην 

ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, των Βαλκανίων και του Περσικού Κόλπου, 

όπου και συνιστούν το σημαντικότερο εξωτερικό παράγοντα.  

Όπως παρατηρεί σχετικά ο Kagan, στην εποχή η οποία σηματοδοτείται 

από το πέρας του Ψυχρού Πολέμου, οι «μεγάλες δυνάμεις», διαθέτουν τριών 

ειδών επιλογές, στις οποίες μπορούν να στραφούν, ασκώντας την εξωτερική 

τους πολιτική. Μπορούν να δράσουν δηλαδή, είτε μονομερώς, είτε μέσω της 

δημιουργίας διμερών τύπου σχέσεων, είτε να εμπλακούν στο επίπεδο των 

πολυμερών συνεργασιών. Τα τελευταία χρόνια, είναι φανερό ότι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, ακολουθούν μια συνισταμένη και των τριών αυτών επιλογών κατά 

την άσκηση της εξωτερικής τους πολιτικής, με τάση ωστόσο, βαίνουσα με 

	
205 Βλ. σχετικά, ό. π., υποσημ. 111.  
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σταδιακό τρόπο, στη μονομέρεια των δράσεων206. Θα προσθέταμε δε, ότι 

στην εν λόγω προοπτική της μονομερούς, διμερούς ή και πολυμερούς δράσης 

των Ηνωμένων Πολιτειών κατά βάση, θα μπορούσε να ενταχθεί βεβαίως και η 

εφαρμογή στην πράξη, των προηγουμένων αναφερθέντων, θεωριών ισχύος.  

Ως μοναδική «υπερδύναμη» στο διεθνές σύστημα, το οποίο 

διαμορφώθηκε μετά και την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, αποτελούν τον κυριότερο έξω-περιφερειακό παρεμβατικό 

παράγοντα, σε πάρα πολλές γεωγραφικές ενότητες του πλανήτη, 

προβάλλοντας συχνά, την πολιτικοοικονομική και στρατιωτική ισχύ που 

διαθέτουν, αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο διμερών συμφωνιών που έχουν 

συνάψει με χώρες της εκάστοτε γεωγραφικής περιοχής, προκειμένου να είναι 

σε θέση να επηρεάζουν προς όφελός τους τις περιφερειακές εξελίξεις. Η 

ταυτόχρονη δε πρωτοκαθεδρία τους, σε διεθνείς οργανισμούς όπως το 

ΝΑΤΟ, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τον παρεμβατικό χαρακτήρα των ενεργειών 

τους207.  

Πέραν βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών, αναδύονται και νέες μεγάλες 

περιφερειακές δυνάμεις208. Τέτοιες δυνάμεις, είναι ασφαλώς η Ρωσία και η 

Κίνα. Η μεν Ρωσία, είναι η μεγαλύτερη - μακράν της δεύτερης - χώρα σε 

έκταση στον κόσμο, με κολοσσιαίου μεγέθους (και εν πολλοίς 

ανεκμετάλλευτες ακόμη), πλουτοπαραγωγικές πηγές, προηγμένη τεχνολογία 

σε σημαντικούς τομείς, όπως είναι η διαστημική τεχνολογία, αλλά και 

σημαντική βιομηχανία, όπως της παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η δε 

Κίνα, είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα στον κόσμο (και τρίτη σε 

έκταση), ενώ διαθέτει στην παρούσα χρονική περίοδο, τη δεύτερη πλέον, 

μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως. Πρόκειται δε, για μια τεραστίων 

διαστάσ νό» εργατικό δυναμικό και τεράστιες 

	
206 Βλ. R. Kagan, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World 
Order, Alfred A. Knopf, New York 2003. 
207 Για πλήρη στοιχεία βλ. D. Bourantonis, K. Ifantis, P. Tsakonas (eds.), 
Multilateralism and Security Institutions in an Era of Globalization, Routledge, 
London, 2008. 
208 Με τη στρατιωτική ή την οικονομική έννοια, ή και με τις δύο μαζί 
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πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αν επιχειρούσαμε δε, να προσθέσουμε την 

έκταση και των δύο, θα διαπιστώναμε ότι αυτές, καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο μέρος του γεωγραφικού χώρου που αποκαλείται «Ευρασία». Στο 

σημείο αυτό, είναι ίσως περιττό να αναφέρουμε, ότι ο γεωγραφικός χώρος της 

Ευρασίας, έχει αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί, πεδίο γεωστρατηγικών 

διενέξεων μεταξύ των μεγάλων δυτικών δυνάμεων, εξαιτίας των 

πλουτοπαραγωγικών - κυρίως ενεργειακών - πόρων που διαθέτει.  

Σημειώνεται επίσης, ότι η σύγχρονη γεωπολιτική σκέψη και η εν γένει 

θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος, έχει καταγράψει τρεις τάσεις στη 

γεωπολιτική ανάλυση209: α) Αναγνωρίζεται η τεράστια σημασία των 

θαλάσσιων επικοινωνιών για στρατιωτικούς και οικονομικούς σκοπούς; β) 

Αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεωπολιτικό δυναμικό της Ευρασίας, η 

Αφρική υποβαθμίζεται, ενώ η Αμερικανική ήπειρος,  βρίσκεται κάπου 

ενδιάμεσα; γ) Αναγορεύεται σε εξέχον γεωπολιτικό στοιχείο, ο έλεγχος της 

παραγωγής και διακίνησης των ενεργειακών πηγών.  

Τον τελευταίο καιρό παράγεται δημόσιος λόγος στη σφαίρα της 

γεωστρατηγικής για τον έτερο των Ηνωμένων Πολιτειών, «πόλο», της 

«νεώτερης»210, νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, ήτοι, την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Έχει υποστηριχθεί, ότι η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως 

δεύτερου «πόλου», στη μεταψυχροπολεμική περίοδο, ακόμη και αν δεν 

βρίσκεται ακόμη στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες211, θα 

επέφερε  σημαντικές σταθεροποιητικές συνέπειες στο διεθνές σύστημα, το 

	
209 Οι τρεις τάσεις που καταγράφονται εδώ, αφορούν στο «παραδοσιακό» ρεύμα της 
γεωπολιτικής ανάλυσης. Στην πραγματικότητα οι τάσεις είναι περισσότερες, 
αντανακλώντας τη διεύρυνση του πεδίου της γεωπολιτικής που έχει λάβει χώρα κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες. Για μια περιεκτική, αλλά και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
παρουσίαση με εστίαση και στις σύγχρονες γεωπολιτικές τάσεις, βλ. σχετικά, στο G. 
Parker, Γεωπολιτική:  Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον, μτφρ. Ε. Αλεξοπούλου, εκδ. 
Ροές, Αθήνα, 2002 
210 Βλ. σχετικά, στο D. W. Drezner, “The New World Order”, Foreign Affairs, Vol. 68, 
No. 2, 2007, σς 34-57 
27 Τουλάχιστον σε επίπεδο στρατιωτικής ισχύος. 
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οποίο χαρακτηρίζεται ακόμη από μια μονοπολικού τύπου δομή, υπέρ των 

Ηνωμένων Πολιτειών212.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν επιθυμεί να διαδραματίσει με τη σειρά της το 

ρόλο της «υπερδύναμης», διαμορφώνοντας και υπερασπίζοντας, μια 

λειτουργικού τύπου, εναλλακτική προσέγγιση στην παγκόσμια διακυβέρνηση, 

τότε δεν έχει άλλο δρόμο, παρά μόνο την απεξάρτησή της από την εξωτερική 

πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και την αυτόνομη κάλυψη των αμυντικών 

της αναγκών. 

Οι ίδιες μάλιστα Ευρω-αμερικανικές σχέσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό κεφάλαιο του διεθνούς συστήματος, εξαιτίας της πολυδιάστατης 

μορφής τους, των συνεχόμενων ιστορικών και γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά 

και λόγω της πολυμορφίας και πολυπλοκότητας του σύγχρονου διεθνούς 

συστήματος και των ετερόκλητων συμφερόντων που εμφανίζονται εντός 

αυτού. Οι Ευρω-αμερικανικές σχέσεις θα λέγαμε, ότι έχουν περάσει από 

«πολλά κύματα».  

Ειδικά με αφορμή τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ, επήλθε ένας 

σαφής διαχωρισμός των επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης213. Η κρίση 

στις Ευρω-αμερικανικές σχέσεις, η οποία είναι εμφανώς παρούσα στη 

σημερινή εποχή, είναι ιδιαίτερη, αφού περιλαμβάνει μια πληθώρα, 

ετερόκλητων μεταξύ τους, ζητημάτων, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει, πολλά και 

διαφορετικά αλληλοσυνδεόμενα σημεία έντασης, τόσο σε οικονομικό, όσο και 

σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, στο βαθμό που οι 

εξελίξεις των τελευταίων ετών, σηματοδοτούνται από μια δραστική αλλαγή στη 

στρατηγική κουλτούρα κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, η παραδοσιακή 

διαφορά αντίληψης και ερμηνείας των διεθνών δεδομένων αποκτά πιο έντονο 

χαρακτήρα και ο συνεπακόλουθος αποσυγχρονισμός, αποκτά μεγαλύτερη 

στρατηγική σημασία.  

	
212 Δ. Κ. Ξενάκης και Μ. Ι. Τσινισιζέλης (επιμ.), Παγκόσμια Ευρώπη; Οι Διεθνείς 
Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση 
Ευρωπαϊκών Σπουδών, Σιδέρης, Αθήνα 2006. 
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Για να επανέλθουμε στις προηγουμένως περιγραφείσες, θεωρίες περί 

ισχύος, στεκόμενος στην ανισορροπία ισχύος μεταξύ των Ηνωμένων 

Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υφαντής αναφέρει χαρακτηριστικά, 

ότι παρά τις θεωρήσεις επιφανών Αμερικανών όπως ο Nye, περί του 

σημαίνοντα ρόλου της «ήπιας» ισχύος, η «σκληρή» ισχύς είναι έντονα 

παρούσα στον κόσμο του σήμερα. Εντός ενός συστήματος εγγενών 

«εγωιστικών» και ανασφαλών ταυτόχρονα κρατών όπως αναφέρει 

παραστατικά, η στρατιωτική ικανότητα, παραμένει το απόλυτο, υπαρξιακού 

τύπου, νόμισμα της διεθνούς πολιτικής214.  

Ερχόμενοι στην περιφερειακή διάσταση των δράσεων, στην επιλογή 

δηλαδή μιας κρατικής ή και υπερεθνικού χαρακτήρα215, οντότητας, να προβεί 

σε επεκτατικού τύπου πολιτική, σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του 

ενδιαφέροντός της, αξίζει να σταθούμε στη θεωρία της «περιφερειακής 

κυριαρχίας», όπως τη διατύπωσε ο Mearsheimer και η οποία βεβαίως, 

αντανακλά μια σαφή προσέγγιση υπό τη «ρεαλιστική» οπτική γωνία, χωρίς 

ωστόσο να παρουσιάζει «ακαμψίες» γεωπολιτικού χαρακτήρα, περί 

συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών και της σπουδαιότητας αυτών, εν 

είδει «θέσφατου».  

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, δεδομένου ότι για τον Mearsheimer, η 

πλανητική κυριαρχία συνιστά κάτι το ανέφικτο, ο στόχος κάθε θεωρούμενης 

ως «μεγάλης», δύναμης, συνίσταται αφενός στην κυριαρχία αυτής, εντός της 

στενής ή και ευρύτερης γεωγραφικής / γεωπολιτικής της περιφέρειας και  

αφετέρου, στην αποτροπή της οποιασδήποτε έτερης, «μεγάλης δύναμης», να 

κυριαρχήσει και να προσποριστεί συνακόλουθα, τους εκεί ευρισκόμενους 

πόρους216, να μην καταστεί δηλαδή ο «άλλος»,  «παίκτης» στη «δική της» 

περιφέρεια. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κυριαρχήσει στην 

αμερικανική ήπειρο, από το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, έχουν ως πάγιο 

στόχο τους, τη διαφύλαξη αυτής τους της κυριαρχίας, ενώ παράλληλα, έχουν 

	
214 Στο ίδιο, σ. 100. 
215 Όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
216 Με την ευρεία έννοια. 
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ως στόχο, το να μην επιτρέψουν σε κανέναν άλλο «μεγάλο παίκτη», να 

κυριαρχήσει στην Ευρώπη ή στη Βορειοανατολική Ασία217.  

Όπως προαναφέρθηκε στο σημείο Β. 1. 1., προϋπόθεση της «έξυπνης 

δύναμης», είναι το «πότε» της χρησιμοποίησης της «ήπιας» ή της «σκληρής» 

ισχύος, παράμετρος βεβαίως, εξαιρετικά δύσκολα προβλέψιμη, δεδομένης της 

εξαιρετικής περιπλοκότητας και δυναμικότητας κυρίως, του παγκόσμιου 

πολιτικού συστήματος. Είναι γεγονός, πως παρά τον όποιο σχεδιασμό, 

απρόβλεπτοι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τον «ανταγωνιστή» ή τον 

«εν δυνάμει ανταγωνιστή» της έτοιμης προς δράση, οντότητας, ιδιαίτερα αν ο 

«ανταγωνιστής» διαθέτει μεγαλύτερο «ειδικό βάρος», στην περιοχή 

ενδιαφέροντος, της έτοιμης προς δράση, οντότητας, τότε τα πράγματα, είναι 

εξαιρετικά πιθανό να οδηγηθούν σε αστοχία, για τον επιθυμούντα τη δράση.  

Χαρακτηριστικό σε αυτό το σημείο και τη διάσταση218, είναι το 

παράδειγμα της λεγόμενης «Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας», η οποία 

ενεργοποιήθηκε το 1995, με την ιδρυτική διακήρυξη της Βαρκελώνης. 

Υιοθετήθηκε δε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να βελτιώσει τις 

σχέσεις της, κυρίως με τις λεγόμενες χώρες του “Maghreb”219 και του 

“Mashriq”220.  

Από την ιδρυτική διακήρυξη της Βαρκελώνης το 1995, προκύπτει ότι η 

εν λόγω πρωτοβουλία, βασιζόταν σε τρεις κεντρικούς άξονες, ήτοι, στην 

πολιτική συνεργασία και στη συνεργασία για την κοινή ασφάλεια στην 

περιοχή ρισμό ενός κοινού χώρου ειρήνης και 

	
217 Βλ. σχετικά, επί όλων αυτών, στο J. J. Mearsheimer, 2007, ό. π.  
218 Τόσο σε επίπεδο της ριζικής ανατροπής, του μέχρι τότε δόγματος της εξωτερικής 
πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ως απότοκο των γεγονότων της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001, όσο και σε επίπεδο αποτύπωσης των Ευρω-αμερικανικών 
σχέσεων εν γένει (και πάντως με αρχή των γεγονότων, πρότερων του ζητήματος της 
στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράκ). 
219 Με τον όρο αυτό, ονομάζεται η περιοχή της Βόρειας / Βορειοδυτικής Αφρικής και η 
οποία περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές, το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τυνησία. Με 
τον όρο δε «Μεγάλο Maghreb», περιλαμβάνονται επιπλέον η Λιβύη, η Μαυριτανία 
και η Δυτική Σαχάρα. 
220 Με τον όρο αυτό, ονομάζεται η περιοχή της Ασίας, ανατολικά της Αιγύπτου και 
βορείως της Αραβικής χερσονήσου και η οποία περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές, το 
Ισραήλ, το Λίβανο, τη Συρία, την Ιορδανία, το Ιράκ και το Κουβέϊτ. 
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σταθερότητας, στην οικονομική συνεργασία, μέσα από την εγκαθίδρυση μιας 

ζώνης ελευθέρου εμπορίου ανάμεσα στους εταίρους, η οποία θα έχει ως 

σκοπό την αμοιβαία ευημερία και συνεργασία σε κοινωνικό και πολιτιστικό 

επίπεδο, μέσα από την αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων και την αμοιβαία 

κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών221.  Στην ουσία βεβαίως, επρόκειτο 

- πέραν των όποιων «αγαθών» προθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για 

μια προσπάθεια αυτής, προς την κατεύθυνση της επέκτασης των ζωτικών 

συμφερόντων της, στην πέραν της πραγματικής δικαιοδοσίας της222, ζώνη της 

Μεσογείου. Δεν θα πρέπει να λησμονείται στο σημείο αυτό, το γεγονός, ότι η 

διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 27 πλέον Κράτη Μέλη - εμπεριέχουσα 

και άλλες χώρες βρεχόμενες από τη Μεσόγειο - συνέβη σε χρονικό ορίζοντα 

δεκαετίας περίπου, από τη στιγμή της σχετικής διακήρυξης της 

Βαρκελώνης223.  

Εντός αυτού του πλαισίου λοιπόν, είχε θεωρηθεί από πλευράς 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η οικονομική συνεργασία και η ανάπτυξη των 

εμπορικών σχέσεων, καθώς επίσης και η προσέλκυση ΞΑΕ στην περιοχή, 

αποτελούσαν στοιχεία ικανά, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ισχυρών 

δεσμών, οι οποίοι και θα μπορούσαν να αποκτήσουν στο μέλλον και ένα είδος 

«πολιτι ροχή οικονομικής βοήθειας κρίθηκε ως ένα 

	
221 Βλ. σχετικά, στον επίσημο δικτυακό τόπο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, 
στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm. 
38 Μέσω της αντικειμενικής - και συνακόλουθα  de facto, αλλά και de jure (μέσω 
συγκεκριμένων αποφάσεων διεθνών οργάνων) - ιδιότητας κάποιων εκ των Κρατών 
Μελών της, ως «Μεσογειακών κρατών», υπό την έννοια ότι διέθεταν ακτογραμμή 
εντός της Μεσογείου. 
 
223 Η «Ευρωμεσογειακή Συνεργασία» σήμερα, αποτελείται από 37 μέλη, ήτοι, τα 27 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 10 μεσογειακούς εταίρους, ήτοι, με 
αλφαβητική σειρά, τις Αίγυπτο, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανο, Μαρόκο, 
Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Τουρκία και Τυνησία, ενώ η Λιβύη, υπόκειται σε 
καθεστώς παρατηρητή από το 1999.  
40 Και μόνο να σκεφτεί κανείς, τη συνύπαρξη στην πρωτοβουλία, των Αραβικών 
χωρών με το Ισραήλ, ή και τη συνύπαρξη της Τουρκίας (η οποία παρεπιπτόντως, δεν 
προσιδιάζει γεωγραφικά, με τον αρχικό σχεδιασμό και σκοπό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - καίτοι χώρα βρεχόμενη από τη Μεσόγειο. Βλ. σχετικά, ό. π., υποσημ. 
145), με μια σειρά από «εχθρικά» (ή έστω «αρνητικά») διακείμενα έναντι αυτής, 
κρατών. 
41 Κατά το προηγουμένως αναπτυχθέν, πρότυπο. 

http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm
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επαρκές κίνητρο για την προαγωγή των αναγκαίων οικονομικών και πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων για πολλές χώρες της πρωτοβουλίας. Διαπιστώθηκε, 

ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν οδηγούσε σε ρεαλιστικά 

αποτελέσματα. Σε μια τόσο «δύσκολη» περιοχή224, η προσδοκία ότι η 

ανάπτυξη του εμπορίου και των χρηματοδοτικών εκροών, θα ήταν ικανές από 

μόνες τους, στο να συμβάλλουν στην επίλυση των συγκρούσεων και να 

εγγυηθούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, συνιστούσε 

από μόνη της, μια ιδιαίτερα τολμηρή προσέγγιση.  

Η εν λόγω πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε την ατυχία 

μάλιστα, να συμπέσει με τα γεγονότα της11ης Σεπτεμβρίου του 2001, όπου οι 

αρχικές φιλοδοξίες της Ένωσης, στην προοπτική ενσωμάτωσης των 

Μεσογειακών τους εταίρων, μέσω του αμιγώς «Αμερικάνικου» μοντέλου, της 

οικονομικής και πολιτιστικής τους ισχύος («ήπιας» ισχύος δηλαδή), ήρθαν 

αντιμέτωπες με τη «σκληρή»225 ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες και 

προωθούσαν, τη συνολική αναμόρφωση του ευρύτερου χώρου της Mέσης 

Aνατολής. Στο σημείο αυτό, δικαιώνεται εν μέρει ο Mearsheimer226, υπό την 

αίρεση βεβαίως, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που ο χώρος της 

Μεσογείου συμπεριλαμβάνεται σαφώς στα ενδιαφέροντά τους, ίσως και να 

μην είχαν προβεί σε μια πολιτική «σκληρής» ισχύος, αν δεν συνέτρεχαν τα 

γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001.  

Η αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ στην περίπτωση του Ιράκ συνέπεσε και 

επηρεάστηκε από τις ανάγκες του «αμερικανικού εθνικού συμφέροντος» για 

τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, καθώς η βαριά 

βιομηχανία της χώρας πήρε βαθειά ανάσα από τις μαζικές εξοπλιστικές 

παραγγελίες, οι πετρελαϊκοί κολοσσοί αμερικανικών συμφερόντων 

επανέκτησαν πρόσβαση σε κοιτάσματα και δίκτυα της περιοχής και το έργο 

της ανοικοδόμησης έφερε μια σειρά αμερικανικών ΑΞΕ στις δύο υπό έλεγχο 

χώρες με μεγάλες προοπτικές κέρδους. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις 

χρήσης του στρατιωτικού εργαλείου με σκοπό να επιβληθεί το «εθνικό 

	
 
 
226 Ό. π., υποσημ. 142. 
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συμφέρον» δια της βίας227. Η «σκληρή ισχύς» δεν επέβαλλε μόνο τις 

εξωτερικές θέσεις των ΗΠΑ αλλά έδωσε λύσεις σε εσωτερικά προβλήματα της 

αμερικανικής οικονομίας εξάγοντας τις όποιες κρίσεις μακριά από τα σύνορα 

των ΗΠΑ. 

Από το σύνολο των παραπάνω εκτεθέντων, είναι φανερό, ότι η θεωρίες 

ισχύος, αποτυπώνονται ασφαλώς και στην πράξη, αλλά η άσκησή τους, 

εξαρτάται σαφώς και από τις εκάστοτε συγκυρίες του παγκοσμίου γίγνεσθαι. 

Η ρευστότητα των εξωτερικών σχέσεων του διεθνούς περιβάλλοντος, 

επαναπροσδιορίζει και διαρκώς μεταβάλλει τις ισορροπίες ισχύος, με 

αποτέλεσμα να χρειάζονται διαρκής προσαρμογή στα θεωρητικά εργαλεία 

αλλά και το νόημα των θεωρητικών σταθερών που χρησιμοποιούνται κατά τη 

μελέτη και άσκηση των Διεθνών Σχέσεων. 

 

 

B. 1. 3. Η έννοια του εθνικού συμφέροντος 

 

Ο ορισμός της έννοιας του εθνικού συμφέροντος, δεν είναι εύκολο να 

αποτυπωθεί, δεδομένης της εκάστοτε οπτικής γωνίας των οριζόντων την 

έννοια, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από την ιδεολογικοπολιτική τους 

ταυτότητα. Άλλη δηλαδή είναι η προσέγγιση της ρεαλιστικής σχολής, άλλη του 

φιλελευθερισμού, άλλη της μαρξιστικής θεωρίας και σκέψης. Εξάλλου, ακόμη 

και εντός των ιδίων των ιδεολογικών σχολών ή ρευμάτων, διαπιστώνεται μια 

σχετική πολυμορφία στην αντίληψη ορισμένων θεμελιωδών εννοιών, όπως 

είναι το ζήτημα του προσδιορισμού του εθνικού συμφέροντος, μη 

λησμονώντας και την αντίστοιχη διαφορετική αντίληψη όμοιων σχολών και 

ρευμάτων ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού.  

Η ίδια η ρεαλιστική σχολή, σχετίζεται με το εθνικό συμφέρον και την 

ισχύ το enthau, η δράση των κρατών στο διεθνές υ κράτους. Κατά τον Morg

																																																								
227 Clark G., Wesley K., Winning Modern Wars: Iraq, Terrorism and the American 
Empire, Public Affairs, 2003	
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πεδίο, θα πρέπει να κατευθύνεται με βάση το εθνικό τους συμφέρον. 

Αναβαθμίζει μάλιστα την ισχύ, ως αυτοσκοπό για την επίτευξη των εθνικών 

επιδιώξεων228. Ή σύμφωνα με τον Waltz και τη νεορεαλιστική προσέγγιση, η 

ισχύς δεν συνιστά αυτοσκοπό229. Κατά τη γενικότερη ρεαλιστική προσέγγιση, 

το εθνικό συμφέρον συνιστά αντικειμενική πραγματικότητα, η οποία και 

αποτελεί το βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής ενός 

κράτους. Θα λέγαμε σε γενικές γραμμές πάντως, ότι οι ρεαλιστικές 

προσεγγίσεις στις πλείστες των περιπτώσεων, θεωρούν το εθνικό συμφέρον 

ως βασική υπόθεση, προκειμένου να εξαχθούν λογικά συμπεράσματα για τη 

διεθνή πολιτική.  

Η φιλελεύθερη προσέγγιση230, αποδέχεται τη σπουδαιότητα της 

έννοιας του εθνικού συμφέροντος, θεωρώντας παράλληλα, ότι αυτό δεν είναι 

αντικειμενικά προσδιορίσιμο. Η εν λόγω αδυναμία, οφείλεται στην έμφαση 

που αποδίδεται στο ενδοκρατικό σύστημα καθορισμού του εθνικού 

συμφέροντος. Υπό αυτή την έννοια, το εθνικό συμφέρον, ταυτίζεται 

ουσιαστικά με το δημόσιο συμφέρον και παράγεται εντός των ίδιων 

μηχανισμών, με τη διαφορά ότι το δημόσιο συμφέρον είναι ευρύτερο και 

εμπερικλείει κάθε πτυχή του δημόσιου βίου, ενώ το αντίστοιχο εθνικό 

συμφέρον, περιορίζεται στην εξωτερική πολιτική και στη μελέτη των διεθνών 

σχέσεων. Το εθνικό συμφέρον για τους φιλελεύθερους, εμπεριέχει την 

προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, μέσω της 

αποτελεσματικής αμυντικής θωράκισής της, δεδομένου ότι η προάσπιση της 

εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αποτελεί ταυτόχρονα προάσπιση των 

ατομικών ιδιοκτησιών και του γεωγραφικού χώρου στον οποίο έχουν 

εφαρμογή τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών της231. 

	
228 Βλ. ιδιαίτερα επίσης, για την έννοια του εθνικού συμφέροντος τις διατυπώσεις του 
ιδίου, στο H. J. Morgenthau, In Defence of the National Interest, Alfred A. Knopf, New 
York 1951. 
229 Βλ. σχετικά, στο K. Waltz, 1979, ό. π. 
230 Με τη διαφοροποιημένη αντίληψη και προσέγγισή της ένθεν και ένθεν του 
Ατλαντικού. 
231 Για μια σύγχρονη και επικαιροποιημένη ματιά στην εν λόγω προσέγγιση, βλ. 
σχετικά, στο A. Moravcsik, “Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of 
International Politics”, International Organization 51 (4) 1997, σς. 513-553. 
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Το δε εθνικό ζήτημα, απετέλεσε κλασική μαρξιστική διαμάχη, διαμάχη η 

οποία είχε την αφετηρία της, στις θέσεις που επεξεργάστηκαν οι ίδιοι οι Marx 

και Engels στα κείμενα τους και η οποία συνεχίστηκε στη Δεύτερη Διεθνή πριν 

από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να κορυφωθεί στη διατύπωση από 

τον Lenin, μιας ρεαλιστικής επαναστατικής θεωρίας για το δικαίωμα των 

εθνών στην αυτοδιάθεσή τους. Ο Πουλαντζάς αναφέρει σχετικά με «τολμηρή» 

γλώσσα: «πρέπει να συνηθίσουμε σε τούτο το ολοφάνερο γεγονός. Δεν 

υπάρχει μαρξιστική θεωρία του έθνους. Το να λέμε - παρά τις ζωηρές 

συζητήσεις πάνω σε τούτο το θέμα μέσα στο εργατικό κίνημα - ότι υπάρχει 

υποτίμηση από μέρους του μαρξισμού της εθνικής πραγματικότητας, είναι 

ακόμα παρά πολύ μακριά από την αλήθεια»232. 

Επιπλέον και πέραν των όποιων ιδεολογικών προσεγγίσεων, ο 

διαχωρισμός μεταξύ της έννοιας του «εθνικού» και του «κρατικού», καθιστά 

ακόμη δυσκολότερο το επιχείρημα απόδοσης ενός καθολικά αποδεκτού 

ορισμού για το εθνικό συμφέρον. Πράγματι, με τον όρο «έθνος», νοείται ένα 

σύνολο ατόμων, τα οποία διαμοιράζονται κοινές ιστορικές μνήμες και 

εμπειρίες, κοινές αξίες και πολιτισμικά πρότυπα και κοινά στις πλείστες των 

περιπτώσεων, γλωσσικά ή/και θρησκευτικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα 

να έχουν διαμορφώσει μια διακριτή εθνική συνείδηση, να έχουν αναπτύξει 

δηλαδή, ένα αίσθημα κοινότητας και διαφορετικότητας ως προς άλλες 

αντίστοιχες ομάδες ανθρώπων. Η έννοια του «έθνους», δεν θα πρέπει να 

ταυτίζεται με αυτή του «κράτους». Το φαινόμενο του έθνους-κράτους, 

ξεκίνησε ουσιαστικά, την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης. Ακόμη και 

σήμερα όμως, υπάρχουν κράτη πολυεθνικά (π.χ. Νότιος Αφρική, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, αλλά και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής), αλλά και έθνη τα 

οποία δεν έχουν κατορθώσει να αποκτήσουν σαφή κρατική υπόσταση (π.χ. 

Κούρδοι, Παλαιστίνιοι, Τσετσένοι). Ο όρος «εθνότητα» επίσης, παρόλο που 

δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον ορισμό του «έθνους», πρακτικά έχει 

επικρατήσει να χρησιμοποιείται για μικρότερες πληθυσμιακές ομάδες (χωρίς 

την ύπαρξη ακριβούς ποσοτικού κριτηρίου) ή για λαούς χωρίς κρατική  

υπόστα

	
232 Βλ. Ν. Πουλαντζάς, Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισμός, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 
1982, σ. 133 κ.ε. 
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Κατά σύμβαση λοιπόν και επιχειρώντας να αποδώσουμε στην έννοια, 

το χαρακτήρα του «μέσου», θα λέγαμε, ότι το εθνικό συμφέρον, συνίσταται 

στη ρύθμιση ενός εθνικού ή διεθνούς θέματος - είτε το περιεχόμενό του είναι 

πολιτικό είτε στρατιωτικό είτε οικονομικό - κατά τρόπο ευνοϊκό για την 

ισχυροποίηση της θέσης μιας χώρας, στο εν γένει διεθνές σύστημα και στο 

διεθνή καταμερισμό ισχύος.  

Η ακόμη, υιοθετώντας μια ιεραρχημένη μορφή της έννοιας, το εθνικό 

συμφέρον, μπορεί να δομείται ως εξής: α) Σε συμφέρον επιβίωσης, το οποίο 

συνίσταται στην εδαφική ακεραιότητα της επικράτειας, η οποία εξασφαλίζεται 

με τη χρήση στρατιωτικής ή διπλωματικής ισχύος; β) Σε ζωτικό συμφέρον, το 

οποίο συνίσταται στην  ισορροπία ισχύος με τους αντιπάλους ή τους δυνητικά 

αντιπάλους, καθώς επίσης στην αντιμετώπιση δραστηριοτήτων εξωτερικών 

παραγόντων, οι οποίοι διαβρώνουν ή αποδυναμώνουν το πολιτειακό 

καθεστώς, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη ισχυρών 

συμμαχιών, στη συμμετοχή στο διεθνές θεσμικό σύστημα και στην ασφάλεια 

των ομοεθνών εκτός της επικράτειας; γ) Σε μείζον συμφέρον, το οποίο 

συνίσταται στη διατήρηση των πνευματικών αγαθών, του πολιτισμού, της 

ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των πολιτών; δ) Σε δευτερογενούς τύπου 

συμφέροντα, όπως είναι οι εξωτερικές οικονομικές δραστηριότητες του 

ιδιωτικού τομέα του κράτους233.  

Τέλος, ακόμη και η «τομεακή» διάσπαση της έννοιας του εθνικού 

συμφέροντος, θα μπορούσε να έχει νόημα. Ποιος π.χ., μπορεί να αρνηθεί ότι 

οι ενεργειακό πόροι, δεν συνιστούν κεφαλαιώδη παράγοντα στον κόσμο του 

σήμερα; Από τη στιγμή λοιπόν που οι ενεργειακό πόροι, βρίσκονται στον 

πυρήνα κάθε σχεδόν πτυχής του διεθνούς γίγνεσθαι, ξεκινώντας από την ίδια 

την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και εμπλεκόμενοι με τους τομείς των 

διεθνών μεταφορών, του διεθνούς εμπορίου, της εθνικής άμυνας και των 

διεθνών σχέσεων, γιατί να μην θεωρούνται και αυτοί, ως εθνικό συμφέρον;  

	
233 Βλ. D. E. Neuchterlein, United States National Interests in a Changing World, The 
University Press of Kentucky, Lexington 1973. 
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Σε κάθε περίπτωση, οι απόψεις και οι τυχόν ορισμοί, οριοθετήσεις και 

ταξινομήσεις του εθνικού συμφέροντος, υπόκεινται σε μια πολυποικιλία και 

διαφορετικότητα. Στην παρούσα διατριβή, το εθνικό συμφέρον μελετήθηκε 

υπό το πρίσμα του πολιτικού ρεαλισμού. Ως έννοια παράλληλη με το Κρατικό 

Συμφέρον, ως τελικός σκοπός της οιασδήποτε χρήσης Ισχύος και ως βασικό 

διακύβευμα διμερών ή πολυμερών Διεθνών Σχέσεων. Οριοθετήθηκε δε από 

το ακροτελεύτιο εργαλείο επιβολής ισχύος, τη χρήση στρατιωτικής βίας. Παρά 

το γεγονός ότι η διατριβή μελετά λιγότερο βίαιες και περισσότερο οικονομικές 

προεκτάσεις του διπόλου Ισχύς-Εθνικό Συμφέρον, η ρεαλιστική προσέγγιση 

θα αποτελεί το βασικό πρίσμα θεώρησης των βασικών σχέσεων, μιας και οι 

σχέσεις Ελλάδας-ΠΓΔΜ ρυθμίστηκαν και επαναπροσδιορίστηκαν με βάση τις 

ρεαλιστικές αρχές και τους ρεαλιστικούς όρους διαπραγμάτευσης. 

 

 

 

Β.	2.	Ξένες	Άμεσες	Επενδύσεις,	οικονομική	αλληλεξάρτηση	και	η	έννοια	

της	σύγκρουσης		

 

Β. 2. 1. Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις – Μία σύντομη αναφορά 

Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες 

επιζητούν συνεχώς νέες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη μεγαλύτερη 

ανάπτυξή τους, την οικονομική άνθιση, την εξάπλωση των εργασιών τους 

εντός και εκτός συνόρων της χώρας όπου εδρεύουν. Η διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων είναι μία πρακτική που όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται, 

ιδιαίτερα από τις μεγάλες επιχειρήσεις ανά την υφήλιο. Οι τρόποι με τους 
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οποίους επιχειρούν να διεθνοποιηθούν ποικίλλουν ανάλογα με την 

περίπτωση. Μεταξύ αυτών είναι και οι παρακάτω234: 

 Άμεσες και Έμμεσες εξαγωγές 

 Συμφωνίες παραγωγής 

 Παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 

 Δικαιόχρηση 

 Συμβόλαια διοίκησης 

 Συμφωνίες κατασκευής έργων «Με το κλειδί στο χέρι» 

 Ξένες Άμεσες Επενδύσεις 

 Παγκόσμιες Στρατηγικές Συμμαχίες 

 

Στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομίας και των τρεχουσών συνθηκών 

επιβάλλεται στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες και πλέον 

ανεπτυγμένες οικονομίες, να επεκταθούν σε διεθνές επίπεδο. Στόχος της 

κίνησης αυτής είναι η αύξηση του τζίρου της επιχείρησης και των κερδών της. 

Η επιλογή της μεθόδου που θα ακολουθήσει εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες. Επηρεάζεται από το γενικότερο οικονομικό, επενδυτικό και 

επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής, τα επενδυτικά κίνητρα που 

μπορεί να δίνονται, τον επιχειρηματικό κίνδυνο, το κόστος εργασίας της 

χώρας, το περιθώριο κέρδους, τη στρατηγική της επιχείρησης, την 

προσδοκώμενη απόδοση κεφαλαίου κ.ά.  

Ως Ξένη Άμεση Επένδυση (Foreign Direct Investment), εννοείται η 

μακροπρόθεσμη επένδυση σε επιχείρηση της εγχώριας αγοράς, από κάποιον 

επενδυτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), του οποίου η έδρα βρίσκεται στην 

αγορά γίνεται, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο, τη 

	
234 Γ. Σαλαβόπουλος, Οι ξένες άμεσες επενδύσεις ως μοχλός ανάπτυξης της 
σύγχρονης οικονομίας, Χρήμα, τεύχος 320, Απρίλιος 2006, διαθέσιμο στο 
http://www.hrima.gr/article.asp?view=90&ref=83, ημ/νία ανάκτησης 10/09/2013. 

http://www.hrima.gr/article.asp?view=90&ref=83
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δυνατότητα ελέγχου στο management της εγχώριας επιχείρησης, από τον 

ξένο επενδυτή, ο οποίος ουσιαστικά, αποκτά θυγατρική εταιρεία και 

συνεπάγεται ασφαλώς τη μεταφορά κεφαλαίων, ανθρώπινου δυναμικού, 

τεχνολογίας από τη χώρα υποδοχής στη χώρα προέλευσης.  

 

Οι μορφές ΞΑΕ σύμφωνα με τον WTO κατηγοριοποιούνται ως εξής235:  

 

 Κεφάλαια, όπως βραχυπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι δανεισμοί 

από τη μητρική εταιρεία προς τη θυγατρική της χώρας 

υποδοχής 

 Μετοχικό κεφάλαιο από μητρική εταιρία στην χώρα υποδοχής 

 Κέρδη της θυγατρικής εταιρείας προς επανεπένδυση. 

 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ως ΞΑΕ, ορίζονται οι επενδύσεις 

που γίνονται, προκειμένου να αποκτηθεί ένα ποσοστό μεριδίου διοίκησης 

(συνήθως το 10% του συνόλου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου) σε 

μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε μια χώρα διαφορετική του επενδυτή 

και οι προθέσεις του επενδυτή επηρεάζουν τις αποφάσεις της διοίκησης236.  

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ορίζει τις ΞΑΕ ως ακολούθως:  

 

«Άμεση ξένη επένδυση (ΑΞΕ) είναι η επένδυση κατά την οποία 

επενδυτής κάτοικος μιας χώρας αποκτά 10% ή μεγαλύτερο ποσοστό του 

μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης σε άλλη χώρα. Ο επενδυτής αναφέρεται ως 

«άμεσος επενδυτής» και η επιχείρηση αναφέρεται ως «επιχείρηση άμεσης 

επένδυ ιχείρηση» ή «συγγενική επιχείρηση». Η 

	
235 World Trade Organisation, WTO, 1996. 
236 The World Bank (2004a). Global Development Finance 2004, Harnessing Cyclical 
Gainsfor Development. Report 28810. 
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απόκτηση από κάτοικο μίας χώρας ποσοστού μικρότερου του 10% του 

μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης σε άλλη χώρα χαρακτηρίζεται ως επένδυση 

χαρτοφυλακίου και δεν αποτελεί ΑΞΕ. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα 

είναι η περίπτωση επένδυσης κεφαλαίου σε συγγενική εταιρεία, η οποία 

αποτελεί ΑΞΕ.237» 

Οι κανόνες που διέπουν τις ΞΑΕ και τα κριτήρια που τις ορίζουν 

διαφέρουν μεταξύ των διάφορων χωρών, ανάλογα με το δίκαιο της κάθε 

χώρας και τον τρόπο με τον οποίο ορίζει το οικονομικό της πλαίσιο. Για τις 

ανάγκες της παρούσας μελέτης και μόνο, θα γίνει αποδεκτός τόσο για την 

έρευνα όσο και για το διαχωρισμό πηγών και στατιστικών στοιχείων που θα 

χρησιμοποιηθούν  ο γενικότερος κανόνας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

(International Monetary Fund – IMF), ώστε να αποφευχθούν τυχόν αποκλίσεις 

στην καταγραφή και την μέτρηση των ΞΑΕ. Σύμφωνα με αυτό τον κανόνα, 

βασικό γνώρισμα των ΞΑΕ είναι ο έλεγχος ενός ποσοστού μετοχών ύψους 

μεγαλύτερο ή ίσο με 10% επί του συνόλου.  

Σύμφωνα με τους ερευνητές Buckley και Casson , η Ξένη Άμεση 

Επένδυση ταυτίζεται με την έννοια της πολυεθνικής επιχείρησης αφού η 

δεύτερη μπορεί να νοηθεί ως επιχείρηση που δημιουργεί προστιθέμενη αξία 

σε περισσότερες από μία χώρες. Με άλλα λόγια η πολυεθνική επιχείρηση 

μπορεί επί μέρους να αποτελεί πολλές ΞΑΕ σε διαφορετικές χώρες. Οι δύο 

ερευνητές θεωρούν, λοιπόν, ότι όταν γίνεται λόγος για τις δύο έννοιες, στην 

ουσία πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.238  

Κατά τον Carney, αντίθετα, η πολυεθνική επιχείρηση είναι μια εταιρία 

που διαχειρίζεται και της ανήκουν οικονομικές μονάδες σε μία ή και 

περισσότερες χώρες239. Στη βάση της θέσης αυτής, ο Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών λυεθνικής εταιρείας ως μία επιχείρηση που 

	
237 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Έννοιες και Ορισμοί, διαθέσιμο στο 
http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf_gr/STSVG_Statistical_definitions_of_terms
_used_for_Balance_of_Payments.pdf, ημ/νία ανάκτησης 14/09/2013.  
238 Βλ. P. Buckley & C. Casson, The Economic Theory of Mulitnational Enterprise, 
London and Basing  Stock, Macmillan Press, 1985.   
239 D. Carney, MNC’s and the third world, unpublished manuscript, University of 
Wisconsin, 2002.  

http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf_gr/STSVG_Statistical_definitions_of_terms_used_for_Balance_of_Payments.pdf
http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf_gr/STSVG_Statistical_definitions_of_terms_used_for_Balance_of_Payments.pdf
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είναι σε θέση να ελέγχει την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε μία χώρα 

διαφορετική από αυτή στην οποία διατηρεί την έδρα της.  

Μία διαφορετική διάσταση δίνουν οι Griffin και Pustay οι οποίοι 

επικεντρώνουν στον μηχανισμό ελέγχου και ταυτίζουν τον ορισμό των ΞΑΕ με 

αυτόν. Σύμφωνα με αυτούς, οι ΞΑΕ ορίζονται ως η αφομοίωση ξένου 

ενεργητικού με στόχο τη βελτίωση του μηχανισμού έλεγχου240. Το ίδιο 

κριτήριο παρατηρείται και σε άλλους ερευνητές  ωστόσο όλες οι απόψεις 

τέμνονται στο σημείο που ορίζει ότι οι ΞΑΕ προϋποθέτουν άσκηση ελέγχου. Ο 

Hymer υποστηρίζει ότι αν επιζητά κανείς να εξηγήσει το πλαίσιο και τον τρόπο 

λειτουργίας των ΞΑΕ θα πρέπει να εξηγήσει κατά βάση μηχανισμούς ελέγχου 

από μία επιχείρηση προς μία άλλη241. Ουσιαστικά σε αυτή την πτυχή των 

ΞΑΕ ελέγχεται εάν υπάρχει συγκεκριμένο όριο ελέγχου ιδιοκτησίας καθώς και 

της μορφής ιδιοκτησίας ( ψήφοι διοικητικών, ποσοστό μετοχών κ.α

 

Η θεωρία των ΞΑΕ 

Η εν λόγω θεωρία επιχειρεί να ερμηνεύσει τα αίτια που οδηγούν τις 

επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλία για επέκταση των εργασιών τους σε 

μία άλλη χώρα. Διάφοροι αναλυτές του ζητήματος (Hymer, Vernon, Dunning) 

καθιστούν σαφές ότι οι λόγοι βασίζονται στη μακροοικονομική διάσταση της 

επένδυσης, ενώ ο παράγοντας που διαμορφώνει τις ΞΑΕ είναι το επιτόκιο. 

Αυτή η επισήμανση στη σύγχρονη εποχή με βάση τις μελέτες και τη 

βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί για το ζήτημα των ΞΑΕ ενδεχομένως 

φαντάζει απλοϊκή. Εντούτοις, δεν ίσχυε το ίδιο και το 1974, όταν ο Hymer 

διαχώρισε οριστικά τη θεωρία της Πολυεθνικής Επιχείρησης (ΠΕ) από αυτή 

των ΞΑΕ. Αργότερα, το 1993, ο ίδιος ερευνητής στην προσπάθεια να 

αναλύσει περισσότερο τους παράγοντες που οδηγούν την επιχείρηση να 

αναλάβει το ρίσκο της πρωτοβουλίας δραστηριοποίησης εκτός των συνόρων 

																																																								
240 R. Griffin & M. Pustay, International Business, Managerial Perspective Forecast, 
4th edition, Prentice Hall, 2003. 
241 S. Hymer, The international operations of national firms: A study of foreign direct 
investment, PHD, Thesis. Development of Economics, MIT, Boston, 1960. 
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της χώρας όπου εδρεύει και κατ’ αρχήν δραστηριοποιείται κατέληξε στους 

εξής δύο βασικότερους λόγους242: 

Ο πρώτος λόγος είναι ότι πολλές φορές αποδεικνύεται επικερδής ο 

έλεγχος μίας επιχείρησης σε περισσότερες της μίας χώρας, ώστε να 

εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός  

Έπειτα, η εκμετάλλευση ενός πλεονεκτήματος που μία επιχείρηση 

διατηρεί σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

συμφέρουσα η δημιουργία θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό.  

Συγκεκριμένα στα πρώτα χρόνια ανάλυσης και έρευνας θεωρούνταν 

δεδομένο ότι τα κεφάλαια θα πρέπει να μετακινούνται από χώρες με υψηλά 

αποθέματα αυτών, προς χώρες με χαμηλά αποθέματα. Ωστόσο, σύντομα η 

οικονομική κοινότητα διαπίστωσε το αντίθετο, κυρίως με την μελέτη του 

παραδείγματος των ΗΠΑ των οποίων τα κεφάλαια μετά το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου μετακινήθηκαν μαζικά προς τον Καναδά και την Αγγλία, 

ενώ με βάση την τότε ισχύουσα θεωρία το αναμενόμενο ήταν να 

κατευθυνθούν προς τις χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί 

σε αυτό το σημείο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς ανήκαν στις χώρες 

που είχαν παραμείνει σχεδόν ανέπαφες από τον πόλεμο και επιπλέον 

χαρακτηρίζονταν από μαζική συγκέντρωση κεφαλαίων, σε επίπεδα 

υψηλότερα σε σχέση με τις περισσότερες λοιπές χώρες. Από τότε μέχρι 

σήμερα έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις και πληθώρα θεωριών που 

αφορούν όχι μόνο το φαινόμενο των ΞΑΕ αλλά και τα εργαλεία που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται στην μέτρησή τους.  

Στις μεταπολεμικές δεκαετίες, το διεθνές εμπόριο και οι ΞΑΕ 

αποτέλεσαν τα κυριότερα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τις 

επιχειρήσεις παγκοσμίως, προκειμένου να εισέλθουν σε νέες αγορές. Οι 

δυσχερείς εμπορικοί όροι που επικρατούσαν στο παγκόσμιο γίγνεσθαι πριν τη 

συνθήκη της GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) το 1947 και 

μέχρι τ υ Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) το 1986, 
	

242 Βλ. S. Hymer, “On Multinational Corporations and Foreign Direct Investment” in 
J.H. Dunning (ed), The theory of transnational corporations, London: Routledge, 
1993. 
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ώθησαν τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους, 

προκειμένου να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός της χώρας 

προέλευσής τους. Οι ΞΑΕ, απετέλεσαν μία έκφραση των εν λόγω 

προσπαθειών, αφού με αυτές ως δίαυλο, οι ΠΕΕ243 αποφεύγουν μια σειρά 

εμποδίων τα οποία ανακύπτουν στην πρακτική του διεθνούς εμπορίου 

(δασμολογικά εμπόδια, περιορισμοί εισαγωγών, κ.λ.π.). Εξάλλου, η έννοια 

της ΠΕΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή των ΞΑΕ, καθώς μία επιχείρηση 

που δεν διαθέτει ΞΑΕ δεν δύναται να θεωρηθεί πολυεθνική244. 

Το γεγονός ότι η μελέτη των όρων ΞΑΕ και ΠΕ και της αλληλεξάρτησής 

τους, καθώς και οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό το ζήτημα 

κατά κύριο λόγο έχουν διαμορφωθεί κατά τα τελευταία χρόνια, καθιστά 

δύσκολο έως και σήμερα να δοθεί σαφής απάντηση σε πολλά εκ των 

ερωτημάτων που προκύπτουν κατά τη διερεύνηση του θέματος. Εάν δε, 

επιχειρήσει κανείς να ενσωματώσει στη διερεύνηση επιπρόσθετα ερωτήματα, 

όπως λόγου χάρη για ποιο λόγο επιλέγεται μία χώρα υποδοχής έναντι μίας 

άλλης, αυξάνεται θεαματικά η πολυπλοκότητα του υπό διερεύνηση ζητήματος, 

αναλόγως με τα δεδομένα της εκάστοτε περίπτωσης ξεχωριστά.  

Ωστόσο από την μεταγενέστερη του διαχωρισμού των εννοιών ΠΕ και 

ΞΑΕ μελέτη και έρευνα, μπορεί να θεωρηθεί δεδομένος ο αναπτυξιακός 

χαρακτήρας των ΞΑΕ τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για την 

οικονομία της χώρας υποδοχής. Ασφαλώς, θα πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο 

ότι απόλυτες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποιες είναι οι επιπτώσεις, 

θετικές ή αρνητικές, των ΞΑΕ δε μπορεί να δοθούν, καθώς κάθε περίπτωση 

είναι μοναδική, διέπεται από διαφορετικούς κανόνες και νόμους και τα 

δεδομένα της είναι μοναδικά. Επομένως, δεν μπορεί να ισχύσει οποιαδήποτε 

γενίκευση, αλλά, αντιθέτως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες 

παράμετροι ώστε να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα. Μεταξύ αυτών των 

ιδιαίτερων παραμέτρων που απασχολούν τόσο τους επενδυτές όσο, σε 

δεύτερο τές, σημαντική θέση κατέχουν οι διεθνείς 

	
243 Η εκκίνηση της διαδικασίας της ΞΑΕ από μία επιχείρηση, τη μετατρέπει 
αυτομάτως σε ΠΕΕ. 
244 Βλ. Χ. Πιτέλης & R. Sugden, Η Φυση της Πολυεθνικής Επιχείρησης, Εκδόσεις 
Τυποθήτω, 2002.  
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συγκυρίες, τα κλαδικά χαρακτηριστικά, τα εθνικά χαρακτηριστικά, το ειδικό και 

ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον κ.ά.  

Εντός αυτού του οικονομικού περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις που 

αναζητούσαν τρόπους επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, οδηγήθηκαν 

προς τις ΞΑΕ προκειμένου να αποφύγουν, όχι μόνο τα εμπορικά εμπόδια 

οποιασδήποτε μορφής, αλλά ταυτόχρονα για να δημιουργήσουν τη 

δυνατότητα εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών και του χαμηλού 

κόστους εργασίας των χωρών υποδοχής, στις περιπτώσεις που αυτές είναι 

λιγότερο αναπτυγμένες, με αποτέλεσμα να βελτιώνουν κατ’ αυτό τον τρόπο, 

την παραγωγική τους δομή και συνακόλουθα να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. 

Αν η χώρα υποδοχής είναι μια αναπτυγμένη οικονομία, οι ΠΕΕ μέσω των 

ΞΑΕ, βελτιώνουν την παραγωγική τους δομή, μεγιστοποιώντας τα κέρδη τους, 

εκμεταλλευόμενες τις υπάρχουσες αναβαθμισμένες δεξιότητες του εργατικού 

δυναμικού, την καλή τεχνολογική υποδομή, κ.ο.κ.245.  

Οι περισσότερες χώρες σήμερα αντιλαμβάνονται τη σημασία των ΞΑΕ 

για την οικονομία τους, γι’ αυτό και σταδιακά υιοθετούν περισσότερο 

φιλελεύθερες πολιτικές ώστε από τη μία πλευρά να επιτυγχάνουν την 

προσέλκυση νέων επενδύσεων εκ του εξωτερικού και από την άλλη να 

ενισχύσουν την τάση εσωστρέφειας των εγχώριων επιχειρήσεων που επίσης 

επιδρά ευεργετικά στην οικονομία.246  Έτσι, οι ΞΑΕ αποτελούν πλέον μία 

συχνή πρακτική μεταξύ των επιχειρήσεων στα περισσότερα κράτη. Μάλιστα, 

κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια οι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης των ΞΑΕ 

ήταν υψηλότεροι από τους ρυθμούς ανάπτυξης του παγκόσμιου κοινωνικού 

προϊόντων, των εξαγωγών σε όλη την υφήλιο και των διεθνών ακαθάριστων 

επενδύσεων, δεδομένου που ισχύει έως και σήμερα247.  

	
245 Βλ. σχετικά, J. H.  Dunning, ό. π.   
246 Βλ. Γ. Σαλαβόπουλος, Οι ξένες άμεσες επενδύσεις ως μοχλός ανάπτυξης της 
σύγχρονης οικονομίας, Χρήμα, τεύχος 320, Απρίλιος 2006, διαθέσιμο στο 
http://www.hrima.gr/article.asp?view=90&ref=83, ημ/νία ανάκτησης 10/09/2013.  
247 UNCTAD, Financing for Development: Current Trents and Issues for the Future, 
High-level Round Table on Trade and Development: Directions for the Twenty-first 
Century, Bangkok, 12 February 2000, διαθέσιμο στο 
http://unctad.org/en/Docs/ux_tdxrt1d11.en.pdf, ημ/νία ανάκτησης 14/09/2013.  

http://www.hrima.gr/article.asp?view=90&ref=83
http://unctad.org/en/Docs/ux_tdxrt1d11.en.pdf
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισροών και των εκροών των ΞΑΕ 

λαμβάνει χώρα μεταξύ των πλέον ανεπτυγμένων οικονομικά κρατών. 

Εντούτοις, ιδιαίτερα για τις μικρές και λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες, 

όπως είναι αυτή της Ελλάδας, οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις τόσο οι εγχώριες 

(εισροές ΞΑΕ) όσο και οι εκτός συνόρων (εκροές ΞΑΕ), αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα που συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της 

προόδου της εγχώριας οικονομίας248. Ως συνέπεια αυτής της διαπίστωσης, 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, παρατηρήθηκε μια ιδιαίτερα 

μεγάλη αύξηση των ΞΑΕ προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αυτή η 

εξέλιξη οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους, ήτοι, στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων των ΠΕΕ και στη συνακόλουθη αναζήτηση νέων ευκαιριών 

κέρδους στην παγκόσμια αγορά, στη φιλελευθεροποίηση της παγκόσμιας 

αγοράς κεφαλαίων και στην προώθηση της οικονομικής φιλελευθεροποίησης, 

στο εσωτερικό των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών249.  

Παρά το γεγονός ότι η παρούσα μελέτη δεν είναι οικονομικής φύσεως, 

θεωρείται ότι ορισμένα σημαντικά θεμελιώδη στοιχεία που αφορούν στις ΞΑΕ 

αφορούν άμεσα τη διαμόρφωση της πολιτικής γραμμής των διαφόρων 

κρατών, καθώς και τις διμερείς σχέσεις. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο να γίνει μία 

αρχικά σύντομη αναφορά σε αυτό το κομμάτι με στόχο να γίνουν κατανοητοί 

οι ορισμοί, τα κίνητρα και οι δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από τις ΞΑΕ και 

επηρεάζουν τη δυναμική των επιχειρήσεων και τη στρατηγική τους στο 

σύγχρονο οικονομικό πλαίσιο. Ασφαλώς, στόχος της παρούσας μελέτης δεν 

είναι η αναζήτηση οικονομικών θεωριών και πλαισίων. Ωστόσο, η γνώση αυτή 

θα συντελέσει στην κατανόηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών όχι μόνο του 

οικονομικού αλλά και του γενικότερου πολιτικού πλαισίου, στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και τον τρόπο με τον οποίο 

αυτή η επιχειρηματική δράση μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές επαφές 

καθώς και τη βαρύτητα και το ρόλο τους  στις διμερείς διεθνείς σχέσεις.  

	
248 Βλ. Ι. Γρυμπογιάννη, Στρατηγικές εισόδου σε νέες αγορές, Θεσσαλονίκη, 2009, 
σελ. 19.  
249 Βλ. σχετικά, W. A. Kerr & N. Perdikis, The Economics of International Business, 
Chapman & Hall, Λονδίνο, 1995. 



142	

	

Μορφές ΞΑΕ 

Σύμφωνα με τον Χατζηδημητρίου οι ΞΑΕ μπορεί να υφίστανται κατά τις 

ακόλουθες μορφές250: 

 

1. Θυγατρική εταιρεία αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Wholly – owned 

sybsidiary ),  

Πρόκειται για θυγατρικές εταιρείες αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Σε αυτή 

την περίπτωση η μητρική εταιρεία ιδρύει στη χώρα υποδοχής μία θυγατρική, 

της οποίας είναι ο μοναδικός μέτοχος. Ενδέχεται η θυγατρική εταιρεία να είναι 

είτε μία εντελώς καινούρια επιχείρηση (Greenfield strategy) είτε μία ήδη 

υπάρχουσα στον τόπο υποδοχής επιχείρηση, η οποία εξαγοράστηκε από τη 

μητρική εταιρεία (acquisition strategy).  

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής ΞΑΕ είναι πολλά. Αρχικά, η 

θυγατρική εταιρεία έχει τον έλεγχο και μπορεί να διαμορφώνει στρατηγικές 

στις χώρες υποδοχής. Στη μητρική εταιρεία εισρέει το σύνολο των κερδών και 

είναι στην ευχέρειά της ο τρόπος με τον οποίο θα τα διαχειριστεί. Παράλληλα, 

σημαντικό θετικό σημείο της συγκεκριμένης πρακτικής είναι ότι ευνοεί τη 

δυνατότητα διαφοροποίησης ή προσαρμογής σε τρόπους παραγωγής, 

προώθησης, διανομής κ.λπ. βάσει των ιδιαίτερων αναγκών της εκάστοτε 

εγχώριας αγοράς. Στον αντίποδα, ωστόσο, υπάρχουν και μειονεκτήματα σε 

αυτή την πρακτική. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το οικονομικό κόστος του 

εγχειρήματος, ιδιαιτέρως σε συνδυασμό με το αναπόφευκτο οικονομικό ρίσκο 

που αναλαμβάνει η επιχείρηση, η προσαρμογή που είναι αναγκαίο να γίνει 

καθώς και ο χαρακτηρισμός της νέας επιχείρησης που δημιουργείται, της 

θυγατρικής, ως ξένης.   

2. Κοινοπραξία (Joint venture).  

 

Πρόκειται για μία λύση που προκύπτει όταν δεν είναι εφικτό να 

δημιουρ όμενη θυγατρική εταιρεία. Σε αυτή την γηθεί μία πλήρως ελεγχ

																																																								
250 Βλ. Γ. Χατζηδημητρίου, ''Λόγοι και Στρατηγικές Διεθνοποίησης και οι Ελληνικές 
Επιχειρήσεις'', Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόμος 3(2), 1997. 
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τελέσει τμήμα του ευρύτερο

																																																							

περίπτωση υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε μία ή και περισσότερες ξένες 

επιχειρήσεις από τη μία πλευρά και μία ή περισσότερες εγχώριες επιχειρήσεις 

από την άλλη. Στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία νέας ή η εξαγορά 

ήδη υπάρχουσας τοπικής επιχείρησης. Δεδομένη θεωρείται η αμοιβαία 

συνεισφορά κεφαλαίων ή/και τεχνολογίας , τεχνογνωσίας , προσωπικού κοκ.  

Προφανώς σε αυτή την μορφή ΞΑΕ , σκοπός είναι η ένωση δυνάμεων 

ώστε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος, ζητούμενο που προϋποθέτει την ομαλή 

πρόσβαση και προσαρμογή στην τοπική αγορά και κοινωνία.  

Ανάμεσα στα σημαντικότερα θετικά σημεία που συναντώνται σε 

αυτή τη μορφή συγκαταλέγονται τα ακόλουθα251:  

 Η επιχείρηση αποκτά έναν συνεργάτη, ο οποίος είναι σε θέση να 

γνωρίζει λεπτομερώς και εις βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

χώρας υποδοχής, το επιχειρηματικό και οικονομικό της περιβάλλον, 

τα πολιτισμικά της χαρακτηριστικά 

 Το κόστος και οι κίνδυνοι της προσπάθειας δεν βαραίνουν μία μόνο 

επιχείρηση, αλλά δύο 

 Ο ανταγωνισμός στην αγορά ελαττώνεται ελαφρά μέσω της 

σύμπραξης με έναν εκ των πιθανών ανταγωνιστών 

 Οι κοινοπραξίες ως μορφή επιχειρηματικότητας ευνοούνται από τη 

νομοθεσία αρκετών χωρών, γεγονός που μπορεί να συνεισφέρει με 

σημαντικά οικονομικά κίνητρα 

 

Ως κυριότερο μειονέκτημα αναδεικνύεται η ανομοιογένεια μεταξύ των 

εταίρων που δεν επιτρέπουν εύκολα στην εταιρία να ακολουθήσει μια 

συγκεκριμένη ενδοεταιρική στρατηγική και να λάβει σύντομα αποφάσεις. 

Επίσης όπως είναι αναμενόμενο σε περιόδους κρίσεων είναι πιθανές οι τριβές 

μεταξύ των εταίρων. Παράλληλα, η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να ελέγχει 

απόλυτα τη διοίκηση της άλλης επιχείρησης γι’ αυτό και δεν μπορεί η δεύτερη 

να απο υ στρατηγικού σχεδιασμού της πρώτης.  

	
251 Βλ. Ι. Τσιρώνης & Β. Αγγουρίδης, Οι διεθνείς επενδύσεις βασικός παράγοντας 
εξωστρέφειας των οικονομιών, Ηράκλειο, 2010. 
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3. Μερική εξαγορά (Partial acquisition)  

Αυτή η μορφή επένδυσης υφίσταται όταν μία επιχείρηση αποκτά μέρος 

μετοχών μίας άλλης επιχείρησης της χώρας υποδοχής. Παραλλαγή αυτής της 

μορφής επένδυσης είναι η ανταλλαγή πακέτων μετοχών μεταξύ δύο 

επιχειρήσεων, με στόχο να ευνοηθούν και οι δύο από την αμοιβαία ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, την κοινή έρευνα για ανάπτυξη νέων προϊόντων ή 

τεχνολογιών, τις συμφωνίες αμοιβαίας αγοράς προϊόντων. Αυτή η αμοιβαία 

συνεισφορά είναι και ένας εκ των βασικών λόγων που μία επιχείρηση 

επιδιώκει αυτού του είδους τη συνεργασία. Τα τελευταία χρόνια οι μερικές 

εξαγορές έχουν αυξηθεί αισθητά.  

Τα μειονεκτήματα σε αυτή την περίπτωση είναι ασφαλώς περιορισμένα 

σε σχέση με τις προηγούμενες. Το κύριο μειονέκτημα είναι η απουσία της 

δυνατότητας να υπάρχει απόλυτος έλεγχος στη διαδικασία λήψης των πάσης 

φύσεως ενδοεταιρικών αποφάσεων. Έτσι, προκύπτει η ανάγκη οι εταίροι να 

λειτουργούν πάντοτε βάσει του κοινού συμφέροντος και όχι με γνώμονα τις 

προσωπικές τους επιδιώξεις και επιθυμίες.  

Αντίθετα, παρατηρούνται και σε αυτή την περίπτωση σημαντικά 

πλεονεκτήματα, παρεμφερή με αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα για τις κοινοπραξίες, όπως είναι ο επιμερισμός του κόστους και του 

επιχειρηματικού ρίσκου με την ταυτόχρονη διευκόλυνση της προσαρμογής της 

επιχείρησης στη χώρα υποδοχής.  

 

Τύποι ΞΑΕ 

Εκτός από τις μορφές, οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις διακρίνονται στη 

βιβλιογραφία και σε τύπους. Η διάκριση σε τύπους ΞΑΕ γίνεται βάσει 

διαφορετικών κριτηρίων. Παρακάτω θα γίνει αναφορά σε τρεις 

κατηγοριοποιήσεις. Η πρώτη αφορά στην προέλευση ή την κατεύθυνση των 

ΞΑΕ, η δεύτερη το κριτήριο του στόχου, ενώ η Τρίτη κατηγοριοποίηση 

σχετίζεται με το κίνητρο της επιχείρησης που κάνει την επένδυση.  
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Η πρώτη κατηγοριοποίηση των ΞΑΕ, λοιπόν, αφορά στην προέλευση ή 

την κατεύθυνσή των επενδύσεων. Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός έγινε αρχικά 

από τον Peter Dicken, ο οποίος μνημονεύεται από την πλειοψηφία των 

μεταγενέστερων μελετητών γι’ αυτό το λόγο. 

Σύμφωνα με τον Dicken, ο διαχωρισμός των ΞΑΕ γίνεται ως εξής:  

 Εσωτερικές ΞΑΕ, που αφορούν το ξένο κεφάλαιο που εισέρχεται προς 

εγχώριους πόρους και 

 Εξωτερικές ΞΑΕ, δηλαδή τις άμεσες επενδύσεις του εγχώριου 

κεφαλαίου σε εξωτερικούς πόρους.  

 

Ο δεύτερος διαχωρισμός που μπορεί να γίνει στις ΞΑΕ βασίζεται στο 

στόχο τους. Ειδικότερα διακρίνονται οι εξής τύποι: 

 

1. Greenfield strategy. Οι επενδύσεις είτε σε νέες εγκαταστάσεις είτε στην 

επέκταση εγκαταστάσεων που ήδη υφίστανται. Το κράτος υποδοχής 

ωφελείται τα μέγιστα από αυτού του είδους τις επενδύσεις αφού αφ’ 

ενός μεταφέρεται τεχνολογία και τεχνογνωσία από τη χώρα 

προέλευσης και αφ’ ετέρου δημιουργούνται όχι μόνο εγκαταστάσεις, 

αλλά και νέες θέσεις εργασίας για τον πληθυσμό του. Παράλληλα, 

δημιουργούνται σύνδεσμοι στην εγχώρια αγορά.   

2. Εξαγορές και Συγχωνεύσεις. Πρόκειται για τον πρωταρχικό τύπο ΞΑΕ. 

Σε αυτή την περίπτωση μεταφέρονται περιουσιακά στοιχεία από τις 

εγχώριες αγορές προς ξένες εταιρείες.  

3. Οριζόντιες ΞΑΕ – Οι επενδύσεις μια επιχείρησης στο εξωτερικό σε μια 

αντίστοιχη επιχείρηση της ίδιας βιομηχανίας 

4. Κάθετες – Οι κάθετες διακρίνονται στις Backward Vertical και τις 

Forward Vertical και αφορούν αντίστοιχα α.τις εισροες σε μια εταιρεία 

του εσωτερικού από μια βιομηχανία του εξωτερικού και β. Τις 
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πωλήσεις των εκροών μιας εγχώριας εταιρίας από την βιομηχανία του 

εξωτερικού252. 

 

Τέλος, ο Dunning επιχείρησε μία διάκριση των ΞΑΕ σε τέσσερις τύπους 

βάσει των κινήτρων που ωθούν την εταιρεία στην πραγματοποίησή τους. Η 

διάκριση του Dunning βασίστηκε στο συνδυασμό των εννοιών της κάθετης και 

οριζόντιας ολοκλήρωσης253, καθώς και της διαφοροποίησης της παραγωγής 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι  τύποι που αναγνωρίζει ο Dunning είναι οι 

ακόλουθοι τέσσερις254: 

 ΞΑΕ με στόχο την αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων. Οι 

επιχειρήσεις που επιλέγουν να κάνουν επενδύσεις γι’ αυτό το λόγο 

στοχεύουν στην απόκτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων (που μπορεί 

να είναι φυσικοί πόροι, φθηνό εργατικό δυναμικό, τεχνολογικές 

ικανότητες, διαχειριστικές ικανότητες) με χαμηλότερο κόστος απ’ ότι θα 

τους αποκτούσαν στη χώρα όπου εδρεύουν.  

 Με στόχο την αναζήτηση αγορών. Μία επιχείρηση μπορεί να 

επιζητήσει την εγκατάσταση στην χώρα όπου βρίσκονται οι πελάτες 

της. εκτός αυτού, ένας ακόμα λόγος είναι ότι τα προϊόντα κατά την 

εξαγωγή τους χρειάζεται να προσαρμοστούν στα καταναλωτικά 

πρότυπα και τις συνθήκες παραγωγής. Παράλληλα, δύο παράγοντες 

που δε μπορεί να παραγνωριστούν είναι η μείωση του κόστους, αλλά 

και η δύναμη του ανταγωνισμού που μπορεί να ωθήσει μία ΠΕ να 

εγκατασταθεί στην αγορά όπου βρίσκονται ήδη οι ανταγωνιστές της255.  

	
252 Α. Μανουκάκη, Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση, 
παράγοντες που την επηρεάζουν και προοπτικές, Οκτώβριος 2012.  
253 Κάθετη ολοκλήρωση υπάρχει όταν μία επιχείρηση έχει υπό την ευθύνη της τη 
διαχείριση όλων των σταδίων παραγωγής του προϊόντος, από την αρχή έως και την 
τελική του διανομή. Αντίθετα, οριζόντια ολοκλήρωση σημαίνει ότι η επιχείρηση 
ασχολείται με παρεμφερείς δραστηριότητες σε διαφορετικές χώρες.  
254 Βλ. J. Dunning, Multinational Enterprise and the Global Economy, Adison – 
Wesley, Wokingham, 1993.  
255 Δ. Κυρκιλής, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, εκδ. Κριτική. 
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 Η αναζήτηση αυξημένης αποδοτικότητας, που έπεται της εξασφάλισης 

των πλουτοπαραγωγικών πόρων και των αγορών και συμβάλλει στην 

καλύτερη δυνατή χρήση τους.  

 Η αναζήτηση στρατηγικών πόρων και ικανοτήτων, με απώτερο σκοπό 

τη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές 

επίπεδο. Ιδίως στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας συναντώνται αυτού 

του είδους οι ΞΑΕ.  

 

Κριτήρια ανάληψης ΞΑΕ 

Η ανάληψη ή όχι ΞΑΕ, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μορφής 

επένδυση είναι μία στρατηγική επιλογή για κάθε ΠΕΕ, η οποία βασίζεται σε 

μελέτες και σχεδιασμό με στόχο ασφαλώς να αποφέρει το μεγαλύτερο δυνατό 

όφελος στη μητρική εταιρεία. Η λήψη της απόφασης δεν είναι απλή. Αντίθετα, 

είναι πολυπαραγοντική, βασίζεται σε πλήθος δεδομένων που οι αρμόδιοι θα 

πρέπει να γνωρίζουν και να εξετάσουν εις βάθος πριν λάβουν την απόφαση. 

Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν μια εταιρεία στο να προβεί σε ΞΑΕ, είναι 

συνοπτικά οι εξής256:  

 Η μείωση του κόστους λειτουργίας. Μια εταιρεία μπορεί να επενδύσει σε 

μια χώρα με μικρότερο κόστος παραγωγής, με φθηνότερο εργατικό 

δυναμικό λ.χ. ούτως ώστε να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα και κατά 

συνέπεια να αυξήσει το κέρδος της.  

 Η μείωση του κόστους παραγωγής. Μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε 

επένδυση, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε παραγωγικούς 

																																																								
256 Για μια πλήρη και τεκμηριωμένη ανάλυση του ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου 
που διέπει τις ΞΑΕ, με την παράλληλη παρουσίαση των πρώιμων προσεγγίσεων και 
των σύγχρονων θεωριών, υπό το πρίσμα των οικονομικών επιστημών, βλ. σχετικά, 
Α. Καλογερέσης, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, Διεθνοποίηση, Οικονομική Ανάπτυξη και 
Ανταγωνιστικότητα: Η Περίπτωση της Ελλάδας, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 48-76. Η εν λόγω διδακτορική διατριβή, είναι 
διαθέσιμη στο σύνδεσμο 
http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/386/1/Kalogeresis.pdf. 

http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/386/1/Kalogeresis.pdf
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πόρους, τους οποίους μέχρι πρότινος εισήγαγε από ξένους προμηθευτές, 

μειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, το παραγωγικό κόστος.  

 Η επιβίωση από τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Πολλές εταιρείες, λόγω του 

έντονου εσωτερικού ανταγωνισμού, αναγκάζονται να επενδύσουν σε ξένες 

αγορές όπου ο ανταγωνισμός δεν είναι τόσο μεγάλος, ώστε να αυξήσουν 

τις πωλήσεις και τα κέρδη τους, αντισταθμίζοντας το απωλεσθέν μερίδιο 

αγοράς στην πατρίδα τους.  

 Η αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας. Όταν μια εταιρεία επιθυμεί την 

περαιτέρω ανάπτυξή της, πέραν της εγχώριας αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται και που ενδεχομένως είναι κορεσμένη, αναζητά νέες 

αγορές, προκειμένου να κατακτήσει σε αυτές, ένα υψηλό μερίδιο αγοράς, 

ιδίως όταν στη χώρα επένδυσης υπάρχει ανικανοποίητη ζήτηση.  

 Η εκμετάλλευση των κινήτρων στη χώρα υποδοχής, όπως λ.χ., οι χαμηλοί 

φορολογικοί συντελεστές, ή οι τυχόν επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις που 

δίδονται από τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής.  

 Η έλλειψη υποδομής σε μια ξένη χώρα. Πολλές εταιρείες επενδύουν σε 

χώρες, όπου ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται δεν είναι 

ανεπτυγμένος, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερα κέρδη από τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων.  

 Το μέγεθος της αγοράς, το οποίο ασφαλώς δεν ταυτίζεται πάντοτε με το 

μέγεθος της χώρας, αλλά κυρίως με τον αριθμό των καταναλωτών που 

αυτή διαθέτει. 

 Η εξωστρέφεια της εγχώριας οικονομίας, η οποία υπολογίζεται με βάση το 

λόγο των εξαγωγών προς το ΑΕΠ της χώρας 

 Η πολιτική σταθερότητα, η οποία δρα ευεργετικά και ευνοεί κάθε είδους 

επένδυση 

 Η οικονομική σταθερότητα της χώρας, αφού οι θετικοί μακροοικονομικοί 

δείκτες φαίνεται πως μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα της χώρας 

υποδοχής. 
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 Το επενδυτικό περιβάλλον και τα επενδυτικά κίνητρα που δημιουργούν 

ευνοϊκό περιβάλλον για τους επίδοξους επενδυτές 

 Το ασφαλιστικό κόστος που οι επιχειρηματίες θα κληθούν να καταβάλουν 

για τους εργαζόμενους που θα απασχολούνται στις επιχειρήσεις τους στις 

χώρες υποδοχής 

 Η απελευθέρωση των αγορών και των κλάδων 

 Οι ιδιωτικοποιήσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να 

εξαγοράσουν ή να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και 

οργανισμών που βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο και ενδέχεται στο 

παρελθόν να λειτουργούσαν μονοπωλιακά 

 Η γεωγραφική θέση της χώρας υποδοχής, που συνεπάγεται τη 

δυνατότητα ή μη επέκτασης σε γειτονικές αγορές 

 Η ποιότητα του εργατικού δυναμικού, κυρίως της εξειδίκευσης, της 

εκπαίδευσης και των γνώσεων που διαθέτει 

 Το επίπεδο των υποδομών και των μεταφορών που επηρεάζουν άμεσα το 

κόστος λειτουργίας 

 Το επίπεδο ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για τους κλάδους τεχνολογίας αιχμής 

 Τα κατάλληλα δίκτυα διανομής που διευκολύνουν τη διοχέτευση των 

προϊόντων στον καταναλωτή και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται ήδη 

θα πρέπει να δημιουργηθούν 

 Η απόδοση του κεφαλαίου που πρόκειται να επενδυθεί και το περιθώριο 

κέρδους 

 

Όσον αφορά την εξέταση των κινήτρων και των κριτηρίων που 

επηρεάζουν την ανάληψη ή μη μίας ΞΑΕ, έχει παρατηρηθεί διαφοροποίηση 

όσον αφορά το αν πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη επένδυση. Ειδικότερα, οι 

κάθετες επενδύσεις κυρίως πραγματοποιούνται στη βάση του ελάχιστου 
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κόστους. Οι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας κυρίως αποζητούν το φθηνό 

εργατικό δυναμικό. Αντίθετα, οι οριζόντιες επενδύσεις έχουν ως στόχο την 

αποφυγή των δασμών και των ποσοστώσεων και προτιμώνται όταν η 

κατασκευή του προϊόντος σε μία χώρα είναι περισσότερο επικερδής από την 

εξαγωγή του προς αυτή257.  

Η μεγάλη δέσμευση πόρων στις ΞΑΕ, από έναν ολοένα και 

αυξανόμενο αριθμό ΠΕΕ, έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 

αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των ΞΑΕ και των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Οι εν λόγω παράγοντες είναι αρκετά 

πολυάριθμοι. Αναφέρονται ενδεικτικά μερικοί, όπως ο κίνδυνος της σύρραξης, 

ή έξω-κυβερνητικοί παράγοντες όπως η τρομοκρατία, η έλλειψη ασφάλειας 

και τα ζητήματα θρησκείας και κουλτούρας, ή ακόμη και κυβερνητικοί 

παράγοντες όπως η γραφειοκρατία και η διαφθορά, οι συχνές εναλλαγές των 

φορολογικών και νομοθετικών πολιτικών, οι διακυβερνητικές σχέσεις, το 

ενδεχόμενο υποτίμησης του εγχώριου νομίσματος, κ.λ.π.  

 

Επίδραση στην οικονομία της χώρας υποδοχής 

Η προσέλκυση επενδύσεων συνήθως προϋποθέτει από την πλευρά των 

χωρών υποδοχής ένα σύνολο διαθρωτικών αλλαγών σε δύο κυρίως επίπεδα: 

στα κίνητρα και τους θεσμούς.  Όσον αφορά τα κίνητρα, μπορεί να λάβουν 

διάφορες μορφές ανάλογα με τις ανάγκες και την κατάσταση της χώρας 

υποδοχής, καθώς και με τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συνήθως πρόκειται για 

φορολογικές ελαφρύνσεις, υψηλότερο ποσοστό απόσβεσης, επιδοτήσεις 

εξαγωγών, χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης μέσω των αναπτυξιακών 

νόμων, επιδότηση του επιτοκίου, προνομιακή χρήση υποδομών, τρόποι 

επαναπατρισμού κεφαλαίου κ.ά. Στο επίπεδο των θεσμών, τα μέτρα που 

μπορεί να ληφθούν από την κυβέρνηση αφορούν τις συνθήκες του 

ανταγωνισμού, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τη διαφάνεια και τον τρόπο της 

																																																								
257 Βλ. Γ. Σαλαβόπουλος, Οι ξένες άμεσες επενδύσεις ως μοχλός ανάπτυξης της 
σύγχρονης οικονομίας, Χρήμα, τεύχος 320, Απρίλιος 2006, διαθέσιμο στο 
http://www.hrima.gr/article.asp?view=90&ref=83, ημ/νία ανάκτησης 10/09/2013 

http://www.hrima.gr/article.asp?view=90&ref=83
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εταιρικής διοίκησης, την αγορά εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και 

πολλά ακόμα, ανάλογα και πάλι με την περίπτωση258.  

Μιλώντας γενικώς, οι ΞΑΕ συνήθως επηρεάζουν με τρόπο θετικό, μια 

σειρά χαρακτηριστικών της οικονομίας της χώρας υποδοχής. Μεταξύ των 

χαρακτηριστικών που επηρεάζονται είναι οι μισθοί των εργαζομένων, η 

παραγωγικότητα, οι εξαγωγές, οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο 

επενδυτής, καθώς και η μεγέθυνση των ανεπτυγμένων χωρών ή οι ρυθμοί 

ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων259. Αυτά είναι και τα σημαντικότερα, από 

οικονομική άποψη, χαρακτηριστικά της οικονομίας που ενδέχεται να 

επηρεαστούν, αν και σαφώς δεν αποτελούν τα μόνα αποτελέσματα των 

επενδύσεων260.  

Τα οφέλη, λοιπόν, που προκύπτουν από την προσέλκυση των ΞΑΕ 

στην  εκάστοτε χώρα υποδοχής, είναι ποικίλα και μπορούν να διακριθούν σε 

άμεσα και έμμεσα.  

Στα άμεσα οφέλη, συγκαταλέγονται η εισροή ξένων κεφαλαίων, η 

εισροή νέων τεχνολογιών, οι νέες θέσεις εργασίας, το εμπόριο που σχετίζεται 

με τις ΞΑΕ, παράγοντες που οδηγούν σε βελτίωση των παραγωγικών δομών 

της χώρας υποδοχής και σε αύξηση του αποθέματος κεφαλαίου της261.  

	
258 Π. Παπαδημητρίου & Ν. Παπασυριόπουλος, «Άμεσες ξένες επενδύσεις και 
οικονομική ανάπτυξη», στο Διεθνής Πολιτική Οικονομία: Θεωρία, Δομή και 
Προκλήσεις της Παγκόσμιας Οικονομίας,  σελ. 793. 
259 Βλ. σχετικά, M. Blomstrom & A. Kokko, "Multinational Corporations and 
Spillovers", Journal of Economic Surveys, Wiley Blackwell, vol. 12(3), σελ.. 247-277. 
260 Βλ. σχετικά, United Nations Conference on Trade and Development, World 
Investment Report 1999: Foreign Direct Investment and the Challenge of 
Development, United Nations Conference on Trade and Development, World 
Investment Report2003: FDI Policies for Development: National and International 
Perspectives και United Nations Conference on Trade and Development, World 
Investment Report2006: FDI from Developing and Transition Economies: 
Implications for Development. 
261 Βλ. σχετικά, F. Ruane & A.Ugur, “Foreign Direct Investment and Productivity 
Spillovers in Irish Manufacturing Industry: Evidence from Plant Level Panel Data”, 
International Journal of the Economics of Business, vol. 11, no. 3, 2004, σελ. 53-66,  
καθώς επίσης και E. Sinani & K. E. Meyer, “Spillovers from Technology Transfer: The 
Case of Estonia”, Journal of Comparative Economics, vol. 32, no. 3, 2004, σελ. 445-
466. 
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Επιπρόσθετα άμεσα οφέλη, είναι οι υψηλότεροι πραγματικοί μισθοί262 

για το εγχώριο εργατικό δυναμικό, οι χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές 

λόγω της αύξησης της εγχώριας ανταγωνιστικότητας και του εγχώριου 

ανταγωνισμού και τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα στις περιπτώσεις που οι 

ΠΕΕ φορολογούνται όπως οι εγχώριες επιχειρήσεις και δεν απολαμβάνουν 

καθεστώς ιδιαίτερης μεταχείρισης263. Επιπλέον οι ΠΕΕ, έχουν άμεση και 

σημαντική συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού, 

καθώς επενδύουν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επίσης 

και σε προγράμματα εξειδίκευσης και κατάρτισης264.  

Τα πιο σημαντικά οφέλη, τα οποία ταυτοχρόνως είναι πιο δύσκολο να 

μετρηθούν, είναι τα έμμεσα οφέλη που προκύπτουν από τις ΞΑΕ στις χώρες 

υποδοχής. 

Στα έμμεσα οφέλη που προκύπτουν από την είσοδο των ΞΑΕ στη 

χώρα υποδοχής περιλαμβάνονται η νέα τεχνολογία, η μείωση του κόστους 

λόγω εφαρμογής της νέας τεχνολογίας από τους εγχώριους προμηθευτές και 

τους αγοραστές των προϊόντων των ΠΕΕ και από τις δεξιότητες που 

αναπτύσσονται από την πρακτική εφαρμογή.  

Αναλυτικότερα, τα βασικότερα οφέλη από τις ΞΑΕ συνοψίζονται στα 

εξής:  

 

	
262 Όσον αφορά τους μισθούς των εργαζομένων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
μεγάλου αριθμού εμπειρικών ερευνών, οι ξένες επιχειρήσεις προσφέρουν στις χώρες 
υποδοχής, υψηλότερους μισθούς, σε σύγκριση με τις εγχώριες επιχειρήσεις. Οι εν 
λόγω ξένες επιχειρήσεις, μπορούν να δραστηριοποιούνται είτε μόνο στην αγορά της 
χώρας υποδοχής, είτε και σε άλλες. Αυτό αφορά τόσο τις ανεπτυγμένες χώρες, όσο 
και τις αντίστοιχες αναπτυσσόμενες και επί του συνόλου σχεδόν, των παραγωγικών / 
βιομηχανικών κλάδων. 
263 Βλ. σχετικά, M. Blomström & H. Persson, “Foreign Investment and Spillover 
Efficiency in an Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican 
Manufacturing Industry”, World Development, vol. 11, no. 6, 1983, σελ. 493-501. 
264 Βλ. σχετικά, R. D. Pearce, “Decentralised R&D and Strategic Competitiveness: 
Globalised Approaches to Generation and Use of Technology in Multinational 
Enterprises (MNEs)”, Research Policy, vol. 28, no. 2-3, 1999, σελ. 157-178. 
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1. Μισθοί: Συνοψίζοντας την σχετική βιβλιογραφία γύρω από τις 

επιπτώσεις στους μισθούς καθίσταται σαφές ότι η πλειοψηφία των 

εμπειρικών μελετών τείνει στο πόρισμα ότι οι ξένες επιχειρήσεις 

προσφέρουν υψηλότερους μισθούς με την εγκαθίδρυσή τους σε μία ξένη 

χώρα δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τις προϋποθέσεις για μια 

γενικότερη αύξηση των μισθών της χώρας, αρχικά στον κλάδο τους και 

έπειτα και σε κοντινούς κλάδους. Οι ξένες επιχειρήσεις αρχικά 

επωφελούνται από αυτή τη στρατηγική καθώς διαθέτουν το απόλυτο 

στρατηγικό πλεονέκτημα στην επιλογή των ικανότερων στελεχών, αφού 

μπορούν να τους εξασφαλίσουν πιο ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών σε 

σχέση με όσα προσφέρουν μικρότερες εγχώριες επιχειρήσεις για 

ανάλογης ποσότητας και ποιότητας εργασία. Αυτή η πρακτική εξηγείται 

ποικιλοτρόπως. Μία εκδοχή είναι ότι πιθανότατα οι ξένες επιχειρήσεις 

δέχονται πιέσεις διαφόρων ειδών από τους κρατικούς φορείς ή τις χώρες 

από όπου προέρχονται με στόχο την απόδοση υψηλότερων μισθών. 

Αυτό συχνά καταλήγει σε ένα κύμα αυξητικών τάσεων στο επίπεδο του 

μέσου μισθού της χώρας υποδοχής265, ενώ παράλληλα επηρεάζει κι 

άλλες μεταβλητές, π.χ. την παραγωγικότητα. Συνεπώς, εύκολα γίνεται 

αντιληπτό ότι οι κυβερνήσεις διαβλέπουν το όφελος των εγχώριων 

οικονομιών και γι’ αυτό επιδιώκουν τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας 

με άλλες χώρες, καθώς και την είσοδο ΞΑΕ στη χώρα τους.   

 

2. Παραγωγικότητα: Ένας δεύτερος, ιδιαίτερης σημασίας παράγοντας 

που επηρεάζεται από τις ΞΑΕ άμεσα είναι αυτός της παραγωγικότητας 

στη χώρα υποδοχής. Εμπειρικές μελέτες που αφορούν στη σύγκριση 

της παραγωγικότητας ξένων και εγχώριων επιχειρήσεων έχουν 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ξένες επιχειρήσεις τείνουν να 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας266. Ένα 

απασχολήσει την έρευνα είναι για ποιο λόγο 

	
265 Blostrom & Kokko, “Multinational corporations and spillovers”, Journal of 
Economic Surveys, 1998.  
266 Ε. Καρπουζά, Άμεσες ξένες επενδύσεις ως τρόποι επέκτασης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στο εξωτερικό με ιδιαίτερη έμφαση στα Βαλκάνια, 2010, σελ. 38.  
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αυτή η αυξημένη παραγωγικότητα διαχέεται στις εγχώριες επιχειρήσεις 

έπειτα από την είσοδο των ξένων στην αγορά της χώρας υποδοχής. Οι 

«τεχνολογικές διαχύσεις» (technology spillovers), καθώς και η 

μεταβίβαση πληροφοριών από τις ξένες επιχειρήσεις προς τις εγχώριες 

φαίνεται ότι επιδρούν θετικά στον τομέα της παραγωγικότητας. 

Παράλληλα, η ύπαρξη των ξένων επιχειρήσεων ασφαλώς αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα στον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται, με 

αποτέλεσμα να αναγκάζει τους εγχώριους ανταγωνιστές να βελτιώσουν 

με τη σειρά τους την παραγωγικότητά τους. Αν και δεν έχουν 

διενεργηθεί ακόμη πολλές εμπειρικές μελέτες, οι οποίες να εδράζονται 

στην ανάλυση της εν λόγω επίδρασης, τα μεικτά στοιχεία ωστόσο 

αναφορικά με τη διάχυση της παραγωγικότητας στις εγχώριες 

επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τα ισχυρά στοιχεία αναφορικά με την 

ύπαρξη υψηλότερης παραγωγικότητας από τις ξένες επιχειρήσεις, 

υποδηλώνουν ότι η συνολική παραγωγικότητα αυξάνεται, από το 

γεγονός της παρουσίας και δραστηριοποίησης των ξένων 

επιχειρήσεων267. Η αύξηση της παραγωγικότητας των χωρών 

υποδοχής, ενδέχεται να υφίσταται ακόμη και στην περίπτωση όπου οι 

διαφορές μεταξύ της παραγωγικότητας των ξένων και των εγχώριων 

επιχειρήσεων, δεν είναι ορατές, υπό την προϋπόθεση ότι οι κλάδοι 

στους οποίους δραστηριοποιούνται, είναι επαρκώς ανταγωνιστικοί. 

Αυτό είναι εύλογο, αφού η είσοδος νέων ξένων επιχειρήσεων τείνει να 

υποχρεώνει τις αντίστοιχες εγχώριες στην προσαρμογή τους σε νέα 

δεδομένα προκειμένου να επιβιώσουν268.  

 

3. Εισαγωγή νέων κλάδων ή προϊόντων: Μέσω των ΞΑΕ εισέρχονται 

στην αγορά νέα προϊόντα και τεχνολογίες, τεχνογνωσία και σε πολλές 

γούνται ακόμα και ολόκληροι επιχειρηματικοί 

	
267 Βλ. σχετικά, S. Barrios et al, “Efficiency Spillovers from Foreign Direct Investment 
in the EU Periphery: A Comparative study of Greece, Ireland and Spain”, FEDEA 
discussion paper, 2002-02, CORE-Université Catholique de Louvain; Athens School 
of Economics and Business; University College Dublin. 
268 Στο ίδιο. 



155	

	

επιχειρήσεις των χ

																																																							

κλάδοι που ενδέχεται να μην προϋπήρχαν. Είναι αυτονόητο άλλωστε ότι 

στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει η εισαγωγή μίας ή 

παραπάνω των προαναφερθέντων μεταβλητών στις χώρες υποδοχής. 

Οι ξένες επενδύσεις συνοδεύονται συνήθως από εισαγωγή πιο 

σύγχρονης τεχνολογίας στους τομείς παραγωγής, προώθησης και 

διανομής, γεγονός που επιφέρει υψηλότερη παραγωγικότητα για τις 

επιχειρήσεις, αλλά και την αποτελεσματικότητα εξαιτίας της έμμεσης της 

τεχνολογίας στις επιχειρήσεις της χώρας υποδοχής269.  

 

4. Εξαγωγές: Μία σημαντική πλευρά της αύξηση των ΞΑΕ σε μία χώρα 

αφορά τις εισαγωγές και εξαγωγές σε αυτή τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, 

έχει παρατηρηθεί ότι συχνά η εμφάνιση ξένων επιχειρήσεων 

συνεπάγεται μεταφορά της παραγωγής της χώρας υποδοχής σε 

προϊόντα που θεωρούνται περισσότερο «εμπορεύσιμα» και μπορούν 

να αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος και μάλιστα συχνά οι χώρες 

μετατρέπονται σε καθαρούς εξαγωγείς αυτών των προϊόντων270, 

αποτέλεσμα που έχει επιβεβαιωθεί από σειρά μελετών. Είναι πλέον 

κρατούσα η άποψη, ότι η εμφάνιση των ξένων επιχειρήσεων, προκαλεί 

μεταφορά της παραγωγής της χώρας υποδοχής, προς την κατεύθυνση 

περισσότερο εμπορεύσιμων προϊόντων, αφού κατά κανόνα, οι ξένες 

επιχειρήσεις διαθέτουν καλύτερη και ευρύτερη ταυτόχρονα, γνώση της 

παγκόσμιας αγοράς και των αναγκών αυτής. Ως λογικό επακόλουθο 

αυτού, οι χώρες υποδοχής, δεν προβαίνουν απλώς, σε υποκατάσταση 

των εισαγωγών τους, αλλά πολύ συχνά, μετατρέπονται και οι ίδιες, σε 

καθαρούς εξαγωγείς. Υπάρχει μια σειρά εμπειρικών μελετών, οι οποίες 

επιβεβαιώνουν την εν λόγω προοπτική, καταδεικνύοντας μάλιστα 

μεταξύ άλλων, ότι η πιθανότητα στο να καταστούν εξαγωγείς οι 

ωρών υποδοχής, είναι απευθείας ανάλογη της 

	
269 Ε. Λουρή – Δενδρινού, «Οι επιπτώσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων στην 
οικονομία», Η Καθημερινή, Ημ/νία δημοσίευσης 16/02/2003, διαθέσιμο 
στοhttp://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_16/02/2003_54056, 
ημ/νία ανάκτησης 16/09/2013.   
270 Ε. Καρπουζά, Άμεσες ξένες επενδύσεις ως τρόποι επέκτασης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στο εξωτερικό με ιδιαίτερη έμφαση στα Βαλκάνια, 2010, σελ. 40. 
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εξαγωγικής δραστηριότητας των ξένων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στις χώρες υποδοχής271.  

 

5. Ανάπτυξη: Έμεινε για το τέλος, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η 

σημασία της, μία ακόμα επίπτωση στην οικονομία των χωρών 

υποδοχής, η οποία μπορεί να συμπαρασύρει και άλλους τομείς της 

ζωής της χώρας. Πρόκειται για την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση της 

οικονομίας της χώρας. Η επίπτωση αυτή αφορά σε μεγάλο βαθμό και 

την παρούσα εργασία, καθώς μπορεί να εξηγήσει σε μεγάλο βαθμό τις 

προσπάθειες των κυβερνήσεων της εκάστοτε χώρας να 

δημιουργήσουν  τις κατάλληλες συνθήκες που θα προσελκύσουν ΞΑΕ 

από όλο τον κόσμο. Για τον Romer (1993), το μεγαλύτερο κενό που 

μπορεί μία χώρα να αντιμετωπίσει στην προσπάθεια να αναπτυχθεί 

είναι το κενό της γνώσης ή των ιδεών. Τα εμπειρικά στοιχεία, 

αναφορικά με την επίδραση των ΞΑΕ στους ρυθμούς ανάπτυξης ή 

μεγέθυνσης των χωρών υποδοχής, είναι μεικτά και δεν επιτρέπουν την 

εξαγωγή κάποιου ασφαλούς συμπεράσματος. Κάποιοι υποστηρίζουν 

ότι οι ΞΑΕ, μέσω των επιδράσεών τους στην παραγωγικότητα και στην 

εισαγωγή νέων βιομηχανικών κλάδων, οδηγούν σε ταχύτερη ανάπτυξη. 

Κάποιοι άλλοι, υποστηρίζουν ότι οι εμπορικοί δασμοί μειώνουν την 

ελευθερία δράσης των τοπικών κυβερνήσεων και ότι η γρήγορη 

ανάπτυξη, συνεπάγεται καταστροφή της αξίας των παλιών τεχνολογιών 

και των παλιών προσόντων, καθώς και μείωση της οικονομικής 

σταθερότητας272.  

Με την είσοδο νέων επιχειρήσεων μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό, αφού, 

όπως προαναφέρθηκε, εισάγεται νέα τεχνολογία και τεχνογνωσία. Τα στοιχεία 

για την επίδραση των ΞΑΕ στο ρυθμό ανάπτυξης δεν είναι πάντα τα ίδια ούτε 

σταθερά. Πρόκειται για παράγοντα που μεταβάλλεται ανάλογα με την ιδιαίτερη 

περίπτω ακτηριστικά της, τη χρονική περίοδο κ.ά. 
	

271 Βλ. A. Chakrabarti, “A theory of the spatial distribution of foreign direct 
investment”, International Review of Economics and Finance, vol. 12, no. 2, 2003, 
σελ. 149-169. 
272 Βλ. σχετικά, United Nations Conference on Trade and Development, 1999, ό .π. 
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Συνήθως φαίνεται πως οι ΞΑΕ οδηγούν μέσω των ευεργετικών τους 

επιδράσεων σε όλους τους τομείς σε ταχεία ανάπτυξη. Παρ’όλα αυτά, στον 

αντίποδα υπάρχει και η αντίθετη άποψη που υποστηρίζει ότι η ελευθερία 

δράσεις των κυβερνήσεων μπορεί να μειωθεί από τους εμπορικούς δασμούς 

και ότι η ταχεία ανάπτυξη μπορεί να επιφέρει μείωση της αξίας των 

παλαιότερων τεχνολογιών και προσόντων, καθώς και της οικονομικής 

σταθερότητας273. Όσον αφορά τη μεγέθυνση ή τους ρυθμούς ανάπτυξης, οι 

απόψεις διίστανται κυρίως όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Βεβαίως, 

αποσυνδέοντας τη διάσταση, από την καθαρά παραγωγική, «βιομηχανικού» 

τύπου βάση, μέσω των διεθνών επενδύσεων εν γένει, αυξάνεται η παραγωγή 

αγαθών και υπηρεσιών, που έχει ως αποτέλεσμα, την τόνωση της 

«πραγματικής» οικονομίας και της αγοραστικής ισχύος του εγχώριου 

πληθυσμού. Έτσι, μέσα από τη τόνωση της κατανάλωσης, δημιουργείται 

εισόδημα και προστιθέμενη αξία.  

 

Επίδραση στις χώρες προέλευσης 

Οι επιπτώσεις των ΞΑΕ στη χώρα προέλευσης έχει τύχει λιγότερης 

ανάλυσης σε σχέση με τις αντίστοιχες στη χώρα υποδοχής. Ωστόσο, οι 

μελετητές έχουν ασχοληθεί αρκετά με το ζήτημα και έχουν καταλήξει σε 

ιδιαιτέρως χρήσιμα συμπεράσματα.  

Πολύς λόγος έχει γίνει για το συσχετισμό των ΞΑΕ με τις εξαγωγές στη 

χώρα προέλευσης. Το ερώτημα που κατά κύριο λόγο απασχόλησε την έρευνα 

είναι αν είναι πιο πιθανό με την ίδρυση μία θυγατρικής εταιρίας να αυξηθούν 

οι εξαγωγές της ΠΕΕ ή αν τελικά η θυγατρική θα την υποκαταστήσει με 

αποτέλεσμα τη μείωση στο σύνολο των ΞΑΕ. Πριν να δοθεί απάντηση σε 

αυτό το δίλημμα θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τύπος της θυγατρικής, το αν 

γίνεται λόγος για το ίδιο προϊόν ή για διαφορετικά / συμπληρωματικά αυτού, 

για τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί ανάγκη. Ακόμα, θα πρέπει να 

συνεξεταστεί αν γίνεται λόγος για το σύνολο της οικονομίας ή αν το 

																																																								
273 World Investment Report 1999: Foreign Direct Investment and the Challenge of 
Development, United Nations Conference on Trade and Development, 1999.  
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ερίπτωση των ΗΠΑ φαίνε

																																																							

ενδιαφέρον μελετάται υπό το πρίσμα της μικροοικονομίας και αν στη μελέτη 

συμπεριλαμβάνονται και τα κίνητρα ή οι αποτρεπτικοί παράγοντες που 

ενδεχομένως υπάρχουν κάθε φορά. Όλα αυτά τα διλήμματα και ακόμα 

περισσότερα παρουσιάζονται κατά τη μελέτη της βιβλιογραφίας.  

Συνοψίζοντας, κάθε περίπτωση είναι μοναδική και είναι δύσκολη η 

εξαγωγή γενικού συμπεράσματος. Ωστόσο, συνολικά είναι ευδιάκριτο μετά την 

μελέτη πληθώρας ερευνών επί του θέματος ότι αν και πολλές φορές ενδέχεται 

να διαφέρουν οι λόγοι και οι αιτίες που αναφέρονται στην κάθε μελέτη, και 

χωρίς ασφαλώς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές 

εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα, στις περισσότερες από αυτές οι απόψεις 

τείνουν ότι οι ΞΑΕ περιορίζουν ή ακόμα και υποκαθιστούν πλήρως τις 

εξαγωγές274.  

Μία ακόμα από τις σημαντικότερες επιπτώσεις των ΞΑΕ στις χώρες 

προέλευσης και αναφέρεται επίσης από πολλές και σημαντικές μελέτες 

εντοπίζεται στον τομέα της απασχόλησης. Προκύπτει, λοιπόν, ότι είναι 

ξεκάθαρη η σχέση που συνδέει το επίπεδο των εξαγωγών και της εγχώριας 

απασχόλησης, καθώς όταν αυξάνεται το επίπεδο των εξαγωγών, ανάλογα 

μεταβάλλεται και η απασχόληση και η παραγωγικότητα. Οι ΞΑΕ, περισσότερο 

εξαιτίας των αλλαγών που επιφέρουν στην κατανομή της παραγωγής εντός 

της επιχείρησης μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζήτηση για εργατικό 

δυναμικό.  Παράλληλα, φαίνεται πως οι ΞΑΕ μπορούν να αυξήσουν ή και να 

υποκαταστήσουν τις εγχώριες επενδύσεις κεφαλαίου, δηλαδή αυτές που 

λαμβάνουν χώρα στο κράτος προέλευσης. Κατά τα λοιπά, είναι σαφές ότι από 

την αλληλεπίδραση δύο κρατών κερδίζουν και οι δύο πλευρές με την 

αμφίδρομη διάχυση πληροφοριών. Έτσι, και η χώρα προέλευσης μπορεί να 

ωφεληθεί από τη γνώση που θα λάβει από τη χώρα υποδοχής. 

Δυστυχώς, οι μόνες χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία για τις 

επιπτώσεις των ΞΑΕ στις εξαγωγές είναι οι ΗΠΑ, η Σουηδία και η Ιαπωνία. 

Στην π ται ότι ελέγχεται η μείωση του επιπέδου 

	
274 Ωστόσο χαρακτηριστική εξαίρεση αποτελεί η αυτοκινητοβιομηχανία και το εμπόριο 
ΗΠΑ-Ιαπωνίας όπου παράλληλα με το εμπόριο βασικών ειδών αναπτύχθηκε και η 
παραγωγή και εμπορευματοποίηση συμπληρωματικών αγαθών, βλ. Head and Ries 
2001)  
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απασχόλησης από τις ΞΑΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ ο έλεγχος 

επεκτείνεται και στη μεταβολή του ύψους των αμοιβών. Η πλειοψηφία των 

βιβλιογραφικών ευρημάτων φανερώνει ότι οι θέσεις εργασίας στις χώρες 

υποδοχής, κυρίως στους κλάδους που χαρακτηρίζονται από πιο χαμηλό 

κόστος μειώθηκαν. Στις περιπτώσεις της Σουηδίας και της Ιαπωνίας τα 

αποτελέσματα, ωστόσο ήταν διαφορετικά. Η Σουηδία, σύμφωνα με τη μελέτη 

του Blostrom (1997) φαίνεται ότι ευνοήθηκε στον τομέα της εγχώριας 

απασχόλησης.  

Οι εγχώριες επενδύσεις κεφαλαίων εξετάζονται κάτω από τους ίδιους 

περιορισμούς που εξετάζονται και οι εξαγωγές στις χώρες προέλευσης, 

δηλαδή δεδομένης της διαφοροποίησης σε κάθε κλάδο, χώρα, χρονικό 

διάστημα. Μία πιθανή μείωση εξαγωγών θεωρείται δεδομένο ότι θα οδηγήσει 

σε αντίστοιχη μείωση των μείωση των επενδύσεων και συνεπώς αυτό το 

κομμάτι της σχέσης θεωρείται ξεκάθαρο. Από την δεκαετία του ’60, όμως, 

διαπιστώνουμε την ανησυχία που υπάρχει σχετικά με το διαθέσιμο κεφάλαιο 

και την επάρκειά του για κάλυψη των εγχώριων αναγκών παράλληλα με τις 

ΞΑΕ. Μία ευρεία γκάμα ερευνών επικεντρώνει στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

των επενδύσεων στο εξωτερικό και αυτών στο εσωτερικό της χώρας 

προέλευσης.  

 

Συμπεράσματα 

Οι ΞΑΕ σήμερα, θεωρούνται ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στη 

στρατηγική των κρατών για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, δεδομένου 

ότι θεωρούνται ευρέως, ως ένα αμάγαλμα του κεφαλαίου, της τεχνολογίας, 

του μάρκετινγκ, και του management. Τα τελευταία χρόνια πολλά κράτη έχουν 

μεταβάλλει τη στάση τους απέναντι στις ΞΑΕ, έχουν διαμορφώσει τις 

πολιτικές τους, οι οποίες πλέον χαρακτηρίζονται από περισσότερο 

φιλελεύθερη λογική. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκουν να προσελκύσουν 

επενδυτικά κεφάλαια κυρίως από τις ΠΕΕ και να καρπωθούν τα ευεργετικά 

τους αποτελέσματα. Η προσδοκία δε των κυβερνήσεων των κρατών, ότι οι 

ΞΑΕ θα αυξήσουν την εσωτερική τους απασχόληση, θα βελτιώσουν τις 

εξαγωγές τους, θα αυξήσουν τα φορολογικά τους έσοδα και θα ωφεληθούν 
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από την εισερχόμενη τεχνογνωσία, οδηγεί πολλές κυβερνήσεις να 

υιοθετήσουν ποικίλες μορφές κινήτρων επένδυσης, έτσι ώστε να 

ενθαρρύνουν τις ξένες μητρικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην οικονομία 

τους275.  

Για όλα τα παραπάνω διαφαινόμενα πλεονεκτήματά τους, οι ΞΑΕ τις 

τελευταίες δεκαετίες, αποτελούν πλέον το βασικότερο μοχλό διεθνοποίησης 

του κεφαλαίου. Όπως αναφέρει και ο Μελάς, ενώ κατά τη χρονική περίοδο 

μεταξύ 1960 και 1980, βασικός μοχλός της διεθνοποίησης του κεφαλαίου ήταν 

το εμπόριο, από το 1980 και έπειτα, αυτό παρέδωσε τη θέση του στις ΞΑΕ276.  

Από τα παραπάνω εκτεθέντα, καθίσταται φανερό ότι η προσέλκυση ξένου 

κεφαλαίου, αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ανάπτυξης 

των οικονομιών παγκοσμίως. Οι παγκόσμιες οικονομίες, προβαίνουν σε 

εκτενή χρήση των κινήτρων επένδυσης, προκειμένου να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις περί τοποθεσίας των ξένων επενδυτών. Σε αυτή την κατεύθυνση, 

παρά τις όποιες - υπάρχουσες ούτως ή άλλως - ενστάσεις, καθίσταται 

φανερός ο εν δυνάμει ευεργετικός για την οικονομία και ανάπτυξη της χώρας 

υποδοχής, ρόλος των ΞΑΕ. Παράλληλα βεβαίως, ωφελημένοι είναι και οι ίδιοι 

οι επενδυτές, υπό την προϋπόθεση βεβαίως, ότι θα προβούν στην ορθή 

επιχειρηματική επιλογή του τόπου επένδυσης των κεφαλαίων τους. Η 

τελευταία αυτή διάσταση, αυτή δηλαδή της επιλογής του τόπου επένδυσης, 

έχει κεφαλαιώδη για τη δραστηριοποιούμενη επιχείρηση, σημασία. Οι ΞΑΕ 

ασφαλώς, δημιουργούν φαινόμενα αλληλεξάρτησης, στο θεωρητικό πλαίσιο 

των οποίων, θα αναφερθούμε ευθύς αμέσως. 

 

 Β. 2. 2. Θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της αλληλεξάρτησης 

Η έννοια του όρου «αλληλεξάρτηση», προκύπτει αβίαστα από το αυτονόητο 

νόημα που αναδύει η ίδια η λέξη. Με τον όρο «αλληλεξάρτηση» λοιπόν, 

νοείται μια σχέση μεταξύ κάποιων μελών / εταίρων, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε 

κάθε έν τά, να εξαρτάται αμοιβαία από τα υπόλοιπα α μέλος / εταίρος ξεχωρισ

																																																								
275 Βλ. σχετικά, S. Barrios et al, ό. π. 
276 Βλ. Κ. Μελάς, ό. π., σελ. 130. 
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μέλη / εταίρους. Η όλη θεώρηση, διαφέρει ασφαλώς από μια απλή σχέση 

εξάρτησης, η οποία συνίσταται στην παραδοχή, ότι ένα μέλος / εταίρος, δεν 

μπορεί να λειτουργήσει ή και να επιβιώσει ακόμη, μακριά από το άλλον ή τα 

άλλα μέλη / εταίρους. Ο όρος «αλληλεξάρτηση», είναι πολύ παλαιός και 

ευρέως χρησιμοποιημένος στο παρελθόν. 

Η σύγχρονη θεωρία της  «σύνθετης αλληλεξάρτησης» στις διεθνείς 

σχέσεις, στην οποία και θα αναφερθούμε στη συνέχεια, εντάσσεται στο 

πλαίσιο του «πλουραλισμού»277. Σύμφωνα με τη θεωρία της 

«αλληλεξάρτησης», οι διεθνείς οργανισμοί, δύνανται να διαδραματίσουν 

αυτόνομο ρόλο, εντός του πλαισίου των σχέσεων μεταξύ διαφόρων ομάδων 

εντός των κυβερνήσεων, οδηγώντας στη δημιουργία συμμαχιών. Κατ’ αυτό 

τον τρόπο λοιπόν σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, επιδιώκεται να 

ξεπεραστούν οι τιθέμενοι από τους πολιτικούς ρεαλιστές, περιορισμοί, περί 

σχετικών κερδών και του φόβου της εξαπάτησης μεταξύ των κρατών. Αυτό, 

σε συνδυασμό με τις σχέσεις μεταξύ των μη κρατικών δρώντων, έχουν ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση του φαινομένου της αλληλεξάρτησης ή της 

«σύνθετης αλληλεξάρτησης». Τα εν λόγω φαινόμενα, χαρακτηρίζονται από 

την ισχυροποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των διεθνών δρώντων, την 

κατάργηση των ιεραρχικών σχέσεων στο διακρατικό επίπεδο και την 

υποβάθμιση του ρόλου της στρατιωτικής ισχύος στη διεθνή πολιτική278.  

	
277 Σύμφωνα με την πλουραλιστική θεωρία, πέραν των κρατών, υπάρχουν και οι μη 
κρατικοί δρώντες (non-state actors), όπως τα άτομα ή οι διάφορες κοινωνικές 
ομάδες, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση του διεθνισμού 
(transnationalism). Εντός αυτού του πλαισίου, εντάσσονται τρείς θεωρητικές 
προσεγγίσεις, ήτοι, της θεωρίας του «λειτουργισμού» (“functionalism”), της θεωρίας 
της «αλληλεξάρτησης» (“interdependence”) και του «μοντέλου της παγκόσμιας 
κοινωνίας» (“world society model”). Βλ. σχετικά, Δ. Μπουραντώνης & Π. Τσάκωνας, 
«Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών σε αναζήτηση της παγκόσμιας ειρήνης και 
ασφάλειας: Ανταγωνιστικά παραδείγματα διεθνών σχέσεων και διεθνείς οργανισμοί», 
στο Θ. Χριστοδουλίδης και Δ. Μπουραντώνης (επιμ.), Ο ΟΗΕ στο κατώφλι της 
μεταψυχροπολεμικής εποχής, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1998, σελ. 29-39. 
278 Για μια πλήρη και αναλυτική εμβάθυνση αναφορικά με τα βασικά σημεία της 
θεωρία της αλληλεξάρτησης, βλ. σχετικά, στα J. S. Jr. Nye & R. O. Keohane, ό. π., 
καθώς επίσης, R. O. Keohane & J. S. Jr. Nye, “Transgovernmental Relations and 
International Organizations”, World Politics, vol. 27, no. 1, The Johns Hopkins 
University Press, 1974, σελ. 39-62. Βλ. επίσης, R. O. Keohane, After Hegemony: 
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Η διεθνής αλληλεξάρτηση, ορίζεται ως η σχέση που προκύπτει, όταν τα 

κράτη συνδέονται μεταξύ τους, με διαδράσεις που μπορεί να είναι  επικερδείς 

ή επιζήμιες για τα μέρη της σχέσης. Οι Keohane και Nye, ορίζουν την 

αλληλεξάρτηση με όρους ευαισθησίας (sensitivity) και τρωτότητας 

(vulnerability). Η αλληλεξάρτηση της ευαισθησίας, σχετίζεται με το βαθμό και 

την ταχύτητα δια των οποίων μια αλλαγή σε μία χώρα, γίνεται αισθητή σε μία 

άλλη, εντός ενός συγκεκριμένου πολιτικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Έχει να 

κάνει δηλαδή, με το βαθμό «ανοίγματος» μιας χώρας σε αλλαγές που 

συμβαίνουν σε άλλες χώρες και οι οποίες μεταδίδονται στο πλαίσιο των 

αμοιβαίων διαδράσεων (π.χ. μετάδοση πληθωριστικών φαινομένων). Η 

αλληλεξάρτηση της τρωτότητας από την άλλη, σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα 

και το κόστος των εναλλακτικών πολιτικών πλαισίων, όταν αυτά γίνονται 

απαραίτητα για την προσαρμογή στις εξωτερικές αλλαγές. Αναφέρεται δε, στις 

αλλαγές επί των κανόνων και των πολιτικών (π.χ. διαταραχές εμπορίου μέσω 

εμπάργκο). Η ίδια η έννοια της τρωτότητας, δύναται να εμπεριέχει μια 

στρατηγική διάσταση, λαμβάνοντας ως δεδομένο, ότι οι ισχυρότεροι δρώντες, 

έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν κόστη στους υπόλοιπους, 

εκμεταλλευόμενοι την ευαισθησία τους279.  

Ο Baldwin, σε παρεμφερή εκδοχή, ορίζει την αλληλεξάρτηση, ως 

διεθνείς δεσμούς, των οποίων η τυχόν διάρρηξη, θα ήταν επιζήμια. Ή 

εναλλακτικά, τις καταστάσεις στις οποίες τα ευκαιριακά κόστη της αυτονομίας, 

είναι απαγορευτικά υψηλά. Σύμφωνα με τον Baldwin, ακόμη και εάν η 

οικονομική αλληλεξάρτηση, δημιουργεί ή και διευρύνει τις οικονομικές 

δυνατότητες μιας χώρας, δημιουργεί ταυτόχρονα, ένα πλέγμα περιορισμών, 

επί των οποίων η χώρα διαθέτει ελάχιστη ή και καθόλου δυνατότητα 

ελέγχου280.  

	
Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton University Press, 
Princeton 1984. 
279 Βλ. σχετικά, R. O. Keohane & J. S. Jr. Nye, Power and Interdepedence: World 
Politics in Transition, Little-Brown, Boston 1989, σελ. 3-32. 
280 Βλ. σχετικά, D. A. Baldwin, “Interdepedence and Power: A conceptual analysis”, 
International Organization, vol. 34, no. 4, Autumn 1980, σελ. 471-506. 
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Σε αντίθεση με το φιλελευθερισμό, οι ρεαλιστές τείνουν να 

επικεντρώνονται στα αίτια του πολέμου, παρά στα αντίστοιχα της 

συνεργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν την τάση να επικεντρώνονται 

στις συγκρουσιακές παρενέργειες των διεθνών συναλλαγών, σε αντίθεση με 

τους φιλελεύθερους, οι οποίοι εστιάζουν στον επωφελή χαρακτήρα των εν 

λόγω συναλλαγών.  

Η γενική ρεαλιστική θεώρηση για το ζήτημα, συνίσταται στην άποψη, 

ότι η αλληλεξάρτηση έχει άμεση διασύνδεση με το φαινόμενο του πολέμου, 

αφού κατά τη θεώρηση των ρεαλιστών, η ίδια η αλληλεξάρτηση, αυξάνει το 

συγκρουσιακό χαρακτήρα των σχέσεων. Η αλληλεξάρτηση, εμπεριέχει μια 

τάση προς την κατεύθυνση του σχηματισμού σχέσεων ασύμμετρης 

περισσότερο, παρά συμμετρικής εξάρτησης μεταξύ των κρατικών 

οντοτήτων281. Η εν λόγω εξάρτηση, προκύπτει εξαιτίας των ασυμμετριών στις 

οικονομικές σχέσεις και από τους τρόπους δια των οποίων, εκείνες οι 

ασυμμετρίες αλλάζουν τις κρατικές αντιλήψεις. Η επιρροή, βρίσκεται σε άμεση 

σύνδεση με την εξάρτηση και αυτός ο οποίος επωφελείται σε μία ασύμμετρου 

τύπου, οικονομική σχέση, είναι ασφαλώς ο ισχυρός εταίρος. Συνήθως αυτή η 

σχέση προκύπτει, όταν ισχυρά κράτη, μεταχειρίζονται οικονομικά μέσα για την 

επίτευξη πολιτικών σκοπών282. Ή ακόμη με ευρύτερη προοπτική, ότι πίσω 

από την ίδια την έννοια των αλληλεξαρτώμενων συμφερόντων, 

υποκρύπτονται πολύ συχνά, οι μεμονωμένες κατευθύνσεις των ποικίλων 

συμφερόντων εθνικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα δε, η πολιτική για την 

ασφάλεια283.  

Η ίδια η έννοια της ασφάλειας για τους ρεαλιστές, είναι οπωσδήποτε 

κεντρική. Η εξάρτηση προκαλεί προβληματισμό σε κράτη τα οποία εστιάζουν 

στην ασφάλειά τους, από τη στιγμή που η ροή σημαντικών ή και ζωτικών 

εισαγόμενων αγαθών, δύναται να διακοπεί κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Η εν 

	
281 Βλ. σχετικά, S. McMillan, Interdependence and Conflict, Mershon International 
Studies Review, vol. 41, no. 1, 1997, σελ. 40-41. 
282 Βλ. σχετικά, ό. π., σημείο Α. 2. περί οικονομικής διπλωματίας. 
283 Βλ. σχετικά, C. Hacke, “Nationale Interessen in einer interdependenten Welt“, στο 
K. Kaiser & J. Krause (eds.), Deutschlands neue Aussenpolitik, Band 3: Interessen 
und Strategien, München 1996. 
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λόγω ανησυχία είναι ιδιαίτερη, αναφορικά με τους ενεργειακούς πόρους 

(πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και άλλες πρώτες ύλες, αφού χωρίς την εισαγωγή 

αυτών, θα κατέρρεαν. Συνεπώς, τα κράτη τα οποία εξαρτώνται από άλλα για 

την εισαγωγή ζωτικών αγαθών, διαθέτουν αυξημένο κίνητρο προκειμένου να 

προχωρήσουν σε στρατιωτικού τύπου αντιπαράθεση, προκειμένου να 

αποκτήσουν πρόσβαση στα εν λόγω αγαθά.  

O Waltz αναφέρει σχετικά, ότι εξαιτίας της άναρχης δομής του διεθνούς 

συστήματος, τα κράτη ανησυχούν για την ασφάλειά τους. Υπό αυτή την 

προοπτική λοιπόν, αναγκάζονται να προβούν σε (διορθωτικές) ενέργειες 

ελέγχου αυτού από το οποίο εξαρτώνται, ή έστω να ελαχιστοποιήσουν το 

βαθμό και το μέγεθος της εξάρτησής τους284. Οι ρεαλιστές υποστηρίζουν 

επιπλέον, ότι ο μεγάλος βαθμός αλληλεξάρτησης, πολλαπλασιάζει τις 

πιθανότητες για ποικίλες μορφές σύγκρουσης μεταξύ των κρατών, οι οποίες 

μπορεί να καταλήξουν και σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τους. Επεκτεινόμενη 

η ρεαλιστική αντίληψη, συμπεραίνει ότι αφού το σύνολο των κρατών εξαρτάται 

από το εξωτερικό εμπόριο σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, οι οικονομικές 

εκτιμήσεις, εμπεριέχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στη χάραξη των εκάστοτε 

πολιτικών εθνικής ασφάλειας, τόσο στην προετοιμασία για πόλεμο, όσο και 

στον πόλεμο αυτόν καθ’ εαυτόν. Ένα μεγάλο τμήμα της στρατηγικής για την 

εθνική ασφάλεια, έχει ως στόχο του, την ασφαλή πρόσβαση σε ξένους 

πόρους, με την παράλληλη εξασφάλιση της αποτροπής του ενδεχομένου, ότι 

οι εν λόγω πόροι, θα διακοπούν σε περίπτωση πολέμου. Η εν γένει αυτάρκεια 

ενός κράτους, αποτελεί για τους ρεαλιστές, σημαντικό πλεονέκτημα για τη 

διεξαγωγή μακροχρόνιων πολέμων φθοράς. Υπό αυτή την προοπτική του 

πανταχού παρόντα δηλαδή, δυνητικού πολέμου, οι φιλελεύθεροι αντιτείνονται 

ότι υπάρχουν τρόποι, δια των οποίων οι αλληλεξαρτήσεις ελαχιστοποιούν τις 

στρατιωτικού τύπου αντιπαραθέσεις.  

Σύμφωνα με τον Rosecrance, τα κράτη οφείλουν να 

αυτοπροσδιοριστούν ως προς την επιδίωξή τους, αν επιθυμούν δηλαδή να 

είναι «εμπορικά», ασχολούμενα με τον προσπορισμό τους μέσω του 

εμπορίο λαδή ο πυρήνας των επιδιώξεών τους, 

	
284 K. Waltz, 1979, ό. π., σελ. 106. 
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εδράζεται στη στρατιωτικού τύπου επέκταση. Σύμφωνα με τον ίδιο λοιπόν, οι 

επιταγές των καιρών, ωθούν τα κράτη προς την κατεύθυνση της επιλογής των 

εμπορικών συναλλαγών. Από τη στιγμή που το σύστημα είναι αρκούντως 

αλληλοεξαρτώμενο, εκλείπουν και τα κίνητρα για κήρυξη πολέμου, δεδομένου 

ότι τα κράτη που έχουν επιλέξει να αυτοπροσδιορίζονται ως «εμπορικά», 

αντιλαμβάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν πολλά περισσότερα, 

δια της εσωτερικής οικονομικής ανάπτυξης η οποία και στηρίζεται σε μια 

παγκόσμια αγορά, έτοιμη να υποδεχθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, 

παρά να αναλωθούν στην προσπάθεια εδαφικών κατακτήσεων285.  

Σύμφωνα με τους Keohane και Nye, τα κράτη μέσω των 

θεσμοθετημένων, εντός του πλαισίου διεθνών συμφωνιών και 

πρωτοβουλιών286, αλληλεξαρτήσεών τους, έχουν τη δυνατότητα ορθής 

διαχείρισης των όποιων διαφωνιών τους. Το ρυθμιστικό και κανονιστικό 

πλαίσιο αυτών των συμφωνιών και πρωτοβουλιών, επιβάλλει τον κανόνα της 

αμοιβαιότητας, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά, «συγκλίσεις προσδοκιών», οι 

οποίες συνακόλουθα, εμπεριέχουν τη δυναμική στο να οδηγήσουν τα κράτη 

σε συμβιβαστικές και οπωσδήποτε όχι συγκρουσιακές, λύσεις. Η δυνατότητα 

διαμεσολάβησης αυτών των οργάνων, τα οποία μπορούν να αμβλύνουν τα 

κίνητρα μετασχηματισμού της εκάστοτε κρατικής ισχύος σε στρατιωτική 

μορφή, ελαχιστοποιεί τις ανησυχίες των οικονομικών εταίρων, αναφορικά με 

την εθνική τους ασφάλεια287.  

Σημειώνεται σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ότι η έννοια και το 

περιεχόμενο της αλληλεξάρτησης και συνακόλουθα της εξάρτησης, τόσο υπό 

τη φιλελεύθερη προσέγγισή της, όσο και από την αντίστοιχη ρεαλιστική, 

γίνονται αντιληπτά288, εντός μιας πολυποικιλίας επιμέρους απόψεων289, αλλά 

και σε ορισμένες περιπτώσεις, σύζευξης των απόψεων290. 

	
285 R. Rosecrance, The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the 
Modern World, Basic Books, New York 1986. 
286 Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι 
μόνο. 
287 Βλ. σχετικά, R. O. Keohane & J. S. Jr. Nye, 1989, ό. π. 
288 Παρά τις όποιες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τους και παρά την εν γένει 
σύμπλευση των  εκπροσώπων των δύο πλευρών εντός του «δικού» τους χώρου. 
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Πέραν των φιλελεύθερων ή ρεαλιστικών προσεγγίσεων περί της 

έννοιας της αλληλεξάρτησης και συνακόλουθα της εξάρτησης, χρήσιμο θα 

ήταν πριν καταλήξουμε επί της παρούσας θεωρητικής υφής291, ενότητα, να 

δούμε επίσης προσεγγίσεις, οι οποίες είτε εστιάζονται εντός ενός 

συγκεκριμένου ιδεολογικού υποβάθρου, είτε είναι απολύτου τεχνοκρατικού 

χαρακτήρα και οι οποίες αφορούν το φαινόμενο της εξάρτησης περισσότερο.  

Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και σε επίπεδο μονάδας αρχικώς, 

αναφέρουμε την άποψη του Φωτόπουλου, ότι δηλαδή, η σχέση εξάρτησης, 

προσδιορίζει τόσο τα όρια όσο και τις μορφές ανάπτυξης της εκάστοτε 

εξαρτημένης μονάδας, αν δηλαδή η εν λόγω μονάδα, τυγχάνει ενός 

διαφορετικού σε σύγκριση με το κρατούν στις επικυρίαρχες μονάδες, η 

συνέπεια της εισόδου ή και η εν τέλει συμμετοχής της εξαρτημένης μονάδας 

εντός του πλαισίου της ολότητας, θα συνιστά αυτόματα, μια όντως 

διαστρεβλωμένη ανάπτυξη, η οποία θα αποτελεί συνεπάγωγα, ένα είδος 

συμπτώματος ετεροκαθορισμού. Με άλλα λόγια, με δεδομένη την οικονομική 

αλληλεπίδραση η οποία και επιβάλλεται από τον  παγκόσμιο καπιταλιστικό 

καταμερισμό εργασίας, οι χώρες στις οποίες η αναπτυξιακή διαδικασία 

καθορίζεται άμεσα ή έμμεσα από τις αναπτυγμένες χώρες (ακριβώς λόγω του 

ότι οι τελευταίες, αποτελούν τις κυρίαρχες μονάδες εντός του συστήματος της 

ολότητας),  αναγκαστικά αφήνουν την εν λόγω διαδικασία να καθορίζεται επί 

τη βάσει «εξωτερικών» συμφερόντων ή/και κινήτρων ή/και σκοπών ή/και 

αναγκώ
	

289 Βλ. εν είδει παραδείγματος, τις απόψεις του Buzan (εκπροσώπου της ρεαλιστικής 
προσέγγισης), ότι δηλαδή, η αλληλεξάρτηση δεν παίζει κανένα ρόλο στις αιτίες 
πολέμου, επειδή τα αίτια αυτού, έχουν προαποφασιστεί με πολιτικού και 
στρατιωτικού τύπου, στρατηγικούς υπολογισμούς, εν αντιθέσει με την εκπεφρασμένη 
γνώμη των εκπροσώπων της εν λόγω προσέγγισης για τη σημασία της 
αλληλεξάρτησης, ότι δηλαδή, η ίδια η αλληλεξάρτηση και μάλιστα εντός της 
εγγύτητας των μονάδων, πολλαπλασιάζει την πιθανότητα του πολέμου. Βλ. επ’ 
αυτού σχετικά, B. Buzan, “Economic Structure and International Security: The limits 
of the Liberal case”, International Organization, vol. 38, no. 4. Autumn 1984, σελ. 
597-624.   
290 Φιλελεύθεροι αναλυτές της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, όπως οι Keohane και 
Nye, δεν φαίνεται να διαφωνούν ουσιαστικά, με τη ρεαλιστική προσέγγιση, 
αναφορικά με το χαρακτήρα που εμπεριέχει το διεθνές σύστημα και συνακόλουθα, το 
διανεμητικό ρόλο της ισχύος στη διεθνή πολιτική. 
291 Παρά την εμφανή πρακτική δυναμική που εμπεριέχει. 
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επίτευξη τους. Εφόσον λοιπόν, τα συμφέροντα / ανάγκες των εξαρτημένων 

μονάδων δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με αυτά των κυρίαρχων, οι πρώτες, 

αναγκάζονται να εφαρμόζουν στρατηγικές / πολιτικές, οι οποίες δεν 

συμβιβάζονται πάντοτε με τα δικά τους συμφέροντα / ανάγκες292.  

Παραθέτοντας τέλος, μια καθαρά τεχνοκρατικού χαρακτήρα άποψη και 

η οποία έχει να κάνει με μία εκ των πλέον σημαντικών ιδιοτήτων που 

διακρίνουν τη διάχυση της τεχνολογίας σε διακρατικό επίπεδο, αναφέρουμε 

την άποψη της Stewart. Η εν λόγω άποψη, έχει να κάνει με τη σχέση 

εξάρτησης, η οποία δημιουργείται μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, οι 

οποίες και εισάγουν τεχνολογία και των ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίες την 

εξάγουν.  

Οι αναπτυσσόμενες χώρες λοιπόν, είναι αναγκασμένες εκ των 

πραγμάτων, να εισάγουν τεχνολογία, μέσω της εισαγωγής κεφαλαιουχικών 

αγαθών. Η Stewart λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση, αναγνωρίζει ως 

κυριότερες πηγές οικονομικής εξάρτησης, πέρα από τις εισροές, τις ίδιες τις 

αγορές, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση και την τεχνολογία. Εντός αυτής της 

πραγματικότητας, περιγράφει τη σχέση εξάρτησης, επιχειρώντας να εκφράσει 

την κατεύθυνση και την ισχύ αυτής. Αναφέρει λοιπόν, ότι η εξάρτηση μεταξύ 

αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων οικονομιών, εξαρτάται από την έκταση 

της σύνδεσης της αναπτυσσόμενης οικονομίας με την ξένη τεχνολογία, καθώς 

και τη συγκέντρωση αυτής, σε μία ή σε περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. 

Όσο πιο πολύ εξαρτάται η αναπτυσσόμενη οικονομία από μία τεχνολογία και 

όσο η τεχνολογία αυτή βρίσκεται μόνο σε μία ανεπτυγμένη οικονομία, τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι η εξάρτηση της αναπτυσσόμενης από την ανεπτυγμένη 

οικονομία και τόσο θα μειώνονται οι δυνατότητες διαπραγμάτευσης 

ευνοϊκότερων όρων εισαγωγής, από την πλευρά της αναπτυσσόμενης 

οικονομίας293. 

	
292 Τ. Φωτόπουλος, Εξαρτημένη Ανάπτυξη: Η Ελληνική περίπτωση, εκδ. Εξάντας, 
Αθήνα 1985, σελ. 41-42. 
293 F. Stewart, «Τεχνολογική Εξάρτηση», στο Τ. Γιαννίτσης (επιμ.), Οικονομική 
Θεωρία και Τεχνολογία, εκδ. Gutenber, Αθήνα, 1991, σελ. 352-380. 
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Από το σύνολο των παραπάνω εκτεθέντων λοιπόν, προκύπτει, ότι τα 

υψηλά επίπεδα αλληλεξάρτησης της διεθνούς οικονομίας και συνεπακόλουθα 

αυτής με την πολιτική, καθιστούν την καλλιέργεια και την αξιοποίηση των 

διεθνών οικονομικών σχέσεων, ως απροϋπόθετο για την ασφάλεια 

πρωτίστως, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη και ευημερία κάθε κράτους. 

Επιπροσθέτως, η οικονομική αλληλεξάρτηση όπως είδαμε, είναι δυνατό να 

συντελέσει294 στην ίδια την αδιαπραγμάτευτη, ενίσχυση της ασφάλειας των 

κρατών, αλλά και στη διατήρηση της ειρήνης. Η άσκηση της εξωτερικής 

πολιτικής λοιπόν, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της, τις πολιτικές για την 

οικονομία. Και βεβαίως, δεν φαίνεται να προκύπτει μια παραδοχή, ότι η 

αλληλεξάρτηση οδηγεί εξ ορισμού, στη χάραξη κοινής οικονομικής 

στρατηγικής, ούτε - πολύ περισσότερο - στην εναρμόνιση των γεωπολιτικών 

στοχεύσεων των εθνικών κρατών. 

Προκύπτει όμως, ότι το «δόγμα» των αλληλοεξαρτωμένων εθνικών 

συμφερόντων στο διεθνές περιβάλλον του σήμερα, είναι παρών295. Παρόλα 

αυτά, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όσον αφορά την ερμηνεία 

της αλληλεξάρτησης (εντάσσοντάς την σε επίπεδα ερευνητικής μελέτης), 

ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε σε θέση κριτικής έρευνας επί του 

διά ταύτα του εν λόγω χαρακτηριστικού της αλληλεξάρτησης, ερευνώντας το 

ποιόν αυτής, την ισχύ και τα τρωτά της σημεία, προκειμένου να είμαστε σε 

θέση να εξαγάγουμε ασφαλή και γόνιμα επιστημονικά και πολιτικά 

συμπεράσματα.   

 

 

 

	
294 Παρά την όποια, δυνητική «επικινδυνότητα» ανάφλεξης συγκρούσεων, εξαιτίας 
του ετεροβαρούς χαρακτήρα αυτής. 
295 Χαρακτηριστικό σύγχρονο παράδειγμα, αποτελεί η γνωστή και δεδομένη 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας, αφού 
χωρίς την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μπορούν να διατηρηθούν οι υψηλοί 
ρυθμοί ανάπτυξης της Κίνας, ενώ χωρίς τη μαζική αγορά των ομολόγων του 
Αμερικανικού δημοσίου από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
θα βρίσκονταν εν πολλοίς,  ενώπιον ενός δημοσιονομικού αδιεξόδου. 
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Β. 2. 3. Θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της σύγκρουσης 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση της μελέτης 

- μιας αδρομερούς έστω - παρουσίασης της γενικής θεωρητικής προσέγγισης 

που διέπει την έννοια της σύγκρουσης και των μορφών αυτής, προκειμένου 

στη συνέχεια, να παρουσιαστούν κάποια εμπειρικά μοντέλα, με την αντίστοιχη 

θεωρητική επιχειρηματολογία και προσέγγιση και τα οποία συνδέουν τις ΞΑΕ 

με τις διακρατικές συγκρούσεις και την εν γένει οικονομική αλληλεξάρτηση και 

τις συγκρούσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναφέρονται τα εξής:  

Οι συγκρούσεις, αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης και η μελέτη τους 

είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για θεωρητικούς σκοπούς αλλά και για την 

εξαγωγή πρακτικών συμπερασμάτων.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία, απαντώνται διαφορετικοί ορισμοί αναφορικά 

με την έννοια της σύγκρουσης. Η εν λόγω διαφοροποίηση, οφείλεται στη 

διαφορετική κάθε φορά, προσέγγιση της έννοιας, επί τη βάσει κυρίως 

ιδεολογικών αντιλήψεων και όχι μόνο. Οι ορισμοί επίσης διαφέρουν, από 

επιστήμη σε επιστήμη. Διαφορετικού τύπου λοιπόν ορισμοί δίνονται στην 

ψυχολογία, διαφορετικοί στην κοινωνιολογία, διαφορετικοί στις πολιτικές 

επιστήμες, κ.ο.κ. Κάποιοι ορισμοί προερχόμενοι από άλλες επιστήμες, είναι 

οπωσδήποτε χρήσιμοι και για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης και γι’ αυτό 

το λόγο, θα γίνει εμβόλιμη αναφορά σε κάποιες εξ’ αυτών. 

Οι Katz και Kahn λοιπόν, υπό τη σφαίρα της κοινωνικής ψυχολογίας, 

ορίζουν τη σύγκρουση, ως ένα είδος αλληλεπίδρασης συγκεκριμένου τύπου, 

η οποία αυτοχαρακτηρίζεται από προσπάθεια παρεμπόδισης, πράξεις 

περιορισμού ή προκατάληψης και από αντίσταση ή ανταπόδοση, έναντι 

αυτών των προσπαθειών296.  

Ο Coser, ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με την ανάλυση των 

λειτουργιών της κοινωνικής σύγκρουσης, αναφέρει ότι η σύγκρουση συνιστά 

τη διαπάλη γύρω από τις αξίες ή τις αξιώσεις ως προς τις θέσεις, την ισχύ και 

τους αν ζωής, διαπάλη κατά την οποία, η επιδίωξη επαρκείς πόρους ή μέσα 

																																																								
296 Βλ. σχετικά, D. Katz & R. L. Kahn, The Social Psychology of Organization, John 
Wiley & Sons, New York 1978.  
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των συγκρουόμενων μερών δεν είναι μόνο να κερδίσουν τον επιθυμητό 

στόχο, αλλά επίσης να εξουδετερώσουν τους αντιπάλους τους297. 

Ο Pawlak αναφέρει σχετικά, ότι η ανάλυση της σύγκρουσης και της 

επίλυσης αυτής, ενέχει κεντρικού ρόλου στους ιδιωτικούς, δημόσιους και 

πολιτικούς οργανισμούς, καθώς επίσης σε δικαστικές και εργασιακές 

διαμάχες, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε πολλές άλλες περιπτώσεις298. 

Σύμφωνα με τους Dougherty και Pfaltzgraff, ο όρος «σύγκρουση», σχετίζεται 

με μια συγκεκριμένη κατάσταση, κατά τη διάρκεια της οποίας, μία 

αναγνωρίσιμη ομάδα ανθρώπων, βρίσκεται σε συνειδητή αντίθεση με μια 

άλλη ή και με άλλες αναγνωρίσιμες ομάδες ανθρώπων, επειδή οι εν λόγω 

ομάδες, επιδιώκουν αντίθετους ή φαινομενικά αντίθετους σκοπούς299.  

Ο Pawlak αναφέρει επίσης, ότι σε μία σύγκρουση, δύο τουλάχιστον 

μέλη, οι αποκαλούμενοι «παράγοντες», βρίσκονται σε διαμάχη γύρω από ένα 

ζήτημα. Οι εν λόγω παράγοντες, μπορεί να είναι άτομα, εταιρείες, πολιτικά 

κόμματα, αλλά και κράτη300. Για αυτήν ακριβώς τη διάσταση του παράγοντα 

του «κράτους», ειδωμένη υπό τη ρεαλιστική οπτική γωνία, ο Mearsheimer 

σημειώνει, ότι η σύγκρουση μεταξύ των κρατών αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, 

λόγω των ισχυρών κινήτρων αυτών για την έκφραση επιθετικότητας εκ μέρους 

τους301. 

Σύμφωνα πάλι με τον Hoffmann, από μια άλλη οπτική γωνία, οι 

συγκρο έλεσμα αντικειμενικών διαφορών, αλλά του 
	

297 Βλ. σχετικά, L. Coser, The Functions of Social Conflict, Free Press, Glencoe 
1956.  
196 Βλ. σχετικά, Z. Pawlak, “An inquiry into anatomy of conflicts,” Journal of 
Information Sciences, vol. 109, 1998, σελ. 65-78. 
197 J. Dougherty & R. Pfaltzgraff, Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων: Μια 
συνολική αποτίμηση, τρίτη έκδ., τ. Α’, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1992, σελ. 250. 
198 Βλ. σχετικά, Z. Pawlak, ό. π., σελ. 65-78.   
199 Βλ. σχετικά, J. J. Mearsheimer, “Back to the Future: Instability in the Europe after 
the Cold War”, International Security, 20:1, 1990, σελ. 5-56. 
200 S. Hoffmann, Contemporary Theory in International Relations, Prentice-Hall 
Publication, Englewood Cliffs, New Jersy 1960, σελ. 33. 
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τρόπου δια του οποίου οι «παίκτες» αντιλαμβάνονται τις εν λόγω διαφορές302. 

Με βάση το ίδιο επιχείρημα και εστιαζόμενος στην ισχύ των ιδεών στον 

καθορισμό του διεθνούς συστήματος επί τη βάσει της «κονστρουκτιβιστικής» 

θεωρίας, ο Wendt σημειώνει, ότι η πιθανότητα της σύγκρουσης, εξαρτάται 

από την αίσθηση της κοινής αντίληψης μεταξύ των «παικτών» για τους 

κανόνες και την ταυτότητα της σύγκρουσης303. Κατά τον Tarrow πάλι και υπό 

τη σφαίρα της εξέτασης των κοινωνικών κινημάτων, η μείωση της ισχύος του 

κράτους, ή η ανάδυση ενός εξωτερικού συμμάχου, αποτελούν στοιχεία ικανά 

στο να μεταβάλλουν τον πολιτικό χάρτη και συνακόλουθα, το συγκρουσιακό 

πεδίο304.  

Αντίθετα με τη στρατηγική της σύγκρουσης, τα κράτη μπορούν να 

επιλέξουν βεβαίως, τη στρατηγική της συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης. 

Σύμφωνα με τη ρεαλιστική άποψη ωστόσο, ακόμη και μέσω αυτής της οδού, 

δημιουργούνται ζητήματα σχετικών και απόλυτων κερδών, τα οποία και 

οδηγούν τελικά στη σύγκρουση, αφού τα εθνικά κράτη - ακόμη και εντός ενός 

συνεργατικού πλαισίου και μάλιστα ενός πλαισίου στο οποίο εμπεριέχονται 

σχέσεις αλληλεξάρτησης - έχουν πάντοτε κατά νου, την πιθανότητα 

εξαπάτησής τους από τους εταίρους / αντιπάλους τους, οι οποίοι κατ’ αυτό 

τον τρόπο, θα αποκομίσουν ασύμμετρα οφέλη, τα οποία θα τους 

ισχυροποιήσουν στο μέλλον305. Ενισχυτική της εν λόγω θεώρησης, είναι και η 

σχετική άποψη του Powell, σύμφωνα με την οποία, η επίτευξη συνεργασιών 

μεταξύ των κρατών και μάλιστα συνεργασιών οι οποίες εμπεριέχουν την 

έννοια ολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν, αφού 

	
 
303 Βλ. σχετικά, A. Wendt, “Constructing International Politics”, International Security, 
vol. 20, no. 1, Summer 1995, σελ. 71-81. 
304 Βλ. σχετικά, S. Tarrow, Power in Movement: Social Movements, Collective Action 
and Politics, 2nd ed., Cambridge University Press, New York and Cambridge 1998. 
203 Βλ. M. J. Griego, R. Powell, D. Snidal, “The Relative-Gains Problem for 
International Cooperation”, The American Political Science Review, vol. 87, no. 3, 
September 1993, σελ. 729. 
204 Βλ. R. Powell, “Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”, 
The American Political Science Review, vol. 85, no. 4, December 1991, σελ. 1305. 
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μέσω αυτών, είναι δυνατή η αναζήτηση σχετικών κερδών, η οποία και θα 

οδηγήσει τελικά, σε μορφές σύγκρουσης306.  

Σύμφωνα δε με τον Parker, από τη γεωπολιτική θεώρηση της έννοιας 

και του περιεχομένου των κρατικών συγκρούσεων, η συμπεριφορά των 

κρατών, μπορεί να φαίνεται ότι ποικίλλει, τόσο όσο και τα ίδια τα κράτη, αλλά 

οι μορφές συμπεριφοράς  αυτών, ανάγονται σε δύο γενικούς τύπους, ήτοι, τον 

συγκρουσιακό και τον αντίστοιχο συνεργατικό. Αυτή σύμφωνα με τον Parker, 

είναι πραγματικά η μεγάλη διαχωριστική γραμμή, η οποία και διαχωρίζει τα 

κράτη σε κατηγορίες, καθορίζοντας τελικά και με τρόπο συνολικό, τη φύση του 

γεωπολιτικού κόσμου ως συνόλου. Η εν λόγω γραμμή δε, είναι τόσο βασική, 

που διαιρεί τα κράτη σε δύο διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες, οι οποίες είναι 

πιο θεμελιώδεις από οποιαδήποτε από τις άλλες κατηγοριοποιήσεις που 

έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον ίδιο. Τα κράτη, έχουν 

επιδιώξει να επιλύσουν τα προβλήματα τα οποία είναι έμφυτα στην αμοιβαία 

ύπαρξή τους σε ένα καθορισμένο γεωγραφικό χώρο, είτε εμπλεκόμενα σε 

συγκρούσεις, είτε συνεργαζόμενα προς την κατεύθυνση της επίλυσης των 

διαφορών τους. Παρόλο που τα κράτη εν γένει, έχουν επιδείξει και τα δύο είδη 

συμπεριφοράς, κάποια κράτη ωστόσο, έχουν πάντοτε την τάση να 

συμπεριφέρονται με συγκρουσιακό τρόπο, ενώ κάποια άλλα, με 

συνεργατικό307.  

 

Β.	3.	Οι	Ξένες	Άμεσες	Επενδύσεις	και	η	οικονομική	αλληλεξάρτηση	εντός	

του	συγκρουσιακού	πεδίου	

Όπως είδαμε προηγουμένως στο σημείο Β.2.1., ο ρόλος των ΞΑΕ, είναι 

σε γενικές γραμμές, ευεργετικός για την οικονομία και την ανάπτυξη της 

χώρας υποδοχής. Παράλληλα, οι ΞΑΕ δημιουργούν και φαινόμενα 

αλληλεξάρτησης. Το ερώτημα που τίθεται αυτομάτως, συνίσταται στο αν η 

οικονομική αλληλεξάρτηση οδηγεί στην ειρήνη ή στη σύγκρουση μεταξύ των 

εθνικών ύο χώρες εισέλθουν εντός ενός πεδίου 

	
 
307 Βλ. G. Parker, ό. π., σ. 349. 
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οικονομικής σχέσης, το οποίο χαρακτηρίζεται από αλληλεξάρτηση, θα 

περιορίσει τη μιλιταριστική συμπεριφορά καθενός εξ’ αυτών, έναντι του άλλου, 

ή μήπως πρόκειται να προσθέσει άλλη μια πηγή διαφωνίας η οποία θα εγείρει 

συγκρουσιακά φαινόμενα; Τέτοιου τύπου ερωτήσεις, απασχολούν την 

ακαδημαϊκή κοινότητα εδώ και αιώνες, αφού ασφαλώς, η έννοα της 

αλληλεξάρτησης δεν είναι κάτι το καινούργιο. Βεβαίως, η απάντηση στα 

κεντρικά αυτά ερωτήματα, καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη στην εποχή μας, 

όπου το διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκο και πολυεπίπεδο.  

Σύγχρονοι ερευνητές, έχουν προσπαθήσει με τη χρήση συγκεκριμένων 

μοντέλων, να καταδείξουν τη σχέση μεταξύ της αλληλεξάρτησης και της 

σύγκρουσης των κρατών. Τα αποτελέσματα ωστόσο ποικίλλουν, με 

σημαντικές μάλιστα αποκλίσεις μεταξύ τους και παρά τη χρήση των πλέον 

εξειδικευμένων ερευνητικών εργαλείων και μεθόδων συλλογής δεδομένων, τα 

οποία μάλιστα, είναι καθολικά αποδεκτά. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι η 

διακρατική οικονομική αλληλεξάρτηση, μπορεί να μειώσει τις συγκρούσεις 

μεταξύ των κρατών, κάποιες άλλες, το ακριβώς αντίθετο, ενώ κάποιες άλλες 

πάλι, δείχνουν ότι η διακρατική οικονομική αλληλεξάρτηση δεν σχετίζεται 

καθόλου με τις συγκρούσεις. Εύλογα μπορεί να υποθέσει κάποιος, ότι τα εν 

λόγω αποτελέσματα, αντανακλούν το ιδεολογικό υπόβαθρο των κύριων 

ρευμάτων της μελέτης των διεθνών σχέσεων, ήτοι, του φιλελευθερισμού και 

του ρεαλισμού και των επί μέρους συνιστωσών αυτών. Και από ότι φαίνεται, η 

υπόθεση αυτή έχει λογική βάση, αφού είναι φανερή η έλλειψη της 

οποιασδήποτε διάθεσης «ελαστικότητας» από πλευράς των μελετητών προς 

την κατεύθυνση της «άλλης» πλευράς308.  

	
308 Βλ. μεταξύ άλλων, τις εξαιρετικά σημαντικές και αφετηριακές ταυτόχρονα για το 
σύγχρονο πλαίσιο της έρευνας μεταξύ της σχέσης της αλληλεξάρτησης και των 
συγκρούσεων -μελέτες των Barbieri και Oneal & Russett, στα K. Barbieri, Economic 
Interdependence and Militarized Interstate Conflict, 1870-1985. Ph.D. Dissertation, 
Political Science, Binghamton, NY, SUNY, Binghamton 1995, K. Barbieri, “Economic 
Interdependence: A Path to Peace or a Source of Interstate Conflict?” Journal of 
Peace Research, 33 (1), 1996, σελ. 29-49 και J. R. Oneal & B. M. Russett, “The 
Classic Liberals Were Right: Democracy, Interdependence, and Conflict, 1950-1985”, 
International Studies Quarterly 41 (2), 1997, σελ. 267-293. Όσον αφορά τους εν 
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Τα ερευνητικά εργαλεία βεβαίως και οι μέθοδοι συλλογής, είναι 

απολύτως αξιόπιστα, ωστόσο φαίνεται ότι η προτίμηση των μελετητών προς 

τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, τα τροφοδοτεί με δεδομένα τα οποία 

προσιδιάζουν της εκάστοτε οπτικής γωνίας, επιφέροντας κατ’ αυτό τον τρόπο, 

την ομογενοποίηση των αποτελεσμάτων προς την ιδεολογική «προδιάθεση» 

του μελετητή. Επιπλέον, κάποιες εμπειρικές μελέτες, δεν αντιμετωπίζουν τη 

διερευνούμενη σχέση με τρόπο ολιστικό, εστιάζοντας έτσι με ετεροβαρή 

τρόπο, είτε προς την κατεύθυνση της πολιτικής, είτε προς την αντίστοιχη της 

οικονομίας, έστω και με ευρύτερου τύπου προσεγγίσεις (σε κάποιες 

περιπτώσεις), της μίας ή της άλλης διάστασης.  

Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, διάφοροι μελετητές, εστιάζουν 

περισσότερο στην έννοια του πολέμου, ως φαινομένου το οποίο θα πρέπει να 

εξηγηθεί επαρκώς309. Άλλοι πάλι, εστιάζουν περισσότερο στην ευρεία έννοια 

των στρατιωτικού τύπου διακρατικών διενέξεων καθεαυτό310. Άλλοι τέλος, 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους, εντός μιας ευρύτερης γκάμας του εν γένει 

συγκρουσιακού φαινομένου και των εν γένει συνεργασιών311. Και ακόμη, 

υπάρχει πάντοτε η περίπτωση του να μη συμβαίνει τίποτε από όλα αυτά, 

αλλά απλώς, η ίδια η πολυπλοκότητα του ερευνώμενου ζητήματος, εντός ενός 

πολύπλοκου και πολυεπίπεδου ταυτόχρονα διεθνούς περιβάλλοντος, να 

	
λόγω μελετητές, αξίζει της επισήμανσης στο σημείο αυτό, ότι οι Russett  & Oneal, 
ολοκλήρωσαν το έργο τους αναφορικά με τις εμπορικές δραστηριότητες και τις 
συγκρούσεις, εντός μιας ευρύτερης προσέγγισης της Καντιανής ειρήνης. Βλ. σχετικά, 
B. M. Russett & J. R. Oneal, Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and 
International Organizations, Norton, New York 2001. Το όλο έργο τους και τα 
αποτελέσματα των ερευνών τους, δείχνουν ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των 
κρατών, μπορούν να αναπτύξουν φιλικούς δεσμούς μεταξύ τους. Το έργο της 
Barbieri από την άλλη, αναδεικνύει το συγκρουσιακό χαρακτήρα ο οποίος σύμφωνα 
με τις έρευνές της, εμπεριέχεται στην αλληλεξάρτηση των κρατών. 
309 Βλ. σχετικά W. Domke, War and the Changing Global System, Yale University 
Press, Connecticut, New Haven 1988 και E. Mansfield, Power, Trade, and War, 
Princeton University Press, Princeton 1994. 
310 Για μια περισσότερο συγκρουσιακού τύπου προσέγγιση βλ. K. Barbieri, 1996, ό. 
π., καθώς επίσης και J. R. Oneal & B. M. Russett, ό. π., για μία περισσότερο 
ειρηνικού τύπου προσέγγιση των διεθνών διακρατικών σχέσεων. 
311 Βλ. S. Polachek, “Why Democracies Cooperate More and Fight Less: The 
Relationship Between International Trade and Cooperation”, Review of International 
Economics 5, 1997, σελ. 295-309. 
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επιβάλλει ουσιαστικά τις συμπεριφορές των κρατών, με ένα «κατά 

περίπτωση» τρόπο, ή άλλως, με ένα τρόπο μη επαρκώς μετρήσιμο θα 

λέγαμε.  

 

Σύνδεση οικονομίας και ειρήνης 

Βάσει της βιβλιογραφίας, που είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη για το 

συγκεκριμένο ζήτημα, η ειρήνη και η οικονομία είναι έννοιες 

αλληλοσχετιζόμενες και μάλιστα συνδέονται και με τις ΞΑΕ. Συνοψίζοντας τη 

βιβλιογραφία, θα αναφερθούν εδώ τέσσερα βασικά μέρη της θεωρίας της 

αλληλεπίδρασης.  

 

Δημοκρατικά Πολιτεύματα  

 

Η προσέγγιση υπό το πρίσμα των δημοκρατικών πολιτευμάτων και η 

διαδραστικότητά τους εξετάζεται σε βάθος τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια. 

Ο Καντ υπήρξε πρώτος μελετητής του ζητήματος υπό το πρίσμα του 

Ρεπουμπλικανισμού, ερευνώντας ένα διευρυμένο σύνολο στο οποίο ισχύουν 

οι παραδοχές του δημοκρατικού πολιτεύματος για τα κράτη που συμμετέχουν, 

ενώ οι μεταγενέστεροι ερευνητές επέκτειναν την έρευνά του και κατέληξαν σε 

ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.  

Η πλειοψηφία των ερευνών συγκλίνει στην παραδοχή ότι οι χώρες με 

δημοκρατικά πολιτεύματα επικοινωνούν με διαφορετικό τρόπο μεταξύ τους, 

χρησιμοποιώντας κοινές πληροφορίες, ευρέως αποδεκτές στο πολιτικό και 

κοινωνικό τους σύνολο, ενώ παράλληλα συμπεριφέρονται διαφορετικά μεταξύ 

τους σε αντιδιαστολή με μη δημοκρατικά καθεστώτα άλλων κρατών. Η 

στατιστική παρακολούθηση αποδεικνύει ότι οι δημοκρατικές χώρες επίσης 

συγκεντρώνουν λιγότερες πιθανότητες εμπλοκής σε πόλεμο με άλλο 

δημοκρατικό κράτος. Η κοινή γλώσσα, δηλαδή ο κοινός κώδικας, που 

διαμορφώνεται και χρησιμοποιείται εντός και μεταξύ των δημοκρατικών 

κρατών προωθεί τη διαπραγμάτευση και την τήρηση των εθνικών 
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ικά στοιχεία που συνδέουν 

																																																							

συμβολαίων ως κύριες επιλογές. Αντίθετα, στα μη δημοκρατικά κράτη δεν 

τηρούνται συγκεκριμένες νόρμες312. Παράλληλα, οι δημοκρατικοί οργανισμοί 

τείνουν να περιορίζουν τη βίαιη αντίδραση που ενδεχομένως να είχαν ως 

αρχική επιλογή ηγέτες υπό διαμάχη κρατών.  

 

Η εμπορική αλληλεξάρτηση. 

 

Η κεντρική ιδέα της σύνδεσης σύγκρουσης και αλληλεξάρτησης 

βασίζεται στην παραδοχή ότι εάν υπάρχουν κόστη ευκαιρίας, τα κράτη δεν 

επιλέγουν την πολεμική σύγκρουση, αλλά επιζητούν εναλλακτικούς τρόπους 

επίλυσης των διαφορών τους. Έτσι, η σύγκρουση μεταξύ κρατών που έχουν 

μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές είναι πιο απίθανο να συμβεί.  

Παράλληλα, στη μείωση των συγκρούσεων συμβάλλουν οι νόμοι, τα 

πολιτικά δικαιώματα, οι περιορισμοί και η ανάπτυξη της διαπραγματευτικής 

κουλτούρας μεταξύ των κρατών. Ο Gartzke σημειώνει πως η αλληλεξάρτηση 

είναι περισσότερο πιθανό να μειώσει τέτοια περιστατικά, παρά η δημοκρατία, 

η ανάπτυξη ή η διαμόρφωση συμμαχιών μεταξύ γειτονικών κρατών. Ακόμα 

υποστηρίζει ότι αν και ο φιλελευθερισμός θεωρείται ότι μειώνει τις ένοπλες 

συγκρούσεις, αυξάνει τις μη ένοπλες μεταξύ των κρατών που βρίσκονται σε 

διαμάχη. Οι ερευνητές καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα όσον 

αφορά τις αιτίες των συγκρούσεων.   

Σημαντική παραταύτα είναι η παρατήρηση των Barbieri και Levy οι 

οποίοι παραθέτουν στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συχνά οι δύο 

πλευρές κρατών σε εμπόλεμη περίοδο συναλλάσσονται σε εμπορικό επίπεδο 

με τον αντίπαλο. Ακόμη ,κατά τον Morrow είναι πιθανόν το ασταθές πολιτικό 

κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται μεταξύ δύο μελλοντικά εμπλεκόμενων σε 

σύγκρουση κρατών, να γίνει πρώτιστα ευδιάκριτο στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις χώρες και αυτό να ωθήσει πολλές από αυτές στην 

αποχώρηση πριν τη σύγκρουση. Έτσι, δεν θα συμπεριληφθούν στα 

στατιστ το εμπόριο με τη σύγκρουση.  

	
312 Βλ. Gratzke,Li and Boehmer ,Investing the Peace , 2006, σ. 393 
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Ένας δεύτερος λόγος είναι πως οποιοσδήποτε παράγοντας 

αποθαρρύνει ένα κράτος από το να γίνει επιθετικό είναι πιθανό να ενθαρρύνει 

κάποιο άλλο να εμπλακεί σε μία διαμάχη απέναντί του, αφού τα κράτη είναι 

δυνατόν για στρατηγικούς λόγους να προβάλλουν την επιθετικότητά τους. Η 

διακοπή του εμπορίου αποτελεί μεν ένα μέτρο με αυξημένο κόστος για την 

οικονομική κοινότητα ωστόσο ταυτόχρονα σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα 

ενός κράτους να εμπλακεί σε εμπόλεμη διαμάχη.  

 

H νομισματική αλληλεξάρτηση 

 

Αλληλεξάρτηση, κατά τρόπο παρόμοιο με αυτό της εμπορικής 

αλληλεξάρτησης, μπορεί να προκύψει και από τις διακρατικές νομισματικές 

σχέσεις, καθώς δίνουν την ευκαιρία στα κράτη να διαπραγματεύονται, να 

συμμετέχουν σε οργανισμούς και να διεκδικούν την εθνική τους κυριαρχία. Η 

νομισματική εξάρτηση μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για συνεργασία ή 

εξαρτήσεις μέσω των διακρατικών ή ολιγομερών σχέσεων και οργανισμών.  

 

Κεφαλαιακή Αλληλεξάρτηση 

Στη σύγχρονη εποχή η παγκοσμιοποίηση διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στη μετακίνηση κεφαλαίων ανά την υφήλιο, μετακίνηση που κινητοποιεί 

τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν στους επενδυτές ελάχιστο ρίσκο απώλειας 

κεφαλάιων. Ακόμη περισσότερο, οι πιθανές χρηματοοικονομικές απειλές σε 

επίπεδο τοπικό, που όμως μπορεί να επεκταθούν και εκτός συνόρων, 

αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να ελέγχουν συχνά την κίνηση των κεφαλαίων 

και να θεσπίσουν τους κατάλληλους νόμους που διασφαλίζουν την εθνική 

πολιτική ανεξαρτησία.  

Επιπρόσθετα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις τείνουν να προσπαθούν να 

επηρεάσουν τη διαμόρφωση του ελεγκτικού πλαισίου ώστε να εξασφαλίσουν 

μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και να τα διασφαλίσουν στα κράτη 

υποδοχής. Ωστόσο, συχνά παρουσιάζονται αλληλοσυγκρουόμενα 
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συμφέροντα μεταξύ των κρατών, των επενδυτών και των ΠΕΕ, γεγονός που 

σημαίνει ότι αν και η κεφαλαιακή αλληλεξάρτηση είναι ένα μέσο αύξησης 

συγκρούσεων, αυξάνει τις πιθανότητες μη-βίαιων περιστατικών μεταξύ των 

κρατών. 

Ο Gartzke υποστηρίζει ότι οι τα ρίσκα του εμπορίου είναι σαφώς 

μικρότερα από αυτά της επένδυσης διότι οι παραγωγικές μονάδες σε «ξένο» 

έδαφος είναι ευάλωτες σε κρατικοποιήσεις ενώ το εμπόριο όχι. Στην ίδια 

άποψη καταλήγει και ο Polachek καθώς και αρκετοί ακόμη ερευνητές, 

ιδιαίτερα στο πόρισμα πως τα κράτη στηρίζονται στις αγορές κεφαλαίων για 

ευημερία αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό στηρίζονται και στην πολιτική 

σταθερότητα. Έτσι, προκύπτει το θέμα της σύνδεσης των ΞΑΕ με την πολιτική 

σταθερότητα και το ερώτημα που αφορά το βαθμό στον οποίο οι δύο 

μεταβλητές αλληλοεπηρεάζονται.  

 

Μελέτες θεωριών αλληλεξάρτησης 

Χωρίς ασφαλώς να ισχυριζόμαστε ότι θα δώσουμε απάντηση σε ένα 

ζητούμενο αιώνων, επιλέξαμε στην κατεύθυνση αυτή, να παρουσιάσουμε τα 

ευρήματα πέντε ιδιαίτερα χρήσιμων και καθοριστικών συνάμα για τις ανάγκες 

της ανά χείρας μελέτης, ερευνών, οι οποίες, χωρίς να απαλλάσσονται της 

υποψίας της πολιτικής χροιάς, είτε ακόμη και του πολιτικού διατακτικού, μας 

παρέχουν ωστόσο λόγω του χαρακτήρα που εμπεριέχουν, ιδιαίτερα χρήσιμα 

(όσο και κρίσιμα θα προσθέταμε) για το ερευνητικό μας ερώτημα, στοιχεία. Σε 

αυτή την κατεύθυνση και τηρώντας μια χρονική σειρά, τουλάχιστον όσον 

αφορά τη χρονική περίοδο κατά την οποία αποδόθηκαν στο κοινό οι εν λόγω 

μελέτες, αναφέρονται τα εξής: 
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Α) Οι Gartzke, Li και Boehmer, επιχείρησαν μια πολύ σημαντική 

μελέτη, αναφορικά με την οικονομική αλληλεξάρτηση των κρατών και τις 

διεθνείς συγκρούσεις313.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, εστίασαν την έρευνά τους, επισκοπώντας 

παράλληλα τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία, σε τέσσερα θεματικά 

πεδία, ήτοι, τη «δημοκρατική ειρήνη314», την εμπορική αλληλεξάρτηση, τη 

νομισματική αλληλεξάρτηση και την κεφαλαιακή αλληλεξάρτηση. Στη 

συνέχεια, επεχείρησαν την αποτύπωση του γιατί τα κράτη αντιμάχονται, υπό 

τη θεώρηση του «δαπανηρού», το οποίο εμπεριέχεται στις εν γένει 

συγκρουσιακές πολιτικές315, αλλά και την αντίστοιχη αποτύπωση, του γιατί 

κάποια κράτη δεν αντιμάχονται, πάντοτε επί τη βάσει μιας εμπεριέχουσας την 

οικονομική διάσταση, προσέγγισης. Επιχείρησαν επίσης, την ανάδειξη του 

πως η αλληλεξάρτηση λειτουργεί εντός των πλαισίων της πολιτικής. Οι 

Gartzke, Li και Boehmer, στήριξαν το ερευνητικό τους έργο, στη βάση των 

προγενέστερων, ερευνητικών έργων των Oneal και Russett και Russett, 

	
313 Βλ. E. Gartzke, Q. Li, C. Boehmer, “Investing in the Peace: Economic 
Interdependence and International Conflict”, International Organization 55(2), 
2001,σσ. 391-438. 
314 H λεγόμενη «δημοκρατική ειρήνη», αποτελεί μια παρατήρηση της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, η οποία συνίσταται στην αντίληψη, ότι οι φιλελεύθεροι πολιτικοί, παρόλο 
που εκ πρώτης όψεως φαίνονται να είναι επιρρεπείς στην εμπλοκή τους με 
αντιπαραθέσεις εν γένει (Βλ. σχετικά, S. Chan, “Mirror, Mirror on the Wall . . . Are the 
Freer Countries More Pacific?”, Journal of Conflict Resolution 28 (4), 1984, σελ. 617-
648, E. Weede, “Democracy and War Involvement”, Journal of Conflict Resolution 28 
(4), 1984, σελ. 649-664 και K. Benoit, “Democracies Really Are More Pacific (in 
General): Reexamining Regime Type and War Involvement”, Journal of Conflict 
Resolution 40 (4), 1996, σελ. 636-657 μεταξύ άλλων), εν τούτοις, σπάνια αντιμάχεται 
ο ένας τον άλλον (Βλ. σχετικά, J. R. Oneal & B. M. Russett, ό. π., R. J. Rummel, 
Power Kills: Democracy as a Method of Nonviolence, Transaction Publishers, New 
Jersey, New Brunswick 1997 και B. M. Russett, J. R. Oneal, and D. R. Davis, “The 
Third Leg of the Kantian Tripod for Peace: International Organizations and Militarized 
Disputes, 1950-1985”, International Organization 52 (3), 1998, σελ. 441-467 μεταξύ 
άλλων). 
315 Βλ. σχετικά και τις παλαιότερες - από νεορεαλιστικής άποψης - τοποθετήσεις του 
Waltz επί του όλου ζητήματος, στο K. Waltz, 1979, ό. π. 
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Oneal και Davis316, υιοθετώντας τις περισσότερες εκ των θεωρήσεων των εν 

λόγω αναλυτών και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες εξαρτημένες μεταβλητές.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων, έδειξαν τα εξής:  

Το εμπόριο και οι άμεσες επενδύσεις, αυξάνουν τη διασυνοριακή 

οικονομική επαφή των κρατών, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο ενός 

κράτους εντός ενός πλαισίου σταθερών οικονομικών δεσμών. Μέσω των 

οικονομικών αλληλεπιδράσεων, τα κράτη δημιουργούν ένα ευρύ σύνολο 

αμοιβαίων δεσμών οικονομικής ωφέλειας. Αυτοί οι δεσμοί, μπορούν ασφαλώς 

να αποτρέψουν τις «χαμηλής» έντασης διαφωνίες, ενώ η κύρια επίδρασή 

τους, συνίσταται στο ότι αυτοί, αποτελούν ένα είδος μεθόδου υποκατάστασης, 

το οποίο δύναται σε μεγάλο βαθμό, να επιλύει τις εν γένει συγκρούσεις. Τα 

πολλαπλά και πολυεπίπεδα κανάλια οικονομικών διαδράσεων, βοηθούν τα 

κράτη στο να επικοινωνήσουν με τρόπο αξιόπιστο, αυξάνοντας το διαθέσιμο 

«λεξιλόγιο» των κρατών, στην προσπάθεια τους να αξιολογήσουν τη σχετική 

επίλυση των προβλημάτων.  

Αν σύμφωνα με τους Gartzke, Li και Boehmer, η οικονομική 

αλληλεξάρτηση μειώνει τις πιθανότητες προσφυγής των κρατών σε 

στρατιωτική βία, τότε ακόμη περισσότερο, η αύξηση της οικονομικής 

αλληλεξάρτησης που συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση, υπονοεί την 

προοπτική ενός περισσότερο ειρηνικού χαρακτήρα, παγκόσμιου συστήματος.  

Το μέγεθος της επίδρασης της «ειρηνικής» συνέπειας της 

αλληλεξάρτησης, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί, από τη στιγμή που άλλοι 

παράγοντες, όπως λ.χ. η αυξανόμενη πόλωση, δύνανται να προσθέσουν 

περαιτέρω αφορμές για κλιμάκωση του φαινομένου των συγκρούσεων. 

Συγχρόνως, η ίδια η ύπαρξη της διαφωνίας μεταξύ των κρατών και το 

εκάστοτε μέγεθος ή η σοβαρότητα αυτής, υπονοεί, ότι ένα μεγάλο μέρος της 

ροπής προς σύγκρουση, είναι μη αναγνωρίσιμο. Παρόλα αυτά όπως 

αναφέρουν, τα ευρήματα της έρευνάς τους, παρέχουν τα στοιχεία εκείνα και 

τη λογικ α οικονομικά φιλελεύθερου τύπου, μπορούν 

	
316 Βλ. σχετικά, J. R. Oneal & B. M. Russett, 1997, ό. π. και B. M. Russett, J. R. 
Oneal, and D. R. Davis, ό. π. 
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να είναι τουλάχιστον τόσο εμφανή στην ειρήνη, όσο είναι και η ίδια η 

φιλελεύθερη πολιτική.  

Β) Ο Crescenzi πάλι, επεχείρησε μια πιο ολιστική προσέγγιση του 

ζητήματος, αναφορικά με το αν η οικονομική αλληλεξάρτηση οδηγεί στην 

ειρήνη ή στη σύγκρουση μεταξύ των εθνικών κρατών317.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, επιχείρησε αρχικά να ορίσει την όλη έννοια 

της οικονομικής αλληλεξάρτησης, ως μιας λειτουργίας ουσιαστικά, ενός 

«κόστους ευκαιρίας» (opportunity cost)318, το οποίο καθοδηγείται από τους 

εσωτερικούς και συστημικούς παράγοντες της αγοράς. Στη συνέχεια, 

επιχείρησε να αναπτύξει ένα στρατηγικό μοντέλο του μηχανισμού τον οποίο 

χρησιμοποιούν τα κράτη, προκειμένου αυτά να προσδώσουν στην οικονομική 

αλληλεξάρτηση, το χαρακτήρα ενός πολιτικού τύπου, διαπραγματευτικού 

εργαλείου. Επιχείρησε τέλος, να εξετάσει με εμπειρικό τρόπο, τις επιπτώσεις 

οι οποίες αναφαίνονταν από το θεωρητικό μοντέλο. Σε αυτό το τρίτο λοιπόν 

εγχείρημά του, εξέτασε τρεις περιπτώσεις, οι οποίες επεξηγούν τις ισορροπίες 

του μοντέλου του κόστους ευκαιρίας, ήτοι, τον περιορισμό, τη 

διαπραγματευτική ισχύ και την κλιμάκωση.  

Ο Crescenzi, για τις ανάγκες της μελέτης του και ειδικότερα του τρίτου 

αυτού εγχειρήματός του, χρησιμοποίησε και αμιγώς οικονομικούς όρους, 

επιθυμώντας ωστόσο να περιγράψει μέσω αυτών, εθνικές επιδιώξεις κρατών. 

Έτσι όπως ήδη είδαμε, χρησιμοποίησε τον όρο του «κόστους ευκαιρίας». 

Χρησιμοποίησε επίσης, τον οικονομικό όρο του «διεκδικητή» (challenger)319, 

καθώς και της «χώρας-στόχου».  

	
317 Βλ. σχετικά, στο M. J. C. Crescenzi, Economic Interdependence and Conflict in 
World Politics, Lexington Books, Oxford 2005. 
318 Το κόστος ευκαιρίας στα οικονομικά, είναι το κόστος που προκύπτει από την 
θυσία ενός αγαθού, για την παραγωγή κάποιου άλλου. Είναι ουσιαστικά, η θυσία 
κάποιων άλλων αγαθών που θα μπορούσαν να παραχθούν με τους ίδιους 
παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή του 
συγκεκριμένου αγαθού. Η έννοια του κόστους ευκαιρίας, μία εκ των βασικότερων στα 
οικονομικά, αφού επιτρέπει την κατανόηση του προβλήματος της στενότητας των 
παραγωγικών πόρων, η οποία και αποτελεί τη βάση του. 
319 Η χρήση του όρου του «διεκδικητή της αγοράς» (market challenger) στα 
οικονομικά, χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια εταιρεία, η οποία διαθέτει μερίδιο 



182	

	

του, την ανάγκη εισαγωγής δηλαδή, των στρατηγικών γι αυτόν, 

																																																																																																																																																														

Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την οπωσδήποτε σύνθετη αυτή 

μεθοδολογία, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της αξίας της μελέτης του 

Crescenzi, έγκειται ακριβώς στη συλλογιστική του και στα αποτελέσματα των 

επιμέρους ιστορικών γεγονότων320, παρά στα ίδια τα τελικά321 αποτελέσματα 

της όλης μελέτης. Σε αυτή την κατεύθυνση, η πρώτη εξεταζόμενη περίπτωση, 

αφορούσε τη σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της 

Νοτίου Αφρικής, κατά τη διάρκεια της εποχής του απαρτχάιντ και 

συγκεκριμένα της χρονικής περιόδου μεταξύ του 1962 και του 1989, κατά την 

οποία περίπτωση, επεξηγείται η ισορροπία του περιορισμού. Η εν λόγω 

περίπτωση, εστιάζεται στην απροθυμία την οποία επέδειξαν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, στο να χρησιμοποιήσουν τη θέση τους ως της ηγέτιδας εξαγωγικής 

αγοράς για τη Νότιο Αφρική, εν είδει διαπραγματευτικού εργαλείου, 

προκειμένου να ενθαρρύνουν το τέλος του απαρτχάιντ.  

Ο Crescenzi, έδωσε το ρόλο του «διεκδικητή» στις Ηνωμένες Πολιτείες 

και της «χώρας-στόχου», στη Νότιο Αφρική. Σε αυτή την κατεύθυνση, το 

κόστος ευκαιρίας του διεκδικητή (Ηνωμένες Πολιτείες) στην επιδίωξή του να 

ενθαρρύνει το τέλος του απαρτχάιντ, ξεπερνούσε το κόστος ευκαιρίας του 

ορίου 

	
αγοράς μικρότερο μεν του «ηγέτη της αγοράς» (market-leader), ικανό ωστόσο 
προκειμένου να ασκήσει πίεση «προς τα πάνω», στην προσπάθειά της να κερδίσει 
μεγαλύτερο έλεγχο. Το πρώτο πράγμα που κάνει ένας «διεκδικητής της αγοράς», 
είναι να θέσει τον στρατηγικό του στόχο. Ο διεκδικητής της αγοράς, μπορεί να 
«επιτεθεί» στον «ηγέτη της αγοράς», εφόσον έχει ικανούς πόρους και ξεκάθαρο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (π.χ. πλεονέκτημα κόστους, υψηλότερο value κ.λ.π.). 
Ειδάλλως, μπορεί να επιτεθεί σε άλλες εταιρείες του μεγέθους του ή σε μικρότερες. 
Από τη στιγμή που ο διεκδικητής της αγοράς ξεκαθαρίσει σε ποιον θα επιτεθεί και 
ποιος είναι ο στρατηγικός του στόχος, τότε μπορεί να εφαρμόσει μια σειρά 
επιθετικών στρατηγικών. Δεν προχωρούμε σε περαιτέρω ανάλυση, αφού αυτή 
εκφεύγει του αντικειμένου της ανά χείρας μελέτης. 
320 Η ερμηνεία των οποίων, θα καταλάβει και το μεγαλύτερο μέρος του παρόντος 
σημείου Β.3. και δη, των τριών προαναφερόμενων μελετών-προσεγγίσεων 
περίπτωσης, υπό την έννοια, ότι μεταξύ και άλλων σημείων ή ερευνητικών 
τοποθετήσεων, μας παρέχει καίριες απαντήσεις επί του ερευνώμενου στην ανά 
χείρας μελέτη, ζητήματος, του πως δηλαδή η ύπαρξη «κόκκινων γραμμών» εθνικού 
συμφέροντος, μπορεί να υπερβεί, ή ακόμη και να αγνοήσει, τις όποιες οικονομικές 
ωφέλειες απολαμβάνει μια κρατική οντότητα, ως τμήμα ενός αλληλοεξαρτούμενου 
συστήματος. 
321 Και οπωσδήποτε πολύτιμα (μεταξύ άλλων) για την έρευνά μας. 
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μεταλλευμάτων από τη «χώρα-στόχο» (Νότιο Αφρική). Ταυτόχρονα, το 

κόστος ευκαιρίας της «χώρας-στόχου» (Νοτίου Αφρικής), στην επιδίωξή της 

να συνεχίσει την πολιτική των φυλετικών διακρίσεων, δεν ξεπερνούσε το 

κόστος ευκαιρίας του ορίου της, την ανάγκη δηλαδή της εξαγωγής των 

μεταλλευμάτων της και μάλιστα στον καλύτερο «πελάτη» της, δηλαδή τον 

«διεκδικητή» (Ηνωμένες Πολιτείες). Με απλά λόγια δηλαδή, ξεκινώντας 

ανάποδα, ήτοι, από τη «χώρα-στόχο» (Νότιο Αφρική), αυτή έκρινε ότι θα ήταν 

περισσότερο κερδισμένη με το να συνεχίσει την πολιτική του απαρτχάιντ και 

ας κινδύνευε να απωλέσει τον καλύτερο «πελάτη» της. Από την άλλη, ο 

«διεκδικητής» (Ηνωμένες Πολιτείες), έκρινε ότι δεν άξιζε να «θυσιάσει» τις 

πολύτιμες για αυτόν, εισαγωγές μεταλλευμάτων, για χάρη του τερματισμού 

του απαρτχάιντ.  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, προέβησαν σε πράξεις αρνησικυρίας 

(άσκησαν «βέτο» δηλαδή), σε πολλά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών, για την επιβολή υποχρεωτικών κυρώσεων σε βάρος της Νοτίου 

Αφρικής, ενώ παράλληλα, δεν σταμάτησαν τη ροή των στρατηγικών για αυτές, 

εισαγωγές μεταλλευμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Crescenzi, η εν λόγω 

περίπτωση, αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη επεξήγηση, επειδή παρέχει ένα 

παράδειγμα του πως η οικονομική αλληλεξάρτηση μπορεί να αποτρέψει έναν 

«διεκδικητή», από το να εγείρει απαιτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 

κλιμακωθούν σε στρατιωτικού τύπου, διαμάχη. Αποδεικνύει επίσης σύμφωνα 

με τον ίδιο, σε μια γενικότερου κριτικού τύπου θεώρηση, ότι η δομή της 

αγοράς και οι δαπάνες προσαρμογής, καθοδηγούν το κόστος ευκαιρίας, ενώ 

παράλληλα καταδεικνύει, πως βασικά εμπορικά δεδομένα, μπορούν να 

δημιουργήσουν παραπλανητικές προβλέψεις, αναφορικά με την 

αλληλεξάρτηση. Τελικά σύμφωνα με τον ίδιο, η εν λόγω περίπτωση, παρέχει 

ένα παράδειγμα της διάκρισης μεταξύ των οικονομικών κυρώσεων και του 

κόστους ευκαιρίας.  

Η δεύτερη εξεταζόμενη περίπτωση, είναι αυτή της σχέσης μεταξύ της 

Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για τη χρονική περίοδο 

μεταξύ του1989 και του χρόνου περάτωσης της μελέτης του Crescenzi, όπου 

επεξηγείται η ισορροπία της διαπραγματευτικής ισχύος. Η εν λόγω 
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περίπτωση, εστιάζεται στην αξία που είχε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, η πρόσβαση στην αναπτυσσόμενη (από το χρόνο έναρξης του 

τιθέμενου χρονικού πλαισίου, ήτοι, του 1989) αγορά της Κίνας.  

Ο Crescenzi, έδωσε το ρόλο του «διεκδικητή» στην Κίνα και της 

«χώρας-στόχου», στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτή την κατεύθυνση, το 

κόστος ευκαιρίας της «χώρας-στόχου» (Ηνωμένες Πολιτείες), στην επιδίωξή 

του να αποθαρρύνει τον «διεκδικητή» (Κίνα), στις εισαγωγές του από τη 

«χώρα-στόχο» (Ηνωμένες Πολιτείες), προηγμένης τεχνολογίας, 

συμπεριλαμβανομένης και της τεχνολογίας που μπορεί να εξυπηρετήσει 

στρατιωτικές και εμπορικές ανάγκες, ξεπερνούσε το κόστος ευκαιρίας του 

ορίου του, την ανάγκη του δηλαδή, για πρόσβαση στην τεράστια αγορά του 

«διεκδικητή» (Κίνα). Με απλά λόγια δηλαδή, η «χώρα-στόχος» (Ηνωμένες 

Πολιτείες), έκρινε ότι δεν άξιζε να «θυσιάσει» την πολύτιμη για αυτή, 

πρόσβαση στην αχανή και αναπτυσσόμενη ταυτόχρονα, αγορά της Κίνας, 

έναντι της παροχής στην τελευταία, εξελιγμένης τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας, ακόμη και για περιπτώσεις, όπου η Κίνα θα μπορούσε να 

«πατήσει» μελλοντικά επάνω σε αυτήν ακριβώς την εξελιγμένη τεχνολογία, 

τόσο για εμπορικούς σκοπούς, όσο κυρίως, για τη μελλοντική ανάπτυξη 

αυτής, ως μιας χώρας η οποία μπορεί να ασκήσει «σκληρή ισχύ» (“hard 

power”), ακόμη και επί του συγκυριακού τότε εταίρου της, των Ηνωμένων 

Πολιτειών δηλαδή. Παράλληλα δε, η όλη νοηματική διαδρομή των Ηνωμένων 

Πολιτειών βεβαίως, ήταν ήδη γνωστή στο «διεκδικητή» (Κίνα).  

Παρά το γεγονός λοιπόν, ότι τα τρέχοντα (τότε) εμπορικά δεδομένα, 

κατεδείκνυαν ότι η Κίνα αποτελούσε το πλέον εξαρτώμενο κράτος σε 

παγκόσμιο επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ωστόσο, έκαμψαν την επιθυμία 

τους για τη μη διάδοση προηγμένων τεχνολογιών στην Κίνα, προκειμένου να 

κερδίσουν μια σταθερή εξαγωγική βάση των προϊόντων τους322. Η Κίνα 

λοιπόν, χρησιμοποίησε τη θέση της, προκειμένου να εισαγάγει προηγμένη 

τεχνολο Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης και της 

	
322 Τα οποία αφορούν μάλλον προϊόντα «έξυπνης» ή υψηλής τεχνολογίας μάλλον, ή 
ακόμη και προϊόντα φέροντα το χαρακτηριστικά της «έξυπνης ισχύος» (“smart 
power”), παρά «βαριά» (με την εξαίρεση των οπλικών συστημάτων που συνδυάζουν 
ωστόσο τη διάσταση της υψηλής τεχνολογίας) βιομηχανικά προϊόντα. 
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τεχνολογίας που μπορεί να εξυπηρετήσει στρατιωτικές και εμπορικές ανάγκες, 

παρά και το πρόσκαιρο γεγονός μιας σχετικής απαγόρευσης σε τέτοιου είδους 

τεχνολογικής μεταφορά από τις τελευταίες, σε απάντηση για τα περιστατικά 

της πλατείας Tiananmen. Σύμφωνα με τον Crescenzi, η εν λόγω περίπτωση 

αποδεικνύει παράλληλα, ότι τα εμπορικά δεδομένα, μπορούν με λανθασμένο 

τρόπο, να αποτελούν κόστος ευκαιρίας.  

Η τρίτη και τελευταία εξεταζόμενη περίπτωση από τον Crescenzi, είναι 

αυτή της περίπτωσης της Μεγάλης Βρετανίας και της Αργεντινής το 1982, 

όπου επεξηγείται η ισορροπία της κλιμάκωσης. Η εν λόγω περίπτωση, 

εστιάζεται στο γεγονός της εισβολής της Αργεντινής στις Μαλβίνες (νήσοι 

Φώκλαντ), η οποία και σηματοδότησε ένα νέο κύκλο της ιστορικής κατά τον 

Crescenzi, κρίσης. Ο Crescenzi σε αυτή την περίπτωση, έδωσε το ρόλο του 

«διεκδικητή» στη Μεγάλη Βρετανία και της «χώρας-στόχου», στην Αργεντινή. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, ούτε το κόστος ευκαιρίας του «διεκδικητή» (Μεγάλη 

Βρετανία), ούτε το αντίστοιχο της «χώρας-στόχου» (Αργεντινή), δεν 

ξεπερνούσαν το κόστος ευκαιρίας των ορίων τους, δηλαδή με απλά λόγια, 

αμφότερες οι δύο χώρες, δεν είχαν κανένα πρόβλημα στο να προχωρήσουν 

σε στρατιωτική αντιπαράθεση, δεδομένου ότι εξ’ αιτίας των πολιτικών 

ζυμώσεων ένθεν και ένθεν των δύο κρατών, ενισχύθηκε η πολιτική αξία των 

εν θέματι νησιών, υποβιβάζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, το κόστος ευκαιρίας με 

τρόπο παράλληλο και αμφίδρομο. Με απλά λόγια, για τη Μεγάλη Βρετανία, το 

εν λόγω χαμηλό κόστος ευκαιρίας, διευκόλυνε τη θέση της προς την 

κατεύθυνση επιβολής οικονομικών κυρώσεων προς την Αργεντινή, 

προκειμένου η τελευταία να αναγκαστεί να αποχωρήσει από τα νησιά που 

είχε καταλάβει, παραδεχόμενη ταυτόχρονα, ότι δεν έχει κανενός είδους 

αξίωση επί αυτών. Ταυτόχρονα ωστόσο, το χαμηλό κόστος ευκαιρίας, έδωσε 

την ευκαιρία στην Αργεντινή, να σταθεί αμετακίνητη αναφορικά με την επιβολή 

της ισχύος της στα επίμαχα νησιά, παρά τις Βρετανικές προσπάθειες 

οικονομικών κυρώσεων εις βάρος της Αργεντινής. Το όλο σκηνικό λοιπόν, 

οδήγησε τελικά, στην πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων 

πλευρών. Η όλη δε περίπτωση κατά τον Crescenzi, αποδεικνύει τα όρια της 

οικονομικής αλληλεξάρτησης στην αποτροπή συγκρούσεων.  
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Καταληκτικά, το αποτέλεσμα που εξάγεται από το συνολικό εγχείρημα 

του Crescenzi, συνίσταται στο ότι, το κόστος ευκαιρίας, προσδιορίζει την 

αξιοπιστία της εν δυνάμει απειλής και την επίδραση αυτής, σε μια σύγκρουση 

ορμώμενη από πολιτικά κριτήρια. 

Γ) Ο Masterson, στα πλαίσια του διδακτορικής του διατριβής323 στο 

Πανεπιστήμιο του Cincinnati, επιχείρησε μια εξέταση της υπόθεσης, ότι η 

αυξημένη οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών, μειώνει τις 

συγκρούσεις και προάγει την ειρήνη μεταξύ των κρατών. Η μελέτη είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς εξετάζει τις δυαδικές σχέσεις μεταξύ της Κίνας 

και των γειτονικών της κρατών, υπό την προοπτική του διακρατικού εμπορίου 

και των επενδύσεων.  

Οι λόγοι επιλογής της Κίνας ως μελέτης περίπτωσης, σχετίζονταν 

μεταξύ άλλων, με μια σειρά παραμέτρων οι οποίοι καθιστούσαν την εν λόγω 

χώρα, ως ελκυστικό παράδειγμα για τη διερεύνηση του όλου ζητήματος, 

αφενός λόγω του ίδιου του χαρακτήρα του κινέζικου κράτους, ήτοι, ενός 

κράτους «κομμουνιστικού», με οικονομικά ωστόσο, «καπιταλιστικού» τύπου 

ανοίγματα και παράλληλα ενός τεράστιου κράτους, με εν δυνάμει μελλοντικές 

προοπτικές στο να καταστεί υπερδύναμη και σε στρατιωτικό επίπεδο. 

Επιπλέον, η πολυμορφία της ευρύτερης περιοχής γύρω από την Κίνα, με την 

πολυποικιλία των πολιτικών εκφάνσεων των εκάστοτε κρατικών 

μορφωμάτων, καθώς επίσης και η πολυποικιλία στη φύση των εν λόγω 

οικονομιών, αλλά και οι σχετικές, πολιτικού τύπου κατά καιρούς «εντάσεις» 

μεταξύ της Κίνας και των γειτόνων της, όλα αυτά, συνέστησαν ένα ιδανικό 

«πακέτο» για την ανάδειξη του ερευνώμενου ζητήματος.  

Ο Masterson, σε αυτό του το εγχείρημα, αρχικά προέβη σε 

ανασκόπηση των κύριων συνεισφορών στη μελέτη της οικονομικής 

αλληλεξάρτησης και των πολιτικών σχέσεων, οι οποίες εξετάζουν τις 

ανταγωνιστικές θεωρίες που εξηγούν τις σχέσεις της Κίνας με τους γείτονές 

της, εξηγώντας σε ποιο σημείο οι εν λόγω θεωρίες είναι ανεπαρκείς κατά τον 

ίδιο και πηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Σε αυτή 

	
323 Βλ. J. R. Masterson, Economic Interdependence and Conflict: The Case of China 
and its Neighbors, PhD Thesis, University of Cincinnati, 2009. 
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την κατεύθυνση, εξέτασε διαδοχικά, τις επιμέρους συνιστώσες ερμηνείας της 

σχέσης μεταξύ της οικονομικής αλληλεξάρτησης και των συγκρούσεων, από 

τη φιλελεύθερη θεώρηση, καθώς επίσης και από τις νέο-ρεαλιστικές και 

μαρξιστικές υποθέσεις. 

Στη συνέχεια, με την ανάπτυξη εμπειρικού τύπου μοντέλων, προέβη σε 

ποσοτικού και ποιοτικού τύπου αξιολογήσεις, αναφορικά με τη σχέση που 

διέπει την οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών και τι αυτή 

συνεπάγεται για τις συγκρούσεις ή την ειρήνη. Σε αυτή την κατεύθυνση, η 

μελέτη διαπιστώνει, ότι ένα από τα οφέλη του διακρατικού εμπορίου και των 

επενδύσεων είναι οι βελτιωμένες διακρατικές σχέσεις. Τόσο στις ποσοτικές, 

όσο και στις ποιοτικές αξιολογήσεις της εν λόγω μελέτης, οι δυαδικού τύπου 

εμπορικές συναλλαγές, βελτίωσαν τις διακρατικές σχέσεις. Οι οικονομικές 

συναλλαγές επίσης, βρέθηκαν ότι βελτιώνουν τις διακρατικές σχέσεις στην 

ποιοτική αξιολόγηση μόνον, ενώ δεν φάνηκε να εμπεριέχουν κάποια ιδιαίτερη 

στατιστική σημασία στο ποσοτικό κομμάτι της μελέτης.  

Παρόλα αυτά σύμφωνα με τον Masterson, η οικονομική αλληλεξάρτηση 

μπορεί να ενθαρρύνει την ειρήνη μεταξύ των δρώντων, από τη στιγμή που οι 

σχετικές προοπτικές ισχύος μεταξύ των εμπλεκόμενων στην αλληλεξάρτηση 

κρατών, παραμένουν σταθερές. 

Δ) Τα θεωρητικά επιχειρήματα τα οποία συνδέουν τις ΞΑΕ με τη 

διακρατική σύγκρουση324, μπορούν να ταξινομηθούν εντός τριών ευρείων 

προοπτικών.  

Η πρώτη εξ’ αυτών των προοπτικών, συνίσταται στο ότι οι ΞΑΕ, 

διευκολύνουν τα διαπραγματευόμενα κράτη στο να επιτυγχάνουν αποδεκτές 

συμφωνίες μέσω ειρηνικών μέσων, μειώνοντας έτσι την ανάγκη προσφυγής 

σε στρατιωτικής μορφής συγκρούσεις325.  

	
324 Σύμφωνα με τους Lee και McLaughlin Mitchell (βλ. αμέσως παρακάτω). 
325 Βλ. E. Gartzke, Q. Li, C. Boehmer, ό. π.,  E. Gartzke & Q. Li, “War, Peace, and 
the Invisible Hand: Positive Political Externalities of Economic Globalization”,  
International Studies Quarterly, 47, 2003, σσ. 561-586 και J. D. Fearon, “Rationalist 
Explanations for War”, International Organization, 49(3), 1995, σσ. 379-414. 
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Η δεύτερη υποστηρίζει ότι οι ΞΑΕ, αυξάνουν τα κόστη μιας 

ενδεχόμενης σύγκρουσης και έτσι, ενθαρρύνει εξωτερικές πολιτικές, 

περισσότερο εστιασμένες προς την ειρήνη. Οι Russett and Oneal, 

υποστηρίζουν ότι οι ξένες επενδύσεις και η παγκοσμιοποίηση της 

παραγωγής, όπως λ.χ. στον τομέα του εμπορίου, αυξάνουν τα κίνητρα για την 

ειρήνη. Οι δε επενδύσεις, δημιουργούν παρόμοια δίκτυα αμοιβαίου 

συμφέροντος και την ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ των κρατών. Μια 

ενδεχόμενη στρατιωτικού τύπου σύγκρουση, εμπεριέχει τον κίνδυνο για το 

κράτος προέλευσης των επενδύσεων, ότι οι επενδύσεις του θα κατασχεθούν 

από το κράτος υποδοχής ή και θα καταστραφούν ολοκληρωτικά326. Από τη 

στιγμή που οι ΞΑΕ ενισχύουν τον πλούτο ενός έθνους, μέσω εισροών 

οικονομικού και ανθρώπινου κεφαλαίου από την άλλη, οι πολιτικές ηγεσίες 

των κρατών υποδοχής, δεν επιθυμούν την παρεμπόδιση αυτής της 

επένδυσης και σε αυτή την κατεύθυνση, δεν επιλέγουν τη σύγκρουση327.  

Μια τρίτη θεωρητική προσέγγιση, αντιμετωπίζει τις ΞΑΕ, ως μηχανισμό 

για τα κράτη, προκειμένου αυτά, να εξαγάγουν με τρόπο ειρηνικό, τον πλούτο 

από άλλες χώρες, σε αντιδιαστολή με την εξαγωγή των πόρων μέσω της 

στρατιωτικής κατάκτησης328.  

	
326 Βλ. B. M. Russett & J. R. Oneal, 2001, ό. π., σελ. 141. 
327 Βλ. σχετικά, M. A. Souva, Essays on Interdependence, Institutions, and 
International Conflict, Ph. D Dissertation Michigan State University, East Lansing, MI 
2002, καθώς επίσης και M. A. Souva & Β. Prins, “The Liberal Peace Revisited: 
Democracy, Dependence, and Development in Militarized Interstate Dispute 
Initiation, 1950-1999”, International Interactions, 32(2), 2006, σελ. 183-200. Πρβλ. R. 
Rosecrance & P. Thompson, “Trade, Foreign Investment, and Security”, Annual 
Review of Political Science, 6, 2003, σελ. 377-398, καθώς επίσης και B. A.  
Simmons, “Trade and Territorial Conflict in Latin America: International Borders as 
Institutions”, στο M Kahler & B. Walter (eds.), Territoriality and Conflict in an Era of 
Globalization, Cambridge University Press, Cambridge 2006. 
328 Βλ. S. Brooks, “The Globalization of the Production and the Changing Benefits of 
Conquests”, Journal of Conflict Resolution, 43(5), 1999, σ. 646-670, R. Rosecrance, 
The Rise of the Virtual State, Basic Books,  New York 1999, σ. 666, Souva & Prins, 
ό. π. 2006, Souva, ό. π., σ. 12, 26. 
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Οι Lee και McLaughlin Mitchell329, επιχείρησαν μια ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα απόπειρα καταγραφής της σχέσης των εκροών ΞΑΕ, με τις 

γεωπολιτικές διενέξεις, εξετάζοντας τους αιτιώδεις μηχανισμούς που 

συνδέουν τις ΞΑΕ και τη διακρατική σύγκρουση, με ιδιαίτερη εστίαση στα 

διαφορετικά στάδια της διαδικασίας σύγκρουσης. Εστίασαν δε, το θεωρητικό 

μέρος του εγχειρήματός τους, εντός της βιβλιογραφίας σχετικά με τις εδαφικές 

διεκδικήσεις, η οποία βιβλιογραφία (και στην οποία προέβησαν σε 

ανασκόπηση), αντιμετωπίζει τις εδαφικές διεκδικήσεις, ως σημαντικό βήμα 

προς την πολεμική σύγκρουση330. Η εν λόγω βιβλιογραφία, σύμφωνα με τους 

Lee και McLaughlin Mitchell, αποδεικνύει ότι από τη στιγμή που τα κράτη 

προβαίνουν σε αμφισβητήσεις επί εδαφικών ζητημάτων, είναι εξαιρετικά 

πιθανό στο να χρησιμοποιήσουν βίαια μέσα, προκειμένου να δώσουν λύση 

στις αμφισβητήσεις του αντίπαλου δέους, στην περίπτωση που το 

αμφισβητούμενο έδαφος, συνιστά περίοπτο κομμάτι και για τις δύο 

πλευρές331, ιδιαίτερα δε, για την περίπτωση όπου οι εμπλεκόμενες πλευρές, 

επιδείξουν πολεμοχαρή συμπεριφορά (αύξηση εξοπλισμών, διαμόρφωση 

εμφανών συμμαχιών με έτερους, ανταγωνιστές ή και εχθρούς του αντιπάλου 

δέοντος, προσπάθειες τεχνητής κλιμάκωσης της κρίσης, κ.τ.λ.332.  

Οι εμπειρικές αναλύσεις στις οποίες προέβησαν, έδειξαν κατ’ αρχήν, 

ότι οι διμερούς τύπου εκροές ΞΑΕ, εμπεριέχουν διαφορετικά αποτελέσματα 

στη διακρατική σύγκρουση, αναλόγως με το ποιο στάδιο της σύγκρουσης 

εξετάζεται. Πιο συγκεκριμένα, οι εμπειρικές αναλύσεις τους, κατέδειξαν ότι τα 

οικονομικά αλληλοεξαρτώμενα κράτη, με θετικές διμερείς εκροές ΞΑΕ, δεν 

σημαίνει ότι είναι διατεθειμένα να αποφύγουν αξιώσεις διπλωματικού 

	
329 Βλ. H. Lee & S. McLaughlin Mitchell, Foreign Direct Investment and Territorial 
Disputes, 2010. Ανακτηθέν στις 20/3/2012, στο 
http://www.saramitchell.org/leemitchell2010.pdf. 
330 Βλ. J. A. Vasquez, The War Puzzle, Cambridge Studies in International Relations, 
Cambridge University Press, Cambridge 1993 και του ιδίου, “Why Do Neighbors 
Fight? Proximity, Interaction, or Territoriality”, Journal of Peace Research, 32(3), σσ 
277-293. 
331 Βλ. P. R. Hensel et al., “Bones of Contention: Comparing Territorial, Maritime, and 
River Issues”, Journal of Conflict Resolution 52(1), 2008, σσ. 117-143. 
332 Βλ. P. D. Senese & J. A. Vasquez, The Steps to War: An Empirical Study, 
Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2008. 

http://www.saramitchell.org/leemitchell2010.pdf
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χαρακτήρα, δηλαδή με άλλα λόγια, ότι οι διμερείς εκροές ΞΑΕ, δεν έχουν 

επίδραση στις αποφάσεις των κρατών, προκειμένου αυτά να εκκινήσουν νέες 

εδαφικού τύπου, αξιώσεις. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τις ίδιες αναλύσεις, οι 

διμερείς εκροές ΞΑΕ μεταξύ δύο διαφωνούντων κρατών, μειώνουν σημαντικά 

τις πιθανότητες υψηλής κλιμάκωσης της έντασης ή και την προσφυγή σε 

ένοπλη σύρραξη, παρέχοντας πρόσφορο έδαφος, στην ειρηνικού τύπου, 

διευθέτηση της σύγκρουσης. Οι αναλύσεις καταδεικνύουν επιπλέον, ότι μόλις 

προκύψουν διαφωνίες αναφορικά με συνοριακού τύπου, εδαφικές 

αμφισβητήσεις, η ύπαρξη διμερών εκροών, αυξάνει σημαντικά τα πραγματικά 

κόστη μιας τυχόν κλιμάκωσης της έντασης σε στρατιωτική σύγκρουση, 

πιέζοντας ουσιαστικά, αμφότερες τις δύο κυβερνήσεις, στην κατεύθυνση της 

διευθέτησης των επίμαχων ζητημάτων, μέσω ειρηνικών εργαλείων 

διαχείρισης συγκρούσεων. Ενδεικτικό μάλιστα, είναι το εύρημα της έρευνας, 

ότι σε συγκρουσιακό πεδίο και εστιαζόμενοι στα ζεύγη κρατών με ελάχιστες 

και μέγιστες αντίστοιχα, αξίες διμερών εκροών ΞΑΕ, η πιθανότητα του να 

αχθούν τα δύο διαφωνούντα κράτη σε διμερή διαπραγμάτευση, είναι κατά 

περισσότερο του ποσοστού του 800%, πιθανότερο να συμβεί  στην 

περίπτωση των αλληλοεξαρτώμενων δυάδων333.  

Ε) Ο Darren334, σε θεωρητική μελέτη του, επεδίωξε να περιγράψει και να 

επεξηγήσει τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής, κρατών εξαρτημένων από 

κάποια άλλα στα οποία στηρίζονταν για την ασφάλειά τους (secondary 

states), με συγκρουόμενα πλέον συμφέροντα ασφαλείας και οικονομικά 

συμφέροντα.  

Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστηκε το παράδειγμα της Αυστραλίας ως 

secondary state, το οποίο στήριζε και στηρίζει την ασφάλειά του στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά παράλληλα έχει αναπτύξει ισχυρούς 

οικονομ ίνα. Η όλη δυναμική του προβλήματος, 

	
333 Βλ. H. Lee & S. McLaughlin Mitchell, ό. π. 
334 Βλ. L. Darren, Between power and interdependence: The dilemma faced by 
secondary states, Draft dissertation prospectus prepared for the IR graduate 
seminar, Woodrow Wilson School, Princeton University 2011. Η εν λόγω θεωρητικού 
τύπου μελέτη του Darren, είναι διαθέσιμη στη διαδρομή  
http://www.princeton.edu/politics/about/filerepository/public/Lim_Darren_DraftProspe
ctus_Nov_17.pdf. 

http://www.princeton.edu/politics/about/file-repository/public/Lim_Darren_DraftProspectus_Nov_17.pdf
http://www.princeton.edu/politics/about/file-repository/public/Lim_Darren_DraftProspectus_Nov_17.pdf
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εστιάζεται στην ανάδυση της Κίνας ως μίας οικονομικής και στρατιωτικής 

δύναμης και στη μελλοντική προοπτική μιας δυνητικής εξασθένισης των 

Ηνωμένων Πολιτειών στους αντίστοιχους τομείς. Η εν λόγω δυναμική, 

δημιουργεί ένα δίλημμα για τα secondary states όπως η Αυστραλία που έχουν 

εξαρτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά τους, αλλά που στην 

παρούσα φάση, έχουν αναπτύξει ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με την 

Κίνα. Το εν λόγω δίλημμα, έχει περιγραφεί επαρκώς από τον Papayoanou, ως 

μια σύγκρουση ανάμεσα στην ισορροπία ισχύος και στην οικονομική 

αλληλεξάρτηση335.  

Σε αυτή την κατεύθυνση ο Darren, αρχικά ανέδειξε τα μεθοδολογικά 

προβλήματα που δημιουργούνται από συγκεχυμένου τύπου μεταβλητές 

άλλων ερευνών, ενώ στη συνέχεια προέβη σε σχολιασμό της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας. Τέλος, εστιάστηκε σε μια εμπειρικού τύπου στρατηγική 

ανάδειξης των προοπτικών του ζητήματος. Από τη μελέτη των διαθέσιμων 

πηγών λοιπόν, εξέφρασε την θεωρητικού τύπου αντίληψή του αναφορικά με 

το ζήτημα, η οποία εστιάζεται σε τρεις υποθετικούς άξονες, ανοικτούς προς 

κριτική και συζήτηση, όπως ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί.  

Η πρώτη υπόθεση λοιπόν, συνίσταται στο ότι η αλληλεξάρτηση μεταξύ 

της Κίνας και της Αυστραλίας είναι συμμετρική. Υπό αυτή την προοπτική, η 

Αυστραλία είναι απαλλαγμένη της πιθανότητας μιας τυχόν αντεκδικητικής 

ενέργειας από πλευράς της Κίνας. Έτσι η Αυστραλία, έχει τη δυνατότητα 

σχηματισμού της εξωτερικής της πολιτικής σε προγενέστερο χρόνο, χωρίς την 

εκπρόθεσμη ανησυχία για τους οικονομικούς της δεσμούς με την Κίνα. 

Η δεύτερη υπόθεση, στηρίζεται στην πιθανότητα μιας ασυμμετρίας των 

σχέσεων των δύο χωρών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η ασύμμετρη 

αλληλεξάρτηση εάν υπάρχει, περιορίζεται στην επιρροή της στην πολιτική 

ασφαλείας. Η Αυστραλία ήταν πρόθυμη στο να προβεί σε παραχωρήσεις, 

όταν δεν αισθάνθηκε ότι απειλείτο, αλλά όταν η Κίνα κατέστη κάτι 

περισσότερο από μια αντικειμενική απειλή (είτε λόγω του μεγέθους της, είτε 

λόγω τ  συνολικά, είτε λόγω της μεταβολής της 

	
335 Βλ. P. A. Papayoanou, "Economic Interdependence and the Balance of Power," 
International Studies Quarterly 41, no. 1, 1997, σσ. 113-140. 
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συμπεριφοράς ή των προθέσεών της, είτε λόγω ενός συνδυασμού όλων των 

παραπάνω), η Αυστραλία κατέστη πρόθυμη στο να επωμιστεί το κόστος μιας 

τυχόν δυσαρεστημένης Κίνας, προκειμένου να συνεχίσει να ακολουθεί τα 

συμφέροντα ασφαλείας της.  

Η τρίτη υπόθεση, στηρίζεται και πάλι στην πιθανότητα μιας 

ασυμμετρίας των σχέσεων των δύο χωρών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η 

ασύμμετρη αλληλεξάρτηση εάν υπάρχει, περιορίζεται από την εσωτερική 

πολιτική της Αυστραλίας. Όταν λοιπόν κατέστη πολιτικά απαραίτητη για την 

κυβέρνηση (των Εργατικών στην προκειμένη περίπτωση), η υιοθέτηση μιας 

περισσότερο «απαισιόδοξης» στάσης προς την Κίνα, η αλληλεξάρτηση δεν 

ήταν ικανή από μόνη της να περιορίσει αυτή την πολιτική κίνηση.  

Χωρίς να εξάγει κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα, η εν λόγω 

θεωρητική μελέτη ωστόσο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μεθοδολογία που 

ακολουθεί και τα υποθετικά σενάρια που προβάλλει, τα οποία θυμίζουν σε 

κάποιο βαθμό και το αντίστοιχο, ευρύτερο οπωσδήποτε και βασισμένο σε 

εμπειρική ανάλυση, πόνημα του Crescenzi και οπωσδήποτε ιδιαίτερα χρήσιμη 

για τις ανάγκες του ερευνώμενου ζητήματος της ανά χείρας μελέτης. 

Β. 3. 1. Συμπερασματικές προεκτάσεις  

Από το σύνολο των αμέσως παραπάνω εκτεθέντων πορισμάτων, αλλά και 

από τον ίδιο το χαρακτήρα των μελετών, καθώς επίσης και από το 

συνδυασμό αυτών, τόσο των πορισμάτων δηλαδή, όσο και του χαρακτήρα 

των επιλεγέντων μελετών, διαπιστώνονται τα εξής: 

Μέσω των οικονομικών αλληλεπιδράσεων, τα κράτη δημιουργούν 

αμοιβαίους δεσμούς οικονομικής ωφέλειας, οι οποίοι φαίνονται ικανοί στο να 

αποτρέπουν τις «χαμηλής» έντασης διαφωνίες μεταξύ των 

αλληλοεξαρτώμενων κρατών, από τη στιγμή που οι σχετικές προοπτικές 

ισχύος μεταξύ των εμπλεκόμενων στην αλληλεξάρτηση κρατών, παραμένουν 

σταθερές. Ταυτόχρονα όμως, η όποια επίδραση της αλληλεξάρτησης εν είδει 

«ειρηνικής» συνέπειας, δεν είναι πάντοτε εύκολο να αξιολογηθεί, αφού 

πάντοτε εμφιλοχωρούν παράγοντες, οι οποίοι εμπερικλείουν τη δυναμική 

μεταστροφής της εξ’ ανάγκης «ειρηνικής» συνύπαρξης, σε κλιμακούμενη 
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ένταση και σε συνακόλουθη σύγκρουση. Επιπλέον, μεγάλο μέρος της όποιας 

κάθε φορά, ροπής προς τη σύγκρουση, δεν είναι ευκρινώς αναγνωρίσιμο, 

εξαιτίας του επιπέδου της ίδιας της διαφωνίας μεταξύ των 

αλληλοεξαρτώμενων κρατών.  

Υπό αυτό το πρίσμα η ύπαρξη εδαφικών αξιώσεων μεταξύ των 

αλληλοεξαρτούμενων κρατών, δεν θα πρέπει να αποκλείεται σε καμία 

περίπτωση. Μόλις προκύψουν ωστόσο συνθήκες, οι οποίες ευνοούν ή και 

επιβάλλουν μια τυχόν ακραία κλιμάκωση της έντασης, η έννοια του 

οικονομικού κόστους είναι παρούσα, λειτουργώντας ως ένα είδος 

συμβιβαστικού μέσου. Από την άλλη, η ίδια η ύπαρξη «κόκκινων γραμμών» 

εθνικού συμφέροντος, είναι σε θέση να υπερβεί, ή ακόμη και να αγνοήσει, τις 

όποιες οικονομικές ωφέλειες απολαμβάνει ένα κράτος ως τμήμα ενός 

αλληλοεξαρτούμενου συστήματος, εάν το ορθώς εννοούμενο εθνικό 

συμφέρον, την τρέχουσα για την κάθε περίσταση, περίοδο, είναι επαρκώς 

οριοθετημένο από τα κράτη, εντός του πλαισίου μιας ευρύτερης στρατηγικής 

εθνικών επιδιώξεων. Σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται ότι το «κόστος 

ευκαιρίας», ειδωμένο υπό την προοπτική των επιδιώξεων, προσδιορίζει την 

αξιοπιστία της εν δυνάμει απειλής και την επίδραση αυτής, σε μια σύγκρουση 

ορμώμενη από πολιτικά κριτήρια.  

Καθοριστική σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται να είναι η ποσοτική 

σχέση μεταξύ του «κόστους ευκαιρίας» εν είδει επιδίωξης και του «οριακού 

κόστους ευκαιρίας» εν είδει ανάγκης των κρατών. Αναλόγως της ποσοτικής 

σχέσης, η οποία διέπει κάθε φορά την εκάστοτε εθνική επιδίωξη με την 

εκάστοτε εθνική ανάγκη, πρόκειται να καθοριστεί η ένταση της αναφαινόμενης 

σύγκρουσης στους δύο πόλους ενός οικονομικά αλληλεξαρτώμενου 

συστήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, η εν λόγω ένταση, μπορεί να 

σχηματοποιηθεί είτε σε ισορροπία η οποία και αποτρέπει την περαιτέρω 

σύγκρουση, είτε σε αναπόφευκτη και για τις δύο αλληλοεξαρτώμενες πλευρές, 

κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η ισορροπία σε αυτή την περίπτωση, 

προέρχεται από το γεγονός, του ότι η επιδίωξη τουλάχιστον του ενός εκ των 

δύο αλληλεξαρτώμενων κρατών, ξεπερνά τη συγκεκριμένη του ανάγκη και 

συνεπώς το κράτος, δεν είναι διατεθειμένο να «θυσιάσει» την ανάγκη, η οποία 
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και αποτελεί γενικότερο πεδίο εθνικής επιδίωξης σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη επιδίωξη. Η δε κλιμάκωση της σύγκρουσης, προέρχεται από το 

γεγονός, ότι οι επιδιώξεις αμφότερων των αλληλοεξαρτώμενων κρατών, δεν 

ξεπερνούν τις συγκεκριμένες τους ανάγκες και συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα 

«θυσίας» της ανάγκης από κανέναν.  

Τα παραπάνω δε αναφερόμενα περί των πορισμάτων των επιλεγέντων 

μελετών, αλλά και του ίδιου του χαρακτήρα των μελετών, φαίνεται να είναι σε 

σύμπλευση με τις αναφερόμενες στα σημεία Β. 2. 2. και Β. 2. 3., θεωρητικές 

προσεγγίσεις των εννοιών της αλληλεξάρτησης και της σύγκρουσης 

αντίστοιχα. Πράγματι, σύμφωνα με τη φιλελεύθερη άποψη, σήμερα υπάρχει 

μια πληθώρα ΞΑΕ, καθώς επίσης και μια παγκοσμιοποιημένη παραγωγή των 

αγαθών, η οποία ενθαρρύνει την ολοένα και αυξανόμενη αλληλοδιείσδυση 

των οικονομιών, υπό την έννοια ότι μία οικονομία, κατέχει μέρος μιας άλλης 

και αντίστροφα, γεγονός το οποίο ωθεί σε λύσεις συμβιβαστικού χαρακτήρα 

μεταξύ των κρατών σε πλείστες των περιπτώσεων. Από την άλλη βεβαίως και 

σύμφωνα με τη ρεαλιστική προσέγγιση, ο μεγάλος βαθμός αλληλεξάρτησης 

μεταξύ των κρατών, αυξάνει τις πιθανότητες για ποικίλες μορφές σύγκρουσης 

μεταξύ τους.  

Σύμφωνα με τον Gilpin, η εντατικοποίηση των συγκρούσεων μεταξύ 

των κρατών, συνιστά συνέπεια του «κλεισίματος» του χώρου και των 

συνακόλουθων ευκαιριών. Μέσω της γήρανσης του διεθνούς συστήματος και 

της παράλληλης επέκτασης των εθνικών κρατών, η απόσταση μεταξύ τους 

βαίνει μειούμενη, υποχρεώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τα κράτη, στο να 

έρχονται όλο και περισσότερο σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ο προηγούμενος 

υπάρχων «κενός» χώρος γύρω από τα κέντρα ισχύος στο σύστημα, 

καταλαμβάνεται. Οι εκμεταλλεύσιμοι πόροι αρχίζουν να εξαντλούνται και οι 

ευκαιρίες για οικονομική μεγέθυνση να μειώνονται. Το όλο σύστημα, αρχίζει 

να συναντά συγκεκριμένα όρια στη μεγέθυνση και επέκταση των μελών του 

και έτσι τα κράτη, ολοένα και περισσότερο επιλέγουν εκ των πραγμάτων τη 

μεταξύ τους σύγκρουση. Υπό αυτή την έννοια και προοπτική, οι διακρατικές 

σχέσεις μεταμορφώνονται ολοένα και περισσότερο, σε ένα είδος παιχνιδιού 
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ύ για την περίσταση, μον
																																																							

μηδενικού αθροίσματος, εντός του οποίου, το κέρδος της μίας πλευράς, 

συνιστά ταυτόχρονη απώλεια για την άλλη336.  

Παράλληλα, δεν θα πρέπει να λησμονείται και η γεωπολιτικού τύπου, 

θεώρηση της έννοιας και του περιεχομένου των κρατικών συγκρούσεων, η 

οποία εκφράζεται από τον Parker, ότι δηλαδή, τόσο τα ίδια τα κράτη, όσο και 

οι μορφές συμπεριφοράς  αυτών, ανάγονται σε δύο γενικούς τύπους, ήτοι, τον 

συγκρουσιακό και τον αντίστοιχο συνεργατικό και ότι κάποια κράτη, έχουν 

πάντοτε την τάση να συμπεριφέρονται με συγκρουσιακό τρόπο, ενώ κάποια 

άλλα, με συνεργατικό337.  

Σε όλα τα παραπάνω αποτελέσματα των μελετών, αλλά και των 

θεωρητικών προσεγγίσεων των εννοιών της αλληλεξάρτησης και της 

σύγκρουσης των κρατών, υπό το πρίσμα του εθνικού τους συμφέροντος, θα 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και οι σύγχρονες μορφές ισχύος, 

προκειμένου η όλη σύζευξη θεωρίας και πράξης, να μπορέσει να αποδώσει 

επαρκώς, τη σύγχρονη σχέση που διέπει την οικονομική αλληλεξάρτηση των 

κρατών, με το εν γένει συγκρουσιακό φαινόμενο.  

 Τα πορίσματα των εν λόγω μελετών, σε συνάρτηση, παραλληλία και - 

γιατί όχι - συμπληρωματικότητα με τις θεωρητικές προσεγγίσεις της 

αλληλεξάρτησης, της σύγκρουσης και των διαφόρων σύγχρονων μορφών 

ισχύος338, αναμένεται να δώσουν στο αντικείμενο της ανά χείρας μελέτης, μια 

βάση θεώρησης, η οποία θα ξεπερνά την αμιγώς θεωρητική προσέγγιση του 

ζητήματος, αλλά εστιαζόμενη στη θεωρία, να προσεγγίζει στοχευμένα στα 

εμπειρικά αποτελέσματα των μελετών, προκειμένου να καταστούν κατανοητές 

οι διαστάσεις και ο πραγματικός χαρακτήρας του ερευνώμενου ζητήματος.  

Το όλο ερευνώμενο ζήτημα βεβαίως, ήτοι, ο ρόλος των ΞΑΕ στη 

διαμόρφωση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ, πρόκειται να 

αποτελέσει αντικείμενο εις βάθος εξέτασης στην καθαρά πρακτική του 

προοπτική, σε άλλο σημείο της παρούσας μελέτης, όπου επί τη βάση ενός 

σχετικο τέλου αξιολόγησης, αναμένεται η ανάδυση 
	

336 Βλ. R. Gilpin, 2006, ό. π., σσ. 336-337. 
337 Βλ. σχετικά, ό. π., υποσημ. 205. 
338 Βλ. σχετικά, στο σημείο Β. 1. 1. της παρούσας μελέτης. 
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στην επιφάνεια, σημαντικών στοιχείων, τα οποία σχετίζονται με τις πτυχές του 

ορίου πολιτικού επηρεασμού των ΞΑΕ στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, 

υπό το πρίσμα του γνωστού προβλήματος της ονομασίας της γειτονικής 

χώρας.  

Σε κάθε περίπτωση, κομβικής σημασίας, είναι η ορθή κατανόηση της 

έννοιας του εθνικού συμφέροντος και για τις δύο εμπλεκόμενες στο 

πρόβλημα, χώρες και ιδιαίτερα από την πλευρά της ΠΓΔΜ Φαίνεται λοιπόν, 

ότι η εμμονή της ΠΓΔΜ στην πέραν κάθε ιστορικής πραγματικότητας, χρήση 

του όρου «Μακεδονία», στην προσπάθεια αυτοπροσδιορισμού της ως μιας 

αυτόνομης και αυτόφωτης κρατικής οντότητας, συνιστά «εθνικό συμφέρον» 

για αυτήν, τουλάχιστον όπως γίνεται αντιληπτή από πλευράς της η έννοια του 

εθνικού συμφέροντος στην παρούσα ιστορική στιγμή.  

Σε αυτή την περίπτωση και για τη θεμελίωση της βάσης θεώρησής μας, 

θα μπορούσαμε να δανειστούμε κάποιες «εικόνες» από τις προαναφερθείσες 

μελέτες, προκειμένου να προσεγγίσουμε το όλο ζήτημα με περισσότερο 

αναλυτικό τρόπο, τουλάχιστον όσον αφορά τη σχέση αιτίου και αιτιατού. 

Ιδιαίτερα χρήσιμη σε αυτή την κατεύθυνση, θα ήταν μια νοητικού τύπου 

οριοθέτηση, όπως αυτή λ.χ. που επιχείρησε ο Crescenzi, χωρίς ασφαλώς να 

χρησιμοποιούμε το μοντέλο του, αλλά προσπαθώντας να αποτυπώσουμε 

κάποιες σκέψεις και παραλληλίες από το παράδειγμά του. Έτσι, μέσα από το 

παράδειγμα του Crescenzi, θα μπορούσαμε να προβληματιστούμε για τη 

συνέχεια της ανά χείρας μελέτης, αναφορικά με το ποιο είναι το «κόστος 

ευκαιρίας» και το  «οριακό κόστος ευκαιρίας» για αμφότερες τις χώρες και αν 

το «κόστος ευκαιρίας» έχει ξεπεραστεί ή όχι από κάθε μία χώρα ξεχωριστά ή 

και τις δύο μαζί και τι μέλλει γενέσθαι.  
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σαρμοστούν στα νέα δεδ

																																																							

Γ.	Η	εξέλιξη	των	ελληνικών	Ξένων	Αμέσων	Επενδύσεων	‐ΞΑΕ	στις	

βαλκανικές	χώρες		

Γ.	1.	Οι	ελληνικές	Ξένες	Άμεσες	Επενδύσεις	–	Γενικά	

	

Είναι γεγονός, ότι μέχρι και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η ελληνική 

επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν χαρακτηριζόταν από το χαρακτηριστικό 

της εξωστρέφειας. Δεν είχε παρέλθει εξάλλου, ικανό χρονικό διάστημα, 

«επούλωσης των πληγών» που άφησαν, αφενός ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 

και η επόμενη χρονικά, εμφύλια σύγκρουση, αλλά και το μετεμφυλιακό κλίμα 

και πορεία της χώρας, με φωτεινά βεβαίως διαστήματα, όπως οι επιτυχείς 

κατά τα άλλα, προσπάθειες ανόρθωσης της εθνικής οικονομίας, αλλά και 

μελανά σημεία της σύγχρονης ιστορίας, όπως βεβαίως η επταετής δικτατορία 

και συνεπακόλουθα, η τραγωδία της Κύπρου. Όταν λοιπόν ομιλούμε για την 

επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, 

ομιλούμε για ένα εντελώς πρόσφατο γεγονός της σύγχρονης ελληνικής 

οικονομικής πραγματικότητας.  

Η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στο 

εξωτερικό339 λοιπόν, αποτελεί ουσιαστικά φαινόμενο, το οποίο ταυτίζεται με 

την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και επικεντρώνεται κατά 

μείζονα λόγο, στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα 

των Βαλκανίων340. Ουσιαστική δε αιτία αυτής της επενδυτικής 

δραστηριότητας, απετέλεσε στην πραγματικότητα, το γεγονός της συμμετοχής 

της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ότι αυτό συνεπαγόταν, από μια 

σειρά συγκριτικών πλεονεκτημάτων έναντι χωρών, οι οποίες προσπαθούσαν 

να προ ομένα, τα οποία και προδιαγράφονταν ως 

	
339 Αφήνουμε συνειδητά έξω από τη λεγόμενη επενδυτική δραστηριότητα των 
ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, την εμπορική ναυτιλία, η οποία αποτελούσε 
και αποτελεί εν πολλοίς, τον μόνο σαφώς διεθνοποιημένο κλάδο της ελληνικής 
οικονομίας, για μια σειρά λόγων οι οποίοι εκφεύγουν του αντικειμένου της ανά χείρας 
μελέτης. 
340 Οι ελληνικές ΞΑΕ βεβαίως, είναι πλέον πρακτικά παρούσες σε όλο τον κόσμο 
σχεδόν, πέραν των Βαλκανικών χωρών, τα Βαλκάνια ωστόσο, αποτελούν την «αιχμή 
του δόρατος» των ελληνικών ΞΑΕ. 
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απότοκα, ακριβώς αυτής της-οικονομικού χαρακτήρα-κατάρρευσης του 

«υπαρκτού σοσιαλισμού».  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα και πλέον ετών δημιουργήθηκε 

ένα πρωτόγνωρο κύμα της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, στο εν 

γένει εμπόριο και στις ΞΑΕ, προς τις χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και στις χώρες της λεκάνης της Μαύρης 

Θάλασσας, καθώς η Ελλάδα, αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί, την 

πλέον προηγμένη οικονομικά χώρα, στις εν λόγω περιοχές. Ένας ολοένα και 

αυξανόμενος αριθμός ελληνικών εταιριών, απέκτησαν τα τελευταία χρόνια, μια 

σειρά εξειδικευμένων, κλαδικών πλεονεκτημάτων, μέσω των οποίων, 

προέβησαν στην αναβάθμιση της λειτουργίας τους και στην ενίσχυση της 

παραγωγικότητάς τους. Επιπλέον, οι ταχείες αλλαγές οι οποίες και επήλθαν 

με το πέρας του Ψυχρού Πολέμου, καθώς επίσης και του ίδιου του γεγονότος 

της διάσπασης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, βοήθησαν στη δημιουργία 

εκείνων των συνθηκών, οι οποίες και επέτρεψαν τη διεύρυνση της επιρροής 

του ελεύθερου, «Δυτικού τύπου», επιχειρηματικού συστήματος, σε όλες τις 

παραπάνω οικονομίες. Επιπλέον, οι λαοί και οι κυβερνήσεις των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας, χαιρέτισαν την 

ελληνική παρουσία, αντιμετωπίζοντας αυτήν, εν είδει ενός χρηστικού μέσου, 

δια του οποίου θα οδηγούνταν στην επίτευξη των επί μέρους εθνικών στόχων 

και επιδιώξεών τους, προς την κατεύθυνση της σύγκλισης των οικονομιών 

τους, με τις αντίστοιχες «Δυτικές»341.  

Στην αυγή της νέας χιλιετίας η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε για πρώτη 

φορά, ως καθαρός εξαγωγέας ΞΑΕ. Το 2000 μάλιστα, βρήκε για πρώτη φορά, 

την αξία των ελληνικών εκροών ΞΑΕ, μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των 

εισροών. Πλέον, όσον αφορά την ίδια τη σχέση μεταξύ εισροών και εκροών 

ΞΑΕ, η Ελλάδα παρουσιάζει μια σαφώς θετικότερη επίδοση προς την 

κατεύθυνση της δεύτερης διάστασης, με αποτέλεσμα η χώρα να αποτελεί 

	
341 Βλ. Π. Λιαργκόβας, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα, Παπαζήσης, 
Αθήνα 2007. 



σήμερα, έναν καθαρό εξαγωγέα ΞΑΕ. Αυτό βεβαίως συμβαίνει και λόγω του 

αντίστοιχου χαμηλού όγκου εισροών342.  

Πράγματι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της έκθεσης της 

«Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη» 

(UNCTAD) για το έτος 2008, η Ελλάδα, σε όρους απόδοσης εκροών, 

κατατασσόταν στη 42η θέση, μεταξύ 141 χωρών (Outward FDI Performance 

Index)343. Είναι φανερό, ότι σε όρους εκροών ΞΑΕ, η Ελλάδα κατατάσσεται 

ανάμεσα στις πρώτες 40 με 45 πιο δυναμικές επενδύτριες χώρες (Βλ. 

παρακάτω, Γράφημα 1.).  

Γράφημα 1. Επίδοση της Ελλάδας, σε εισροές και εκροές ΞΑΕ, επί συνόλου 

141 χωρών παγκοσμίως (Μέτρηση επί τη βάσει του σύνθετου δείκτη της 

UNCTAD, WIR 2008).  

 

Πηγή: UNCTAD, World Investment Report 2008. Προσαρμοσμένο από Μ. 

Παπαναστασίου, Οι Θυγατρικές των Ελληνικών Πολυεθνικών Επιχειρήσεων 

και Στρατηγικές Διεθνοποίησης, Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών 

Ερευνών, Αθήνα 2009.  

 

																																																								
342 Για μια σειρά ποικίλων λόγων οι οποίοι σχετίζονται με την προσέλκυση ξένων 
κεφαλαίων στη χώρα μας, η ανάλυση των οποίων, εκφεύγει του αντικειμένου της ανά 
χείρας μελέτης. 
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343 Βλ. “UNCTAD, World Investment Report 2008”, όπ. αναφ. στη μελέτη της Μ. 
Παπαναστασίου, Οι Θυγατρικές των Ελληνικών Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και 
Στρατηγικές Διεθνοποίησης, Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών, Αθήνα 
2009, σ. 22. Η εν λόγω μελέτη, διατίθεται και ηλεκτρονικά. Βλ. σχετικά, 
http://www.kareliafoundation.org.gr/docs/SubsidiariesMP_final.pdf. 

http://www.kareliafoundation.org.gr/docs/SubsidiariesMP_final.pdf
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Το μεγαλύτερος μέρος των ελληνικών εκροών ΞΑΕ, κατευθύνεται 

κυρίως προς τις Βαλκανικές χώρες. Υπάρχουν ωστόσο σημαντικές 

επενδύσεις και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, με ιδιαίτερα σημαντικές 

αυτές σε χώρες της Βορείου Αφρικής, αλλά ακόμη και στις ίδιες τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω 

ελληνικές ΞΑΕ, καταδεικνύουν τη μεγάλη πλέον δυναμική που απέκτησαν συν 

τω χρόνω. Οι διεθνείς δραστηριότητες των ελληνικών πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, επεκτείνονται σε πάνω από 30 βιομηχανικούς κλάδους εκτός 

των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

θυγατρικών εταιρειών, επισημαίνεται ότι αυτές ανήκουν πλήρως στην 

ελληνική μητρική επιχείρηση όσον αφορά στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ στα Βαλκάνια γενικά, υπάρχει πλειοψηφική ιδιοκτησία, η οποία 

αντικατοπτρίζει την ανάγκη σύμπραξης με κάποιο τοπικό εταίρο ο οποίος έχει 

γνώση της τοπικής αγοράς.  

 

Γ.	2.	Οι	ελληνικές	Ξένες	Άμεσες	Επενδύσεις	στις	Βαλκανικές	χώρες		

 

Η Ελλάδα, ήταν και εξακολουθεί να είναι - παρά την τρέχουσα, 

δημοσιονομική (και οικονομική πλέον) κρίση - η πιο ανεπτυγμένη χώρα της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, μέχρι το 2007, ήταν η μόνη χώρα 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή. Αυτές οι 

δύο ιδιότητες, της παρείχαν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το 

οποίο της επέτρεψε να διαδραματίσει ένα κεντρικό ρόλο στην περιοχή.  

Επιπλέον η Ελλάδα, όντας η μόνη χώρα των Βαλκανίων η οποία 

αποτελεί μέλος της «Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης» (ΟΝΕ), έχει 

αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπολοίπων χωρών344. 

Πολύ μεγάλα ποσά, έχουν επενδυθεί στα Βαλκάνια από ελληνικές 

επιχειρήσεις, κάτι που βεβαίως οφείλεται και στη σχετική έλλειψη επενδυτικού 

	
344 Βλ. σχετικά, Π. Λιαργκόβας, ό. π. 
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των Βαλκανίων.  

																																																							

ενδιαφέροντος από τη «Δύση», λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής345 και του 

εν γένει ασταθούς πολιτικού περιβάλλοντος. Με δεδομένη την εν λόγω 

κατάσταση, οι Έλληνες επιχειρηματίες βρήκαν πρόσφορο έδαφος, 

προκειμένου να προβούν σε αρκετά μεγάλες επενδύσεις, λαμβανομένων 

υπόψη και των οικονομικών μεγεθών της Ελλάδας, στρεφόμενοι προς τις 

βαλκανικές χώρες και λαμβάνοντας υπόψη, τα οικονομικά και επιχειρησιακά 

δεδομένα αυτών, καθώς επίσης και τη γεωγραφική και πολιτισμική εγγύτητα 

και τη γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

Η αξία των ελληνικών επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί στις χώρες 

των Βαλκανίων, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 11,888 δισ. €346. Οι κυριότερες 

χώρες υποδοχής των ελληνικών εκροών ΞΑΕ στα Βαλκάνια, είναι η Ρουμανία, 

η Βουλγαρία, η Σερβία, η ΠΓΔΜ και η Αλβανία. Σύμφωνα με τα επίσημα 

διαθέσιμα στοιχεία (2008), η Ελλάδα εκτιμάται ότι κατέχει την πρώτη θέση 

μεταξύ των ξένων επενδυτών στην Αλβανία, την ΠΓΔΜ και τη Σερβία, την 

τρίτη θέση στη Ρουμανία και την τέταρτη στη Βουλγαρία347. Στο παρακάτω 

διάγραμμα, βλέπουμε την κατανομή των ελληνικών επενδύσεων ανά χώρα 

των Βαλκανίων και της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης το έτος 2008, 

σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα, επίσημα στοιχεία του Υπουργείου 

Εξωτερικών. 

 

	
345 Η γραφειοκρατία, ο υψηλός κίνδυνος των επενδύσεων, καθώς και η διαφθορά, 
διαστάσεις οι οποίες και χαρακτηρίζουν την οικονομία των Βαλκανίων, αποτελούν 
αποθαρρυντικούς παράγοντες για τους «Δυτικούς» επενδυτές, ενώ οι Έλληνες 
αντίθετα, ένιωσαν εξοικειωμένοι με την εν λόγω πραγματικότητα, την οποία είχαν 
βιώσει και στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Βλ. S. Iammarino & 
C. Pitelis, “Foreign Direct Investment and "Less Favoured Regions": Greek FDI in 
Bulgaria and Romania”, Global Business Review, 1(2), 2000, σσ. 155-171. 
346 Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Β2 Δ/νση, όπου και πλήρη στοιχεία για ΞΑΕ σε χώρες 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
http://agora.mfa.gr/appdata/documents/%C4%E9%EC%E5%F1%E5%DF%F2%20%
CF%E9%EA%EF%ED%EF%EC%E9%EA%DD%F2%20%F3%F7%DD%F3%E5%E
9%F2%20%C5%EB%EB%DC%E4%EF%F2%20-
%20%CD.%C1.%C5%F5%F1%FE%F0%E7%F2%202009.pdf 
347 Στην ίδια. ηλεκτρονική διαδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών. 

http://agora.mfa.gr/appdata/documents/%C4%E9%EC%E5%F1%E5%DF%F2%20%CF%E9%EA%EF%ED%EF%EC%E9%EA%DD%F2%20%F3%F7%DD%F3%E5%E9%F2%20%C5%EB%EB%DC%E4%EF%F2%20-%20%CD.%C1.%C5%F5%F1%FE%F0%E7%F2%202009.pdf
http://agora.mfa.gr/appdata/documents/%C4%E9%EC%E5%F1%E5%DF%F2%20%CF%E9%EA%EF%ED%EF%EC%E9%EA%DD%F2%20%F3%F7%DD%F3%E5%E9%F2%20%C5%EB%EB%DC%E4%EF%F2%20-%20%CD.%C1.%C5%F5%F1%FE%F0%E7%F2%202009.pdf
http://agora.mfa.gr/appdata/documents/%C4%E9%EC%E5%F1%E5%DF%F2%20%CF%E9%EA%EF%ED%EF%EC%E9%EA%DD%F2%20%F3%F7%DD%F3%E5%E9%F2%20%C5%EB%EB%DC%E4%EF%F2%20-%20%CD.%C1.%C5%F5%F1%FE%F0%E7%F2%202009.pdf
http://agora.mfa.gr/appdata/documents/%C4%E9%EC%E5%F1%E5%DF%F2%20%CF%E9%EA%EF%ED%EF%EC%E9%EA%DD%F2%20%F3%F7%DD%F3%E5%E9%F2%20%C5%EB%EB%DC%E4%EF%F2%20-%20%CD.%C1.%C5%F5%F1%FE%F0%E7%F2%202009.pdf


Διάγραμμα 1. Κατανομή των ελληνικών επενδύσεων ανά χώρα των 

Βαλκανίων και της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης το έτος 2008 (τιμές 

σε εκατομμύρια ευρώ).  

 

Πηγή = Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Β2 Δ/νση. 

 

Οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στα κράτη των Βαλκανίων, 

είναι ο τραπεζικός, των τηλεπικοινωνιών, της βιομηχανίας τροφίμων και 

ποτών και της ενέργειας και των κατασκευών (κατασκευαστικές εταιρείες). 

Σημαντική επίσης δραστηριότητα, παρατηρείται στους κλάδους των βασικών 

μετάλλων (σιδήρου, αλουμινίου), καθώς επίσης και των ορυχείων-μαρμάρων 

και της τσιμεντοβιομηχανίας348. Μεγάλη δραστηριότητα επίσης, παρατηρείται 

και στους κλάδους του Real Estate και του λιανικού εμπορίου.  

Οι ελληνικές επιχειρήσεις γενικά, επιδεικνύουν ιδιαίτερο επενδυτικό 

ενδιαφέρον και έχουν έντονη παρουσία στις βαλκανικές χώρες και στους 

τομείς επίσης των υλικών οικοδομών, των χημικών και πλαστικών, της υγείας, 

της πληροφορικής, των ασφαλειών, των μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, 

των άλλων υπηρεσιών, των υλικών πακεταρίσματος και μηχανολογίας, της 

επιπλο
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ποιίας, κλπ.  

																																																								
348 Στην ίδια. ηλεκτρονική διαδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών. 
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Ο τραπεζικός τομέας ιδιαίτερα, συνιστά έναν εκ των κλάδων με τις 

μεγαλύτερες άμεσες επενδύσεις στα Βαλκάνια, λόγω ακριβώς του γεγονότος, 

ότι οι βαλκανικές χώρες εξακολουθούν ακόμη και σήμερα, να βρίσκονται σε 

πρώιμο στάδιο αναφορικά με την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τους 

τομέα. Εξίσου καθοριστική δραστηριότητα και μεγάλες επενδύσεις στα 

Βαλκάνια, παρουσιάζει και ο κλάδος του Real Estate, με αγορές πολλών 

ακινήτων σε μεγάλες Βαλκανικές πόλεις, καθώς οι ελληνικές τεχνικές 

εταιρείες, εκμεταλλεύονται τις μεγάλες ανάγκες σε υποδομές των βαλκανικών 

χωρών. Οι εν λόγω χώρες, αποτελούν το επίκεντρο των τεχνικών 

επιχειρήσεων, όπου και ιδρύουν θυγατρικές εταιρείες με στόχο τη διεκδίκηση 

και ανάληψη έργων.  

 

Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της 

Ελλάδας, έχουν προβεί σε κινήσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων στις 

χώρες της Βαλκανικής. Ως πολύ σημαντικές επίσης, καταγράφονται και οι 

επενδύσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ενώ εξωστρεφή 

προσανατολισμό, αποκτούν ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις 

του ευρύτερου εμπορίου και των υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι κίνητρα για 

επενδύσεις στις χώρες της περιοχής των Βαλκανίων, παρέχονταν και 

παρέχονται εν πολλοίς ακόμη από το λεγόμενο «Ελληνικό Σχέδιο για την 

Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων» (ΕΣΟΑΒ), καθώς ποσοστό 20% 

του συνολικού προϋπολογισμού του, ήτοι 106,80 εκ. ευρώ, διατίθεται για 

συγχρηματοδότηση ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων. Στην περίπτωση 

του ΕΣΟΑΒ θα σταθούμε ευθύς αμέσως, γιατί αυτό απετέλεσε και μπορεί να 

αποτελέσει ακόμη και σήμερα =-παρά την τρέχουσα κρίση-σημαντικό 

εργαλείο της οικονομικής διπλωματίας, αλλά και γιατί θα αναφερθούμε σε 

αυτό, στην εξέταση της περίπτωσης της ΠΓΔΜ. 
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Γ. 2. 1. Ο ρόλος του Ελληνικού Σχεδίου για την Οικονομική 

Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων 

Η Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις της οι οποίες 

απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλους της Επιτροπής Αναπτυξιακής 

Συνεργασίας του ΟΟΣΑ (DAC)349, είχε αναλάβει τη δέσμευση, όπως όλα 

εξάλλου τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δαπανά το 0,51% του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της, για την παροχή αναπτυξιακής 

βοήθειας σε τρίτες χώρες μέχρι το 2010 (0,7% το 2015). Στο πλαίσιο αυτό, 

καταρτίστηκε ένα πενταετές πρόγραμμα ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας 

(Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων-

ΕΣΟΑΒ) για την περίοδο 2002-2006350. Το ΕΣΟΑΒ351, συνιστά πενταετές 

αναπτυξιακό πρόγραμμα, ύψους 550 εκατομμυρίων €, οι πόροι του οποίου 

προέρχονται από τον ελληνικό προϋπολογισμό και μέσω του οποίου 

χρηματοδοτούνται έργα, επενδύσεις και δράσεις σε επτά βαλκανικές χώρες, 

ήτοι αλφαβητικά, τις Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 

Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, Ρουμανία και Σερβία).  

	
349 Βλ. σχετικά, σημείο Α. 2. 1. της ανά χείρας μελέτης. 
350 Βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Β2 Δ/νση, όπου και παρέχονται πλήρη στοιχεία για το 
ΕΣΟΑΒ. Βλ. στο 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=7&cnode=8. 
 
349 Eπειδή απαιτήθηκε ένα χρονικό διάστημα για την επιλογή των έργων και την 
προετοιμασία των σχετικών μελετών, κρίθηκε απαραίτητη η παράταση του 
προγράμματος κατά μία πενταετία, ήτοι, για την περίοδο 2007-2011, με σκοπό να 
δοθεί η δυνατότητα στις επτά λήπτριες  χώρες, να αξιοποιήσουν πλήρως τους 
πόρους του Σχεδίου που τους αναλογούσαν. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 2007, με 
σχετικό άρθρο Νόμου (Ν. 3530/2007), τροποποιήθηκε ο Ν. 2996/2002 και 
καθορίσθηκε νέος χρονικός ορίζοντας για το ΕΣΟΑΒ, συνολικής διάρκειας δέκα ετών 
(2002-2011). Επιπλέον, με το Ν. 3608/2007, ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, 
η ενιαία κύρωση των συμφωνιών με τις επωφελούμενες χώρες, για την παράταση 
των πενταετών προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας 2002-2006 για μια 
περαιτέρω πενταετή περίοδο 2007-2011. Βλ. σχετικά, Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική 
Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Β2 Δ/νση, 
ό. π., στην ηλεκτρονική διαδρομή 

://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=7&cnode=8http . 
351	Υιοθετήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, το 2002, με το Ν. 2996/2002).	

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=7&cnode=8
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=7&cnode=8
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Το ΕΣΟΑΒ, αποτέλεσε προσπάθεια της Ελλάδας ως χώρας-δωρητή, 

να ενσωματώσει μεμονωμένες πρωτοβουλίες αναπτυξιακής βοήθειας, εντός 

ενός ενιαίου σχεδίου, προωθώντας κατ’ αυτό τον τρόπο, μια ολοκληρωμένη 

αναπτυξιακή πολιτική. Αποσκοπεί δε, κατ’ αρχάς, στην πολιτική, οικονομική 

και κοινωνική σταθερότητα της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ 

απώτερος στόχος του, είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η προώθηση 

των παραγωγικών επενδύσεων, η στήριξη των δημοκρατικών θεσμών και του 

κράτους δικαίου, ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η αντιμετώπιση των 

οικονομικών ανισοτήτων καθώς και η κατάρτιση του εργατικού και 

επιστημονικού δυναμικού των επωφελούμενων χωρών. Σημαντικό επίσης 

στόχο του ΕΣΟΑΒ, αποτελεί η υποστήριξη του ευρωπαϊκού προσανατολισμού 

των ληπτριών χωρών352. Όλα αυτά βεβαίως, αφορούν στην επίσημη 

τοποθέτηση του ΕΣΟΑΒ, εντός ενός πλαισίου. Στην πραγματικότητα βεβαίως, 

αυτό συνιστά ένα εργαλείο οικονομικής διπλωματίας και μάλιστα με τη διττή 

έννοια353 η οποία και παρουσιάστηκε στο σημείο Α. 2. της ανά χείρας μελέτης.  

Το ΕΣΟΑΒ, αποσκοπεί κυρίως στην υλοποίηση μεγάλων έργων 

υποδομής αλλά και στην ενδυνάμωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και 

συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής των Βαλκανίων354. Το ως άνω 

συνολικό ποσό των 550 εκατ. € κατανέμεται, αφενός ανά χώρα-λήπτη και 

αφετέρου ανά τομέα ως εξής355: 

 

	
352 Στην ίδια.ηλεκτρονική διαδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών. 
353 Τόσο για την προώθηση και επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών επιδιώξεων της 
Ελλάδας, όσο και για την επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών στόχων της Ελλάδας,  
με όχημα τα οικονομικά μέσα. 
354 Οι επτά λήπτριες χώρες, αποτελούν όχι μόνο εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας, 
αλλά συχνά και οδούς επικοινωνίας, οι οποίοι συνδέουν τη χώρα μας με την 
υπόλοιπη Ευρώπη και την ευρύτερη αγορά της. Τα κύρια όργανα διαχείρισης του 
Προγράμματος, συνίστανται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ, στη 
Γραμματεία της Επιτροπής Παρακολούθησης, στους Εθνικούς Συντονιστές και στη 
Μικτή Επιτροπή Διαχείρισης. Βλ. σχετικά, Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Β2 Δ/νση, ό. π., στο 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=7&cnode=8. 
355 Πηγή = Στην ίδια.ηλεκτρονική διαδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών. 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=7&cnode=8
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ΧΩΡΕΣ ΕΣΟΑΒ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

/ ΜΕΓΑΛΑ 

ΕΡΓΑ 

79% (σε €) 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ / 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

20% (σε €) 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

1% (σε €) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 

(σε €) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 39.413.100 9.978.000 498.900 49.890.000 

ΒΟΣΝΙΑ και 

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
15.428.700 3.906.000 195.300 19.530.000 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 42.889.100 10.858.000 542.900 54.290.000 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 13.825.000 3.500.000 175.000 17.500.000 

ΠΓΔΜ 59.123.600 14.968.000 748.400 74.840.000 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 55.639.700 14.086.000 704.300 70.430.000 

ΣΕΡΒΙΑ 183.675.000 46.500.000 2.325.000 232.500.000 

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 11.850.000 3.000.000 150.000 15.000.000 

Διαχειριστικό/ 

Διοικητικό 

κόστος (2,91%) 

      16.020.000 

Μερικό Σύνολο: 421.844.200 106.796.000 5.339.800   

Γενικό Σύνολο:       550.000.000 

 

Το εν λόγω πρόγραμμα ατόνησε τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης, ωστόσο στην παρούσα χρονική περίοδο, καταβάλλονται προσπάθειες 

για την εκ νέου ενεργοποίηση του, με μετάθεση του χρονικού ορίζοντα 



υλοποίησής του, μέσω σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Η δε εικόνα των 

ιδιωτικών / παραγωγικών επενδύσεων κατά το έτος 2007, ήταν η εξής, 

σύμφωνα με απόσπασμα σχετικής ημερίδας για το ΕΣΟΑΒ (Αθήνα, 

24/4/2007): 

11

ΕΛΛΗΝΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΣΧΕΔΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΤΩΝ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ
ΣΕΡΒΙΑΣΕΡΒΙΑ, , ΒΟΣΝΙΑΒΟΣΝΙΑ –– ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, , 

ΠΠ..ΓΓ..ΔΔ..ΜΜ., ., ΜΑΥΡΟΥΒΟΥΝΙΟΜΑΥΡΟΥΒΟΥΝΙΟ
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

•• ΣΕΡΒΙΑΣΕΡΒΙΑ

•• ΣυνΣυν. . ΠοσόΠοσό 46.500.00046.500.000
•• ΕγκριθένταΕγκριθέντα 4.464.0004.464.000
•• ΥπόλοιποΥπόλοιπο 42.036.00042.036.000
•• ΑιτήματαΑιτήματα 25.370.40025.370.400

•• ΠΠ..ΓΓ..ΔΔ..ΜΜ..

•• ΣυνΣυν. . ΠοσόΠοσό 14.968.00014.968.000
•• ΕγκριθένταΕγκριθέντα 2.923.4772.923.477
•• ΥπόλοιποΥπόλοιπο 12.044.52312.044.523
•• ΑιτήματαΑιτήματα 1.466.4001.466.400
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•• ΣυνΣυν. . ΠοσόΠοσό 3.906.0003.906.000
•• ΕγκριθένταΕγκριθέντα --
•• ΥπόλοιποΥπόλοιπο 3.906.0003.906.000
•• ΑιτήματαΑιτήματα 2.419.0002.419.000

•• ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

•• ΣυνΣυν. . ΠοσόΠοσό 3.500.0003.500.000
•• ΕγκριθένταΕγκριθέντα --
•• ΥπόλοιποΥπόλοιπο 3.500.0003.500.000
•• ΑιτήματαΑιτήματα 715.100715.100

 

 

Γ. 3. Οι ελληνικές Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην ΠΓΔΜ  

Γ. 3. 1. Οικονομικά στοιχεία της χώρας 

Μετά την ανεξαρτησία της το 1991, η ΠΓΔΜ, είχε να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα της μετάβασης, όπως κάθε άλλη χώρα στην περιοχή, αλλά και 

σημαντικές προκλήσεις, όπως τον υπερπληθωρισμό στις αρχές του 1990 και 

στη συνέχεια τον εμπορικό αποκλεισμό, τις περιφερειακές συγκρούσεις και 

την πολιτική κρίση του 2001. Η αποκατάσταση της μακροοικονομικής 

σταθερότητας, άργησε  να μεταφραστεί σε αύξηση της παραγωγής και 

τόνωση της απασχόλησης.  

Η μετάβαση της οικονομίας της ΠΓΔΜ εντός του συστήματος της 

ελεύθερης αγοράς, παρά τις όποιες καταβληθείσες από την πλευρά της 

χώρας, προσπάθειες, προχώρησε με αργούς ρυθμούς, λόγω εγγενών 
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διαρθρωτικών αδυναμιών, τόσο στο πολιτικό, όσο και στο οικονομικό 

επίπεδο356.  

Το 2010, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας, σημείωσε 

αύξηση, στα  6,89 δις €, της τάξης του +1,3%, έναντι μείωσης (-0,9%), το 

προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με την EUROSTAT, το ΑΕΠ της χώρας το 2010, 

αντιστοιχούσε στο 33% του μέσου ΑΕΠ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το κατά κεφαλήν εισόδημα ανήλθε στα 4.657 δολάρια Η.Π.Α., έναντι 

των 4.495 το 2009, σημειώνοντας μικρή αύξηση, ο δε μέσος μηνιαίος 

καθαρός μισθός, το 2010, ανήλθε στα 350€, αυξημένος κατά +4,7%, έναντι 

του αντίστοιχου, το 2009. Τα μεταναστευτικά εμβάσματα, διαδραματίζουν 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας, καθώς 

ανέρχονται στα 1,4 δις €, σε ετήσια βάση, καλύπτοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, 

το ήμισυ του εμπορικού ελλείμματος της χώρας και ξεπερνώντας τις ΞΑΕ σε 

απόλυτους αριθμούς. Ο πληθωρισμός, ανήλθε στο +1,6%, έναντι 

αποπληθωρισμού (-1,6%), το 2009.  

Η ανεργία που αποτελεί το σημαντικότερο διαρθρωτικό πρόβλημα της 

χώρας, συνέχισε και το 2010, σε υψηλά επίπεδα, καθώς κυμάνθηκε στο 

31,7% περίπου. Η παραοικονομία υπερβαίνει το 20% του ΑΕΠ, ενώ περίπου 

το 30% του πληθυσμού, διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας. Με βάση τον 

υπολογισμό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΓΔΜ, της Ελλάδας και των άλλων 

γειτονικών χωρών, ως ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 27, η χώρα υπολείπεται σαφώς των υπολοίπων της περιοχής, 

καθώς έφτασε μόλις το 30% του μέσου όρου των χωρών της της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 27, προηγούμενη σχετικά, μόνο της Αλβανίας και της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης (24% και 29% αντιστοίχως), ενώ έπεται της Ελλάδας (95%). 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, το 

2010,  το σύνολο των ΞΑΕ, ανήλθε στα  221,4 εκατομμύρια € (+53%), έναντι 

	
356 Το από 21/7/2011, ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών, Γενική 
Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Β2 Δ/νση, 
με θέμα «Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Π.Γ.Δ.Μ.». Διαθέσιμο 
στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 
http://www.agora.mfa.gr/appdata/documents/B2/FYROM_27%2007%202011_AGOR
A.doc. 

http://www.agora.mfa.gr/appdata/documents/B2/FYROM_27%2007%202011_AGORA.doc
http://www.agora.mfa.gr/appdata/documents/B2/FYROM_27%2007%202011_AGORA.doc
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145 εκατομμυρίων € το 2009, (πρώτη η Γαλλία με επενδύσεις ύψους 102,5 

εκατομμυρίων €, δεύτερο το Ηνωμένο Βασίλειο με 57,03 εκατομμύρια €, τρίτη 

η Αυστρία με 32,75 εκατομμύρια €, τέταρτη  η Βουλγαρία με  20,91 

εκατομμύρια € Πέμπτη η Σλοβενία με 10,05 εκατομμύρια €  και στην έκτη 

θέση η Ελλάδα, με 7,56 εκατομμύρια €).  Σημειώνεται ότι, από το συνολικό 

ποσόν των  221, 4 εκατομμυρίων €, μόνο τα 111,38 εκατομμύρια, εισέρευσαν 

στη χώρα ως ΞΑΕ ως άμεσες  ξένες επενδύσεις (το 2009 είχαν καταγραφεί 

138 εκατομμύρια €). Η εν λόγω αύξηση, οφείλεται όχι τόσο στην είσοδο 

αλλοδαπών εταιριών στη χώρα, όσο στα επανεπενδυμένα κέρδη των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη σε αυτήν, καθώς και τα μετοχικά 

κεφάλαια και τα δάνεια που έλαβαν οι εν λόγω εταιρίες. Το ύψος των ΞΑΕ 

παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. 

Πέραν του χαμηλού απόλυτου ύψους των επενδυθέντων κεφαλαίων, τα δύο 

τελευταία έτη, σημειώνονται συνεχείς αναβολές έναρξης των 

προγραμματισμένων προγραμμάτων επενδύσεων, είτε λόγω 

χρηματοπιστωτικών δυσχερειών, είτε  λόγω εμποδίων και ανασφάλειας που 

αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές, εξαιτίας του υφιστάμενου επιχειρηματικού 

κλίματος357.  

Τα δε κυβερνητικά σχέδια, επικεντρώνονται στην αναδιάρθρωση και 

στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των κλάδων της ενέργειας- όπου και έλαβαν 

χώρα κάποια πρώτα σημαντικά βήματα - των μεταφορών και της υγείας. Ο 

υψηλός επενδυτικός και πολιτικός κίνδυνος στην ΠΓΔΜ, αντισταθμίστηκε από 

τα αποτελέσματα των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης των στρατηγικών 

επιχειρήσεων του κρατικού τομέα, οι οποίες αποτελούν μεγάλο μέρος των 

ΞΑΕ που προσέλκυσε η χώρα τα τελευταία χρόνια.  

 

Γ. 3. 2. Οι ελληνικές Ξένες Άμεσες Επενδύσεις  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της ΠΓΔΜ αναφορικά 

με το σύνολο των ΞΑΕ στη χώρα για την περίοδο 1997-2009, βάσει του 

αρχικού λαίου των επιχειρήσεων, η Ελλάδα  επενδεδυμένου κεφα

																																																								
357 Στο ίδιο ενημερωτικό σημείωμα. 
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ν της εν λόγω σκοπιανής 

																																																							

κατατάσσεται στην τέταρτη θέση, με ποσοστό επί του συνόλου των ΞΑΕ, το 

οποίο ανέρχεται στην τάξη του 12,11%, έπειτα από την Ολλανδία (με 

ποσοστό 16,67%), τη Σλοβενία (με ποσοστό 12,45%) και την Ουγγαρία (με 

ποσοστό 12,38%). Αν ληφθεί υπόψη, ωστόσο, ότι τα επίσημα στοιχεία 

αναγνωρίζουν μόνο το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί κατά την ίδρυση της 

εταιρείας, παραγνωρίζοντας το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί συνολικά και 

αφορά επανεπενδύσεις, μεταβιβάσεις κεφαλαίων μέσω άλλων χωρών, όπως 

Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Κύπρος κ.ά.), ιδιωτικοποιήσεις και εξαγορές, η 

Ελλάδα, τα τελευταία δέκα χρόνια, κατέχει στην πραγματικότητα την πρώτη 

θέση ως χώρα, με ένα συνολικό ύψος επενδύσεων της τάξης των 985 

εκατομμυρίων € περίπου. Στο εν λόγω ποσό δεν συνυπολογίζεται πλέον, η 

αξία της επένδυσης της εταιρείας Cosmofon, (ποσό πώλησης  190 

εκατομμύρια €, η οποία πωλήθηκε το 2009 και ανήκει πλέον, σε Σλοβενικά 

συμφέροντα358.  

Η ελληνική επενδυτική παρουσία στη χώρα για το ως άνω αναφερθέν 

χρονικό διάστημα, θα λέγαμε ότι ήταν παρούσα σε πολλούς κλάδους και 

ιδιαίτερα δυναμική. Συγκεκριμένα στη χώρα, δραστηριοποιούνται περί τις 280 

επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, οι δέκα μεγαλύτερες εκ των οποίων 

έχουν επενδύσει περί τα  800 εκατομμύρια €. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, σε μια 

χώρα με υψηλότατα επίπεδα ανεργίας, παρέχουν απασχόληση σε περίπου 

20.000 εργαζόμενους, ενώ πολλές ακόμα θέσεις εργασίας δημιουργούνται 

δευτερογενώς. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας στους οποίους εστιάζονται οι 

ελληνικές επενδύσεις, είναι ο τραπεζικός τομέας (24% επί του συνόλου των 

ελληνικών επενδύσεων), η ενέργεια (23%), η βιομηχανία (18%), το εμπόριο 

τροφίμων και ποτών (16%), καθώς επίσης και άλλες διάφορες επενδύσεις 

(19%)359.  

Το 2010, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, απέκτησε επιπλέον, το 21% 

των μετοχών της θυγατρικής της τράπεζας στην ΠΓΔΜ, Stopanska Banka AD 

Skopje. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, κατείχε έως τότε, το 73% των 

μετοχώ τράπεζας, ενώ με το νέο ποσοστό, κατέχει 

	
358 Στο ίδιο ενημερωτικό σημείωμα. 
359 Στο ίδιο ενημερωτικό σημείωμα. 
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συνολικά μερίδιο της τάξης του  94%. Επιπλέον, το ίδιο έτος, 

πραγματοποιήθηκαν στα Σκόπια, τα εγκαίνια ενός νέου εμπορικού κέντρου, 

το οποίο ανήκει σε ελληνικό όμιλο, ενώ η επένδυση ανήλθε στο ύψος των 38 

εκατομμυρίων € και με την οποία επένδυση, απασχολούνται περί τα 270 

άτομα. Θα πρέπει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι σε απόλυτο επίπεδο, το 

ελληνικό επενδεδυμένο κεφάλαιο στη χώρα, είναι σχετικά χαμηλό σε 

σύγκριση με άλλες Βαλκανικές χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία). Εάν όμως 

συγκριθεί κατ’ αναλογία με το μέγεθος της χώρας, είναι αρκετά υψηλότερο. Τα 

τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια ύφεση στην ελληνική παρουσία στην 

ΠΓΔΜ Παρά το γεγονός του δυσμενούς πολιτικού κλίματος και των εγγενών 

δυσχερειών που συνεπάγεται για τον έλληνα επενδυτή η πραγματικότητα της 

χώρας, υπάρχει ακόμη και σήμερα ενδιαφέρον, έστω και μειωμένο. Ωστόσο, 

με την εμφάνιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, σημειώνεται μια μείωση 

των δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως στη βιομηχανία 

ετοίμου ενδύματος, γεγονός που συνάδει με την εξάρτησή τους από τη ζήτηση 

από άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς και εταιρειών που ασκούν 

δραστηριότητες «φασόν» σε άλλους τομείς, με τελικό παραλήπτη τις ίδιες 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα360.  

Το ίδιο βέβαια το γεγονός της οικονομικής κρίσης, έχει ούτως ή άλλως 

σημαντικές επιπτώσεις στις ΞΑΕ εν γένει, με κύρια αίτια ασφαλώς, την μείωση 

των πιστώσεων, τη μείωση των κερδών και τους εν γένει κινδύνους και το 

επενδυτικό κλίμα. Επιπροσθέτως, δεδομένων των λόγων οι οποίοι 

συνδέονται με το διμερές πολιτικό πρόβλημα με την ΠΓΔΜ, καθώς και των 

ίδιων των εγγενών αδυναμιών του συστήματος στη συγκεκριμένη χώρα, οι 

Έλληνες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν πολλές φορές σοβαρότατα 

προβλήματα σε φορολογικό, τελωνειακό και σε γενικότερο επίπεδο 

διοικητικής μεταχείρισης. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η ΠΓΔΜ, αποτελεί 

μικρού μεγέθους αγορά, με εμφανείς διαρθρωτικές αδυναμίες, η χώρα 

παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τους Έλληνες 

επιχειρηματίες και την Ελλάδα γενικότερα, αλλά και ευκαιρίες, ιδιαίτερα στον 

τομέα της ενέργειας, κατόπιν και της απελευθέρωσης της αγοράς και της 

	
360 Στο ίδιο ενημερωτικό σημείωμα. 
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ν (16.1.2009), ο τότε 

																																																							

διαμόρφωσης νέων σχημάτων εκμετάλλευσης (πετρελαίου-φυσικού αερίου), 

καθώς και στους τομείς γεωργίας, τροφίμων, κατασκευών, περιβαλλοντικής 

μέριμνας και ανάπτυξης, υπηρεσιών συμβούλων, ασφαλειών, κ.λ.π.361.  

Όσον αφορά τη διάσταση του ΕΣΟΑΒ, σημειώνονται τα εξής: 

- Δημόσιες Επενδύσεις/Μεγάλα Έργα362:  

Μέσω του Γραφείου του Εθνικού Συντονιστή της ΠΓΔΜ, έχουν 

κατατεθεί δύο προτάσεις, οι οποίες αφορούν Δημόσιες Επενδύσεις/Μεγάλα 

Έργα. Τα μεγάλα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΕΣΟΑΒ είναι (με 

υπόλοιπο αδιάθετο 7.517.370 €):  

α) «Δίκτυο οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων/διασύνδεση 

πανεπιστημιακών κοινοτήτων - SeeLight Programme» (South-East European 

Lambda Network Facility for Research and Education-Διαβαλκανική Δικτυακή 

Υποδομή Οπτικών Ινών για Έρευνα και Εκπαίδευση), προϋπολογισμού 

2.007.787 €, με συμμετοχή ΕΣΟΑΒ 1.606.230 €. Το εν λόγω έργο, θα 

διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία  των Δικτύων Έρευνας  και Εκπαίδευσης 

των χωρών της Βαλκανικής, μέσω της υλοποίησης ενός περιφερειακού 

δακτυλίου οπτικών ινών πολύ υψηλών ταχυτήτων. Toν Αύγουστο του 2008, 

απεστάλησαν από την ελληνική πλευρά, σχόλια επί των τευχών 

δημοπράτησης για το διαγωνισμό για τις Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης 

του έργου. Έκτοτε το έργο τελεί σε αδράνεια; β) Στην 15η συνεδρίαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ (11/7/2008), εγκρίθηκε η πρόταση 

ανακατασκευής τμήματος του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Χ μεταξύ Demir 

Kapija-Gevgelija (27,75 χλμ), ενδεικτικού προϋπολογισμού 156,4 

εκατομμυρίων €, με συμμετοχή ΕΣΟΑΒ 50 εκατομμύρια €. Στο έργο 

δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν με συγχρηματοδότηση, πέραν της ίδιας 

συμμετοχής από πλευράς ΠΓΔΜ (21 εκατομμύρια €), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων-ΕΙΒ με 58 εκατομμύρια € και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 27,4 

εκατομμύρια € (DG Regio/IPA). Σε σχετική ομιλία του στη Βουλή των 

Ελλήνω Πρωθυπουργός της Ελλάδας, τόνισε 

	
361 Στο ίδιο ενημερωτικό σημείωμα. 
362 Στο ίδιο ενημερωτικό σημείωμα. 
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υξη διαγωνισμού για την 
																																																							

κατηγορηματικά, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να προβεί σε καμία εκταμίευση 

χρημάτων, προς την ΠΓΔΜ (στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας μας στη 

χρηματοδότηση της κατασκευής του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου), μετά την 

αιφνίδια απόφαση της γειτονικής χώρας, για τη μετονομασία του Διαδρόμου, 

σε «Αλέξανδρος ο Μακεδών».  

-Ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις363(14.968.000 €, ήτοι 20%):  

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί έξι προτάσεις, συνολικής δαπάνης 

9.605.995 €, με επιχορήγηση 2.861.564 €. Τέσσερις εξ αυτών, έχουν 

ολοκληρωθεί. Το ποσοστό απορρόφησης, ανέρχεται στο 19,11%, ενώ οι νέες 

θέσεις εργασίας είναι 660. Το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό, ανέρχεται σήμερα, σε 

12.106.436 €.  

- Ταμείο Μικρών Έργων364(748.400 €, ήτοι 1%):  

Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί και ολοκληρωθεί οκτώ μικρά έργα, 

συνολικής δαπάνης 302.700 €, κοινωνικού κυρίως χαρακτήρα (προμήθεια 

ασθενοφόρων Πρώτων Βοηθειών στις πόλεις Σκόπια, Μοναστήρι και Τέτοβο, 

προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων κ.α.) με ποσοστό απορρόφησης 40,45%. 

Το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό ανέρχεται, σήμερα, σε 445.700 €.  

- Αναπτυξιακή βοήθεια προ ΕΣΟΑΒ365:  

Σε εκτέλεση Διμερούς Συμφωνίας Αναπτυξιακής Βοήθειας μεταξύ 

Ελλάδος και Π.Γ.Δ.Μ., η οποία υπεγράφη στις 14/12/2001 και αφορά την 

επιχορήγηση για την κατασκευή σταθμού διαχειρίσεως αποβλήτων υδάτων 

στη Γευγελή, η Ελλάδα διέθεσε ποσόν ύψους 2 εκατομμυρίων €, προκειμένου 

να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η Ελβετία συγχρηματοδοτεί το 

συγκεκριμένο έργο με επιχορήγηση συνολικού ύψους 6.790.000 €. Η 

Συμφωνία για Πρόγραμμα Δημιουργίας Σταθμού Διαχειρίσεως Αποβλήτων 

στη Γευγελή, μεταξύ Ελλάδος, Ελβετίας και ΠΓΔΜ, υπεγράφη στις 26/10/2010 

στα Σκόπια. Στις 17/11/2010, δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα της Ελβετίας, η 

προκήρ ανάδειξη Συμβούλου Διαχειρίσεως Έργου. 
	

363 Στο ίδιο ενημερωτικό σημείωμα. 
364 Στο ίδιο ενημερωτικό σημείωμα. 
365 Στο ίδιο ενημερωτικό σημείωμα. 



Το ΕΣΟΑΒ, απετέλεσε μια σοβαρή πηγή αναπτυξιακής βοήθειας για την 

ΠΓΔΜ, αφού αφορούσε την οικονομική ενίσχυση της χώρας, σε σειρά 

πολυποίκιλων τομέων οι οποίοι έχρηζαν βοήθειας.  Χαρακτηριστικός είναι ο 

παρακάτω πίνακας της ετήσιας έκθεσης του Hellenic Aid του Υπουργείου 

Εξωτερικών, για το έτος 2006, όπου και καταδεικνύεται μια σειρά τομέων και 

δράσεων της αναπτυξιακής βοήθειας προς την ΠΓΔΜ.  
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Δ.	Εθνικό	Συμφέρον	

 

Όπως είχε εύγλωττα διατυπώσει ο C. Gray το 1982, «η συνεχιζόμενη 

απουσία μίας Διεθνούς Τάξης, η οποία χαρακτηρίζεται από μόνιμη κατάσταση 

ειρήνης. σημαίνει ότι πρωταρχικό καθήκον μίας οποιασδήποτε κυβέρνησης 

είναι να παρέχει την ουσιαστική αξία της εθνικής ασφάλειας». Η στρατηγική 

είναι αναγκαιότητα και όχι επιλογή για τα κράτη, το ίδιο και η αμυντική 

πολιτική και η πολιτική εθνικής ασφάλειας366.  

Όπως εξηγήθηκε νωρίτερα, η έννοια του εθνικού συμφέροντος 

εκτείνεται σε μεγάλο εύρος επιπέδων και είναι αδύνατον να προσδιοριστεί με 

όρους αμιγώς οικονομικούς ή πολιτικούς. Στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον 

αποτελεί περισσότερο πτυχή συμμαχικών επιδιώξεων παρά μία αμιγώς 

κρατική υπόθεση. Η συμμετοχή όλο και περισσότερων κρατών σε διεθνείς 

δομές και ενώσεις που συνεπάγεται πολύπλευρα συμφέροντα οδηγεί όχι σε 

αποκλιμάκωση του εθνικού συμφέροντος, αλλά σε εμπλοκή περισσότερων 

ενδιαφερομένων στις υποθέσεις κρατών με τα οποία συνεργάζονται ή 

συνυπάρχουν σε διεθνείς δομές και νέους πόλους συγκεντρώσεως διεθνούς 

ισχύος367.  

Αυτό που δυσχεραίνει το έργο των σύγχρονων πολιτικών αναλυτών 

είναι ότι για να εντοπίσουν το εθνικό συμφέρον στο διεθνές πλαίσιο θα πρέπει 

αρχικά να διερευνήσουν και να «αποκρυπτογραφήσουν» τις 

αλληλοεξαρτήσεις συμφερόντων μεταξύ των κρατών, κυρίως του δυτικού 

κόσμου, και ακολούθως να μελετήσουν την αλληλουχία συμφερόντων και 

εθνικών επιδιώξεων ώστε να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα, χρήσιμα 

για την πολιτική επιστήμη368.  

	
366 Βλ. C. Gray, Strategic Studies. A Critical Assessment, Westport , Connecticut, 
1982, σελ. 24.  
367 Για περισσότερες πληροφορίες πρβλ. Μάζη Ιωάννου Θ., Γεωπολιτική. Θεωρία και 
Πράξη, Παπαζήσης, Αθήνα, 2002, σελ. 38 κ.εξ. 
368 Βλ. Η. Ηλιόπουλος, Εθνικό Συμφέρον και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας. 
Θεμελιώδεις έννοιες και στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, διαθέσιμο στο 
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 της εξωτερικής ασφάλειας περιλαμβάνει την εδαφική ακεραιότητα, την 

																																																																																																																																																														

Ως εθνικό συμφέρον μπορεί να οριστεί η επιβίωση του κράτους και η 

συνεχώς βελτιωμένη θέση του μεταξύ των υπολοίπων κρατών σε ένα άνρχο 

και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Aron, 

που θεωρεί πως η αναφορά του όρου εθνικό συμφέρον δε μπορεί να σημαίνει 

πάντα το ίδιο. Αντίθετα, κάθε κυβέρνηση μπορεί να επικαλεστεί το εθνικό 

συμφέρον για να δικαιολογήσει τις πράξεις και τη στρατηγική της κατά 

βούληση369.  

 

Ασφάλεια 

Ορισμός και πρωτεύοντες διαχωρισμοί 

Η έννοια της Ασφάλειας στην πολιτική επιστήμη αποτελεί έναν από 

τους στυλοβάτες και μία βασική παράμετρο του γενικότερου «εθνικού 

συμφέροντος». Στην κλασσική τετραπλή διάκριση370, η Ασφάλεια μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ζωτική, μόνιμη, γενική και σε περιπτώσεις εντάσεων και 

πολέμου μάλλον συγκρουόμενη.  

Η έννοια της ασφάλειας συνδέεται άρρηκτα με την κρατική υπόσταση 

και τη διατήρηση της Τάξης και του status quo. Η ασφάλεια υπήρξε 

αντικείμενο μελέτης στρατηγικών σπουδών, ιδιαίτερα σε παλαιότερες εποχές, 

ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που συσχετίστηκε με τις έννοιες της στρατιωτικής 

ισχύος, της καταστολής και της επιβολής. Ταυτόχρονα συνδέθηκε με το έθνος 

–κράτος και τις διεθνείς σχέσεις. Για την πληρέστερη περιγραφή της 

ασφάλειας και τον εντοπισμό των διαφοροποιήσεων στην προσέγγισή της 

κάθε φορά, έχει διαιρεθεί στους κάτωθι τύπους:   

Η εξωτερική ασφάλεια. Πρόκειται για μία από τις βασικές 

κατευθυντηρίους που διαμορφώνουν τις διεθνείς σχέσεις κάθε κράτους. Το 

πλαίσιο

	
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t36/t36_06.htm#_ftnref5, ημ/νία ανάκτησης 
24/09/2013. 
369 Βλ. R. Aron, “What is the Theory of International Relations”, Journal of 
International Affairs, Vol 21, No. 2, 1967, σ. 192. 
370 Βλ. Roskin, Cord, Medeiros, Jones, Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη Επίκεντρο, 
Αθήνα 2008, σ 608 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t36/t36_06.htm#_ftnref5
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όργανα που ασχολούν

																																																							

εθνική ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και εν γένει τη συνολική ταυτότητα 

ενός κράτους. Η θέση μίας χώρας στον πολιτικό χάρτη, είτε πρόκειται για 

γεωγραφικό (περι-)ορισμό, είτε για σκιαγράφηση του πολιτικού καθεστώτος 

σε σχέση με τους γείτονες του, αποτελεί αντικείμενο δράσης της εξωτερικής 

Ασφάλειας. Κύριος φορέας και θεσμός, που δρα και ασχολείται με τη 

διατήρηση και προστασία της εξωτερικής Ασφάλειας του εκάστοτε κράτους, 

είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις. Σε δεύτερο πλάνο, περισσότερο προληπτικό και 

λιγότερο μιλιταριστικό, επέρχεται η δράση των Διπλωματικών Σωμάτων και η 

αντίστοιχη παρασκηνιακή δράση που παράγουν τα αρμόδια τμήματα των 

υπηρεσιών πληροφοριών.  

Η ανάσχεση απειλών της Εξωτερικής ασφάλειας είναι ο κύριος σκοπός 

της αμυντικής πολιτικής του εκάστοτε κράτους. Μεταξύ αυτών των απειλών 

συγκαταλέγονται: α) οι γεωγραφικά περιορισμένες διενέξεις υπό τη μορφή 

θερμών επεισοδίων που δύνανται όμως να κλιμακωθούν, β) οι επίσης 

γεωγραφικά περιορισμένες προσχεδιασμένες διενέξεις υπό τη μορφή 

εισβολών, γ)  οι δυνητικές συγκρούσεις εξαιτίας της εισόδου νέων 

στρατηγικών φορέων, που διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία και όπλα μαζικής 

καταστροφής στο διεθνές σύστημα και δ) ενέργειες που πλήττουν την εθνική 

και κοινωνική συνοχή, το οικολογικό περιβάλλον ή την οικονομία, οι οποίες 

όμως δεν προέρχονται από κρατικούς φορείς371.  

Αντίστοιχα στο φάσμα της εσωτερικής ασφάλειας, υπάρχουν 

ζητήματα που κατά βάση διαδραματίζονται στo εσωτερικό της επικράτειας. Σε 

πρώτο πλάνο βρίσκεται το ζήτημα της επιβίωσης του κράτους και των 

θεσμών του, όπως δυνάμει απειλείται από εσωτερικές απειλές. Στο φάσμα 

αυτό συνυπάρχουν μάλλον ετερόκλητες δραστηριότητες που απειλούν την 

ομαλή λειτουργία του κράτους όπως το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, 

αυτονομιστικές/αποσχιστικές τάσεις, πολιτική δράση που αποσκοπεί στην 

ανατροπή του καθεστώτος ή ακόμα και ένας πιθανός εμφύλιος πόλεμος. Τα 

βασικά ται με την εξασφάλιση της εσωτερικής 

	
371 Βλ. Η. Ηλιόπουλος, Εθνικό Συμφέρον και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας. 
Θεμελιώδεις έννοιες και στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, διαθέσιμο στο 
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t36/t36_06.htm#_ftnref5, ημ/νία ανάκτησης 
24/09/2013. 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t36/t36_06.htm#_ftnref5


219	

	

																																																							

Ασφάλειας είναι τα αρμόδια κλιμάκια της Αστυνομίας, οι διαφόρων μορφών 

πολιτοφυλακές –όπου αυτές υπάρχουν-, επίσης αρμόδια τμήματα των 

υπηρεσιών πληροφοριών και ως ύστατο ανάχωμα καταστολής οι Ένοπλες 

Δυνάμεις. 

Η εσωτερική ασφάλεια γνωρίζει στη σύγχρονη εποχή συνεχώς 

περισσότερη αναγνώριση, καθώς βρίσκεται πιο έντονα στο προσκήνιο, 

γεγονός που απορρέει από ποικίλες παραμέτρους. Η μαζική μετανάστευση ή 

και η λαθρομετανάστευση δύνανται να απειλήσουν την εσωτερική ασφάλεια 

των κρατών. Συνήθεις τρόποι απειλής είναι η έναρξη διενέξεων και 

αντιπαλοτήτων που οφείλονται σε εθνοπολιτισμικές, εθνοφυλετικές ή 

θρησκευτικές διαφορές, η υπονόμευση της εθνικής και κοινωνικής συνοχής 

μέσω της δημιουργίας γκέτο (που οδηγεί σε διάρρηξη του κοινωνικού ιστού 

και διατάραξη των ισορροπιών) και της ανεξέλεγκτης δράσης του διεθνούς 

εγκλήματος και της τρομοκρατίας372, καθώς και της διεθνούς τρομοκρατίας 

των ναρκωτικών373.  

Οι απειλές κατά της ασφάλειας μπορεί να είναι:  

 οικονομικής φύσεως, που παρατηρούνται όταν υπάρχει αποκλεισμός 

οδικών και θαλάσσιων αρτηριών ή οδών ανεφοδιασμού, μαζική 

μετανάστευση που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ευημερίας 

και της κοινωνικής πρόνοιας του κράτους ή δράση του Διεθνούς 

Οργανωμένου Οικονομικού Εγκλήματος. 

 Οικολογικής φύσεως, όταν απειλείται η δημόσια υγεία, συνεπεία 

σοβαρών ατυχημάτων, διαρροής χημικών ή πυρηνικών ουσιών, 

τρομοκρατικών ενεργειών με χρήση χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών 

όπλων ή από πρόθεση καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος.  

 

	
372 Βλ. Η. Ηλιόπουλος, Εθνικό Συμφέρον και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας. 
Θεμελιώδεις έννοιες και στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, διαθέσιμο στο 
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t36/t36_06.htm#_ftnref5, ημ/νία ανάκτησης 
24/09/2013. 
373 Για περισσότερες λεπτομέρειες πρβλ. Friesendorf, Cornelius, Der internationale 
Drogenhandel als sicherheitspolitisches Risiko, Forschungsberichte Internationale 
Politik, τόμος 27, Muenster, 2001. 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t36/t36_06.htm#_ftnref5
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Στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον και εξαιτίας των αλλαγών που 

αυτό έχει επιβάλλει στην αντιμετώπιση και τον τρόπο που τα κράτη 

αντιλαμβάνονται την ασφάλεια, η έννοια πλέον ξεπερνά αυτό τον κλασικό 

διαχωρισμό σε εσωτερική και εξωτερική. Κατά συνέπεια, έχει προστεθεί μία 

ακόμα μορφή, αυτή της περιφερειακής374 ή και παγκόσμιας ασφάλειας.   

Στην αμέσως επόμενη διαίρεση των πεδίων δράσης της ασφάλειας 

επέρχεται ο ρόλος της Περιφέρειας και της Παγκοσμιοποίησης. Παρά το 

γεγονός ότι από το 19ο ακόμα αιώνα η Ευρωπαϊκή διπλωματία ήταν έντονα 

αντιδραστική και πολύ συχνά προσανατολισμένη στα ζητήματα της 

διατήρησης του status quo της Γηραιάς Ηπείρου375, η Ιερή Συμμαχία δε 

μπορεί παρά να αποτελεί απλά τον πρόγονο των σημερινών διεθνών 

Οργανισμών όπως ο Ο.Η.Ε. ή το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Αντίστοιχη 

αφετηρία της περιφερειακής Ασφάλειας ως προτεραιότητα των Αμερικανών 

μπορεί να οριστεί το Δόγμα Μονρόε376 το οποίο βρήκε συνεχιστές πολλούς 

προέδρους των ΗΠΑ με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Τρούμαν. Το 

ευρέως γνωστό Δόγμα Τρούμαν377 μπορεί να χαρακτηριστεί σημείο 

αναφοράς στη μελέτη της Περιφερειακής Ασφάλειας καθώς η λήξη του Β’ ΠΠ 

βρίσκει τις ισορροπίες πάνω στον πλανήτη να είναι περισσότερο εύθραυστες 

από ποτέ αι ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι οι διεθνείς σχέσεις στο εφ’ εξής θα 

απασχολούσαν όλο και περισσότερο το σύνολο των κρατών, παρά θα έμεναν 

σε διμερές ή ολιγομερές επίπεδο. 

Πενήντα χρόνια μετά την έκφραση του δόγματος Τρούμαν, δύο 

σημαντικά ζητήματα ανέκυψαν, τα οποία επιφόρτισαν το διεθνές σκηνικό. Η 

ιδιαιτερότητά τους έγκειται στο γεγονός ότι ξέφευγαν από τις κλασικού τύπου 

πολεμικές διενέξεις, όπως η πυρηνική ανάσχεση και η Διεθνής Τρομοκρατία. 

Έπειτα από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο Οργανισμός Ηνωμένων 

	
374 Βλ. E. J. Hobsbawm, The Age of Empire, 1875-1914, Weidenfeld & Nicolson, 
1987. 
375 Για περαιτέρω εμβάθυνση πρβλ. Robert Frazier, “Kennan, 'Universalism,' and the 
Truman Doctrine,” Journal of Cold War Studies, Άνοιξη 2009, The Monroe Doctrine, 
December 2, 1823, διαθέσιμο στο http://www.law.ou.edu/ushistory/monrodoc.shtml, 
ημ/νία ανάκτησης 24/09/2013.  
376 http://www.un.org/.  
377 http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm.  

http://www.law.ou.edu/ushistory/monrodoc.shtml
http://www.un.org/
http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm
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Εθνών378, κλήθηκε να γίνει ο ισορροπιστής και ειρηνοποιός μεταξύ των 

αντιμαχόμενων πλευρών. Ωστόσο, ήδη είχαν σχηματιστεί ισχυροί 

συνασπισμοί στρατιωτικού και πολιτικού χαρακτήρα, όπως είναι το ΝΑΤΟ 

(1949) και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας (1955). Η σημασία της περιφερειακής 

ασφάλειας αναβαθμίστηκε περαιτέρω πολλά χρόνια αργότερα, έπειτα από την 

επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Ν. Υόρκης, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 

Η περιφερειακή ασφάλεια εξακολουθεί έως και σήμερα να αποτελεί το 

βασικότερο στόχο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, και αυτό έχει ως άμεσο 

αποτέλεσμα να κυριαρχεί στο γενικότερο διεθνές πολιτικό σκηνικό.  

 

Ο ρόλος και η σημαντικότητα της ασφάλειας για τα κράτη της 

Βαλκανικής Χερσονήσου. Οι περιπτώσεις της Ελλάδας, της Βουλγαρίας 

και της ΠΓΔΜ 

 

Η χερσόνησος του Αίμου συχνά αποκαλείται «πυριτιδαποθήκη της 

Ευρώπης», χαρακτηρισμός ο οποίος κατά πολλούς δικαιώθηκε από τις 

εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή των Βαλκανίων. Ήδη από 

την εποχή των εθνικών κινημάτων του 18ου αιώνα και τη δολοφονία του 

αρχιδούκα Φερδινάνδου στο Βελιγράδι, που οδήγησε στην έκρηξη του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου,379 καθώς και από την 10ετή σχεδόν εμπόλεμη 

κατάσταση της Ελλάδας (1912-1922) έως τη διάλυση της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας, η ιστορία των Βαλκανίων είναι βαμμένη με αίμα και 

ενταγμένη σε ένα πλαίσιο πολυετών συγκρούσεων και αέναης αναταραχής. 

Οι διεθνείς σχέσεις των βαλκανικών κρατών μέσα από τις διάφορες φάσεις 

τους αποτελούν την πανηγυρική δικαίωση της realpolitik380 προσέγγισης. 

	
378 Βλ. Barack Obama, “National Security Strategy”, Office of the President of the 
United States, 2010.  
379 Αναλυτικότερα βλέπε E. Hobsbawm, The Age of Extremes: the short twentieth 
century, 1914-1991, εκδόσεις Vintage Books, 1994.  
380 Βλ. Haslam, Jonathan “No Virtue Like Necessity: Realist Thought in International 
Relations since Machiavelli.”, Yale University Press., Λονδίνο 2002,  σελίδα.168, 
Federico Trocini “L’invenzione della «Realpolitik» e la scoperta della «legge del 
potere». August Ludwig von Rochau tra radicalismo e nazional-liberalismo,” εκδόσεις 
il Mulino, Μπολόνια 2009.  

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Age_of_Extremes
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Age_of_Extremes
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τει από Αμερικανικά Διπλ

																																																							

Τα γεγονότα των βαλκανικών πολέμων καλύπτονται ενδελεχώς από 

πολλούς ερευνητές του ιστορικού τομέα, γι’ αυτό και η περεταίρω αναφορά 

μπορεί να καλυφθεί από την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Αξίζει ωστόσο να 

γίνει μία πρώτη αναφορά στους συσχετισμούς διεθνών σχέσεων και 

στρατηγικών συμμαχιών που συνάπτονται με τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Με τη συμφωνία της Γιάλτας (1945), η Ελλάδα περνάει στο δυτικό 

στρατόπεδο, ενώ τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη εντάσσονται στο Ανατολικό 

Μπλοκ. Η ελληνική εμπειρία του εμφυλίου πολέμου είναι η πρώτη, πλην όμως 

σοβαρότατη, περίπτωση στην οποία η Ασφάλεια της χώρας διακυβεύεται στα 

πεδία των μαχών και το πολιτικό αύριο της χώρας είναι ένα φλέγον ζήτημα για 

πολλούς ενδιαφερόμενους. Πέραν των Ελλήνων –σε όποια πλευρά και αν 

άνηκαν-, του όποιου καθεστώτος προέκυπτε από την έκβαση του Εμφυλίου 

και των ελληνικών συνόρων ακόμα, το ζήτημα αφορούσε και τις δύο πλευρές: 

και τους λοιπούς Βαλκάνιους γείτονες381 αλλά και τους Δυτικούς Συμμάχους 

της χώρας. Μετά τη λήξη του εμφυλίου, η Ελλάδα απόλαυσε μία σχετική 

κρατική σταθερότητα, η οποία όμως ουδέποτε αποτυπώθηκε σε μία σταθερή 

πορεία Δημοκρατίας382.  

Παρά ταύτα, η Ελλάδα εξακολούθησε να αποτελεί τμήμα του δυτικού 

στρατοπέδου. Η θέση της εκεί ισχυροποιήθηκε ακόμα περισσότερο με την 

ένταξή της στο ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία. Επιπρόσθετα, το 1953 αποτέλεσε 

βασικό εταίρο, μαζί με την Τουρκία και τη Γιουγκοσλαβία383, του Βαλκανικού 

Συμφώνου. Έως και το 1967 και το πραξικόπημα των Συνταγματαρχών, η 

χώρα αντιμετώπισε ήσσονος σημασίας εσωτερικές απειλές. Άλλωστε, όπως 

προκύπ ωματικά έγγραφα της εποχής384, ο ρόλος 

	
381 Από απομνημονεύματα του τότε υπουργού εξωτερικών της ΕΣΣΔ που αναφέρει 
τις συνομιλίες Τίτο, Δημητρώφ και απεσταλμένου του ΚΚΕ για τον εμφύλιο. 
Χαρακτηριστικά του αναφέρουν πως ούτε ο Κόκκινος Στρατός θα κατέβει στο Αιγαίο, 
ούτε Βουλγαρία και Γιουγκοσλαβία μπορούν να παρέμβουν ανοικτά. 
382 Βλ. Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία, κόμματα και εκλογές, 1946-
1967, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1985. 
383 Βλ. David R. Stone, The Balkan Pact and American Policy, 1950-1955, East 
European Quarterly 28.3, 1994, σσ. 393-407.  
384 US Department of State, Foreign Relations of the United States, 1952–
1954,EASTERN EUROPE; SOVIET UNION; EASTERN MEDITERRANEAN: 
VOLUME VIII 
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δυσάρεστες καταστάσεις π

																																																							

του ΙΔΕΑ ήταν έως ένα βαθμό ελεγχόμενος. Αντίστοιχα, η «κομμουνιστική 

απειλή» αντιμετωπιζόταν σε περιφερειακή κλίμακα, με την αρωγή πάντα των 

ΗΠΑ και την εμμονή τους στη διεύρυνση της ελληνικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ 

και το Βαλκανικό Σύμφωνο385.Στην περίφημη προγραμματική ομιλία του, 

ωστόσο, ο Παπαδόπουλος κάνει ξεκάθαρα λόγο για εσωτερική απειλή από 

την «πίστη στον κομμουνισμόν» που οδηγεί τη χώρα σε ανάγκη για γύψο. 

Παλαιότερα η απειλή αυτή είχε αντιμετωπιστεί στο εσωτερικό της χώρας με 

«υπόγειες» διαδικασίες όπως το «Σχέδιο Περικλής»386 στις εκλογές «βίας και 

νοθείας» του 1961. Η πλέον σημαντική υπόθεση που ταλάνιζε την εξωτερική 

πολιτική της χώρας εκείνη την περίοδο ήταν ασφαλώς το Κυπριακό ζήτημα, 

εξαιτίας του οποίου η εξωτερική ασφάλεια της Κύπρου δέχθηκε τεράστιο 

πλήγμα που όπως ήταν φυσικό θεωρήθηκε πλήγμα για ολόκληρο τον 

Ελληνισμό.  

Μετά τη μεταπολίτευση το ελληνικό κράτος δε δέχτηκε στρατιωτικές 

απειλές αρκετά σοβαρές ώστε να απειληθεί η ίδια η βιωσιμότητα του κράτους. 

Η κρίση στα Ίμια το 1996 αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θερμό επεισόδιο, 

ωστόσο δεν οδήγησε σε στρατιωτική σύγκρουση αν και έθεσε υπό 

αμφισβήτηση ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ουσιώδη απειλή δεν 

αποτέλεσαν ούτε και το ζήτημα της Μουσουλμανικής μειονότητας στην 

Ελλάδα. Ασφαλώς η μειονότητα αποτελεί ανά περιόδους σημείο τριβής με την 

Τουρκία, είναι όμως δύσκολο να τεθεί θέμα αλλαγής των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων της Ελλάδας. Συχνότερα βρίσκεται στο προσκήνιο η 

αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας και η αμφισβήτηση του εδαφικού 

καθεστώτος στο Αιγαίο. Η Τουρκία συνιστά μία στρατιωτική απειλή για την 

Ελλάδα, ενώ η ΠΓΔΜ μια μη στρατιωτική απειλή που εξωτερικεύεται με 

ακραίες εκφάνσεις αρχαιολαγνείας και παραποίησης της ιστορίας.  

Η Αλβανία αντιμετώπισε τα δικά της σημαντικά εσωτερικά προβλήματα 

που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους, καθώς αντιμετώπισε ουκ 

ολίγες ου την οδήγησαν στο χείλος του εμφυλίου. 

	
385 Βλ. Σπύρος Λιναρδάτος, Από τον εμφύλιο στη χούντα, τ. Δ' (1961-1964), Εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 1986, σσ. 39 κ.εξ. 
386 Περί της διαιτησίας της Βιέννης πηγή http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Awards.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Awards


224	

	

κή απειλή για τη Ρουμανί

																																																							

Επιπλέον, αν και δε συνδέεται άμεσα με την τρομοκρατία, το οργανωμένο 

έγκλημα στην Αλβανία έχει φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα που επηρεάζει 

ακόμα και την ίδια την κυβέρνηση. Η χώρα δεν αντιμετωπίζει κάποια 

σημαντική εξωτερική απειλή. Οι μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια της 

Αλβανίας είναι στον παρόντα χρόνο το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά. 

Η υπόθεση των «πυραμίδων» το 1997, αλλά και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν 

σήμερα την εκ νέου κυβέρνηση Berisha αποτελούν τρανταχτά 

παραδείγματα387. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις για τη σχέση του πρώην 

ηγετικού στελέχους του UCK και νυν «πρωθυπουργού» του Κοσσυφοπεδίου 

Χασίμ Θάτσι, με τις υποθέσεις απαγωγών και παρανόμου εμπορίου οργάνων 

που είχαν ως έδρα την Αλβανία, υπερτονίζουν αυτή την παραδοχή. Αξίζει να 

σημειωθεί, τέλος, ότι από το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων η Αλβανία δεν 

έχει συμμετάσχει επίσημα σε κανένα πόλεμο, καθώς και ότι αποχώρησε από 

το Σύμφωνο της Βαρσοβίας το 1968 έχοντας μάλιστα αποσύρει την 

υποστήριξή της επτά χρόνια νωρίτερα. 

Η περίπτωση της Ρουμανίας είναι μάλλον διαφορετική. Η πορεία από 

τον Αντονέσκου στον Τσαουσέσκου, άλλαξε τις ισορροπίες αναφορικά με τους 

εσωτερικούς και τους εξωτερικούς κινδύνους της χώρας. Η κομμουνιστική 

απειλή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την είσοδο του κόκκινου στρατού 

στη χώρα και την ένταξή της στο ανατολικό μπλοκ, έγινε η κυρίαρχη ιδεολογία 

κάτω από την ηγεμονική επιρροή της Μόσχας. Η Ρουμανία έγινε λαϊκή 

Δημοκρατία το 1947 και από το 1955 έγινε ισότιμο μέλος του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας. Πρώτο βασικό ζήτημα που απασχόλησε τη νέα κυβέρνηση του 

Βουκουρεστίου ήταν η αλλαγή των συνόρων. Η Μολδαβία προσαρτήθηκε από 

την ΕΣΣΔ, ένα κομμάτι της Dobrudja παραχωρήθηκε στη Βουλγαρία, αλλά η 

Τρανσυλβανία ενσωματώθηκε εκ νέου στη Ρουμανία μετά την περίοδο της 

Ουγγρικής κατοχής388.  

Επιπλέον, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία έπαψαν να αποτελούν 

εξωτερι α καθώς τα νέα δεδομένα κατέστησαν τις 

	
387 Βλ. Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, Η αμυντική πολιτική 
των Βαλκανικών κρατών, Παπαζήσης, Αθήνα, σ. 136.  
388 Βλ. Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, Η αμυντική πολιτική 
των Βαλκανικών κρατών, ibid, σ. 152.  
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τρεις χώρες συμμάχους πολιτικά και στρατιωτικά στο ανατολικό μπλοκ. 

Καθώς τα γεγονότα της Βουδαπέστης το 1956 δεν είχαν άμεσες επιπτώσεις 

στο νεοσυσταθέν καθεστώς του Τσαουσέσκου, η εσωτερική Ασφάλεια 

βρέθηκε στο προσκήνιο και ένα μεγάλο κομμάτι της υπάχθηκε στη Securitate, 

τη μυστική αστυνομία της Ρουμανίας. Μέχρι την επανάσταση-εξέγερση του 

ρουμανικού λαού που οδήγησε στην εκτέλεση του Τσαουσέσκου, η Ρουμανία 

δεν είχε δεχτεί σοβαρές εσωτερικές απειλές όπως η γείτονας και 

παραδοσιακός εχθρός Ουγγαρία, ενώ εκ των έξω αντιμετώπισε ακόμα 

λιγότερες καθώς απολάμβανε τα σύνορά της περιβαλλόταν από συμμαχικές 

λαϊκές δημοκρατίες. 

Παράλληλη πορεία με τη Ρουμανία ακολούθησε η Βουλγαρία. Η χώρα 

χαρακτηρίστηκε ως ο πιστότερος σύμμαχος της Σοβιετικής Ένωσης, με τη 

σκέψη μάλιστα να προσχωρήσει σε αυτήν ως Σοβιετική Δημοκρατία. Έως τα 

τέλη της δεκαετίας του 1980 η Βουλγαρία δεν αντιμετώπισε σοβαρές απειλές 

είτε από το εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό πλην βεβαίως της συνομωσίας 

του 1965. Τον Απρίλιο του 1965 οι βουλγαρικές μυστικές υπηρεσίες 

εξάρθρωσαν μία συνωμοτική ομάδα υπό την ηγεσία των Todorov, Krastev και 

Anev πριν προλάβουν να δώσουν στο κίνημά τους τη μορφή 

πραξικοπήματος. Το ίδιο το καθεστώς χαρακτήρισε «φιλοκινεζική» την όλη 

συνομωσία που πάντως είχε ως στόχο την ανάσχεση της έντονης σοβιετικής 

επικυριαρχίας στη Βουλγαρία.  

Τη χώρα δεν φάνηκε να απειλεί το ζήτημα της τουρκικής μειονότητας, 

καθώς υπήρχε μία νομιμόφρων συμμετοχή όσων μειονοτικών ενδιαφερόταν 

στα κοινά, μέσα πάντα από τις κομμουνιστικές νόρμες, καθώς παράλληλα δεν 

υπήρχε ιδιαίτερη μεταχείριση σε θέματα γλώσσας, εκπαίδευσης και φυσικά 

πολιτικής οργάνωσης και αυτονόμησης. 

Η Βουλγαρία ωστόσο ανέκαθεν έπαιζε σημαντικό ρόλο στην 

περιφερειακή Ασφάλεια του ανατολικού μπλοκ, καθώς συνόρευε με τα μέλη 

του ΝΑΤΟ Ελλάδα και Τουρκία. Επιπλέον δεν πρέπει να μένει στην άκρη, το 

γεγονός ότι η Τιτοϊκή Γιουγκοσλαβία είχε διαφοροποιηθεί σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από τις επιταγές της Μόσχας ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 1950. 

Αν και δεν προσχώρησε στο ΝΑΤΟ, ούτε κατήργησε τις κομμουνιστικές δομές 
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του κράτους του, ο Τίτο μπήκε στο στόχαστρο της Μόσχας καθώς πέραν των 

άλλων πρωτοστάτησε στο κίνημα των Αδεσμεύτων389. Τα νέα αυτά δεδομένα, 

καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό το ρόλο της Βουλγαρίας στο αμυντικό πλάνο της 

ΕΣΣΔ στα Βαλκάνια. 

Η θέση της Βουλγαρίας, όπως είναι λογικό, καθόρισε σε μεγάλο βαθμό 

τον τρόπο με τον οποίο εκτιμούσαν οι Σοβιετικοί τη στρατηγική της αξία. Σε 

περίπτωση ένοπλης σύρραξης, η Βουλγαρία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

ισχυρό προπύργιο στη Βαλκανική που θα εξασφάλιζε –αν όλα πήγαιναν 

καλά- τον έλεγχο των Στενών και ένα τεράστιο πλήγμα στην Άμυνα της 

Ελλάδας και της Τουρκίας.  

Η άσκηση «Ασπίδα82» που έλαβε χώρα το 1982 στη Βουλγαρία390 

είναι άξια αναφοράς καθώς ανησύχησε τόσο τις ελληνικές υπηρεσίες 

πληροφοριών, όσο και τις αρχές του Βελιγραδίου αναφορικά με «την 

κατεύθυνση της αντεπίθεσης των δυνάμεων του Συμφώνου της Βαρσοβίας». 

Πρόκειται για μία γνήσια γεωστρατηγική προσέγγιση Διεθνών Σχέσεων με μία 

ισχυρή δόση στρατιωτικού στοιχείου, ωστόσο την εποχή του Ψυχρού 

Πολέμου αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης ήταν μάλλον συνηθισμένος. Αυτό 

ίσχυε όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του 

κόσμου, από την Αφρική που βίωνε την αποαποικιοποίηση, μέχρι τις 

ζούγκλες του Βιετνάμ και από τα βουνά του Αφγανιστάν, στον κόλπο των 

Χοίρων στην Κούβα. 

Ακόμα λεπτότεροι είναι οι χειρισμοί των πολύπλοκων ζητημάτων 

ασφαλείας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Ο Τίτο 

εφαρμόζει πρωτίστως στο εσωτερικό της χώρας του της προσέγγιση της  

ισορροπίας Δυνάμεων. Η Γιουγκοσλαβία αποτελούσε ένα ετερόκλητο και 

πολυσύνθετο κρατικό μόρφωμα. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Τίτο κλήθηκε να 

διατηρήσει πάνω απ’ όλα  την ενότητα της χώρας και τη διασφάλιση της 

ανεξαρτησίας της, της αυτονομίας της, ακόμη και της βιωσιμότητας του 

κράτους απέναντι σε πλήθος συμφερόντων εντός και εκτός της χώρας.  

	
389ΕΛΙΑΜΕΠ ό.π., σσ 266-267.  
390 Walden , Economides. 
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Πέραν των γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών, ο εθνικισμός έκαιγε 

ως βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της Γιουγκοσλαβίας. Παρά το γεγονός ότι 

οι κυρίαρχοι Σλαβογενείς πληθυσμοί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (πλην 

της Κροατικής Κρίσης του 1970) είχαν αμβλύνει τις αντιθέσεις τους μέσα στα 

πλαίσια της Ομοσπονδίας, η παρουσία συμπαγούς Αλβανικού πληθυσμού 

στο Κοσσυφοπέδιο επέφερε τους πρώτους τριγμούς το 1981, όταν ο 

Γιουγκοσλαβικός στρατός παρενέβη κατασταλτικά απέναντι στους Αλβανούς 

εθνικιστές391. Πολύ πριν όμως φτάσει στην ολική εκ των έσω κατάρρευση η 

Γιουγκοσλαβία, χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσει τους εξωτερικούς της 

εχθρούς μετά τη ρήξη Τίτο-Στάλιν το 1948.  

Με δεδομένο το ότι η Γιουγκοσλαβία θα αποτελούσε πολύ σύντομα το 

«μήλον της έριδος» ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα λόγω της στρατηγικής της 

θέσης, το Βελιγράδι κλήθηκε να επαναπροσδιορίσει τις πιθανές απειλές και να 

προσανατολιστεί σε νέους συμμάχους, προκειμένου να ενισχύσει την ισχύ της 

χώρας στο διεθνές στερέωμα. Καθώς όλα σχεδόν τα γειτονικά κράτη 

αποτελούσαν συμμάχους της ΕΣΣΔ (Ουγγαρία, Ρουμανία, Σοβιετική περιοχή 

Αυστρίας) ή ακόμα και άμεσους πιθανούς εχθρούς (Αλβανία στο θέμα του 

Κοσσυφοπεδίου και Βουλγαρία στο αιωνίως άλυτο Μακεδονικό), η 

Γιουγκοσλαβία δεν άργησε να πάρει πρωτοβουλία για τη σύσταση του 

Βαλκανικού Συμφώνου392 το 1953. Ο Τίτο λίγο αργότερα πρωτοστατούσε στη 

δημιουργία του Κινήματος των Αδεσμεύτων μαζί με τους αρχιεπίσκοπο 

Μακάριο της Κύπρου, Μπούτο και Νεχρού από το Πακιστάν και την Ινδία, το 

Νάσσερ της Αιγύπτου κλπ., συνεπώς χρειαζόταν στρατηγικούς συμμάχους 

κοντά στα σύνορά του και προσέβλεπε στη βοήθεια που θα μπορούσαν να 

παρέχουν η Ελλάδα και η Τουρκία με την αρωγή φυσικά των ΗΠΑ. 

Για τις ΗΠΑ η Γιουγκοσλαβία φάνηκε να παίζει ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο στο στήσιμο της περιφερειακής Άμυνας και Ασφάλειας στη 

νοτιοανατολική Ευρώπη. Μάλιστα η Washington πρόθυμα χρηματοδότησε το 

Βελιγρά ρίοδο 1948-1955, με στόχο όχι μόνο να 

	
391 Βλ. Roskin, Cord, Medeiros, Jones, «Εισαγωγή στην πολιτική Επιστήμη», 
εκδόσεις Επίκεντρο, 2008, σ. 606.  
392 ΕΛΙΑΜΠΕΠ, ό.π., σσ 65-76. 
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ενισχύσει την πολεμική της μηχανή έναντι πιθανής σοβιετικής απειλής, αλλά 

και για να αυξήσει την επιρροή της έναντι της Μόσχας.  

Παρόμοιας φύσης προβλήματα και αναλογικά με τα μεγέθη ακόμα 

μεγαλύτερα, κληρονόμησε η ΠΓΔΜ393, αμέσως μετά την ανεξαρτησία της από 

το Βελιγράδι, το 1991. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα που κλήθηκε να 

αντιμετωπίσει η κυβέρνηση των Σκοπίων ήταν η έντονη αντίδραση της 

Ελλάδας στη χρήση του όρου Μακεδονία από τους Γιουγκοσλάβους γείτονές 

της αλλά και η τοποθέτηση του «Ήλιου της Βεργίνας» στη σημαία του 

νεοσύστατου κράτους.  

Πέραν της διαφωνίας με την Ελλάδα, η οποία παραμένει ακόμα άλυτη 

και έχει παγιωθεί σε μεγάλο βαθμό στα συμφωνηθέντα της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας του 1995, η FYROM είχε να αντιμετωπίσει και τις βουλγαρικές 

αξιώσεις στην περιοχή, καθώς βουλγάρικοι εθνικιστικοί κύκλοι ακόμα και μέσα 

στα Σκόπια έκαναν λόγο για προσάρτηση της FYROM στη Βουλγαρία. 

Επιπλέον μέσα στα σύνορα του κράτους υπήρχε και μία ισχυρή αλβανική 

μειονότητα η οποία αμέσως μετά την κρίση του Κοσσόβου αξίωσε 

αυτονόμηση ή ακόμα και προσάρτηση της περιοχής του Τέτοβο στην 

Αλβανία. 

Για την ΠΓΔΜ η ασφάλεια, εσωτερική και εξωτερική, δεν είναι απλώς 

ένα τμήμα του εθνικού συμφέροντος. Είναι η βασική παράμετρος 

αλληλεπίδρασης με τη δημιουργία μίας «εθνικής» συνείδησης, η οποία θα 

λειτουργεί συνεκτικά με στόχο την επιβίωση του ίδιου του κράτους. Καθώς οι 

πληθυσμοί που κατοικούν στην ΠΓΔΜ αποτελούν ένα μωσαϊκό εθνοτήτων, η 

κατασκευή και ενίσχυση της «μακεδονικής» εθνικής ταυτότητας βασίστηκε 

στην κληρονομιά της IMRO και της ιδεολογίας περί «μακεδονικού» έθνους, 

γλώσσας και ιστορίας που διέφεραν και ήταν ανεξάρτητα από τα αντίστοιχα 

βουλγαρικά και σερβικά. Η απόρροια της προσπάθειας αυτής ήταν 

πρωτίστως η αναζωπύρωση του εθνικισμού και μία σειρά από αλυτρωτικές 

κορώνες από την πλευρά των Σκοπίων. 

	
393 Τρανταχτό παράδειγμα ο Πόλεμος της Κορέας στην οποία συμμετείχαν 
στρατεύματα από συμμαχικά προς τις ΗΠΑ χώρες που γεωγραφικά δεν είχαν την 
παραμικρή σχέση με την Ασιατική χώρα. 
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Καθώς η πολιτική ηγεσία της ΠΓΔΜ επένδυσε στην προβολή του 

«μακεδονισμού» ως επίσημη πολιτική του κράτους, υπήρξε συνέχεια στις 

προστριβές με την Ελλάδα αλλά παράλληλα προκλήθηκε και η έξαρση του 

Αλβανικού εθνικισμού, στον οποίο συνηγορεί και το γεγονός ότι η αλβανική 

μειονότητα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κράτους ξεπερνά το 24% 

έναντι του 64% που εντάσσει εαυτόν στο «μακεδονικό» έθνος. 

Η ισχύς της ΠΓΔΜ κρίνεται μάλλον ανεπαρκής ώστε να ανταπεξέλθει 

σε κάποιο πολεμικό επεισόδιο, ενώ ταυτόχρονα η οικονομία της χώρας 

κατατάσσεται στις υποανάπτυκτες. Αυτές οι παραδοχές έχουν οδηγήσει την 

κυβέρνηση των Σκοπίων τα τελευταία χρόνια να στρέψει τις βλέψεις της στην 

είσοδο της χώρας σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς όπως η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Τα ζητήματα με την Ελλάδα, που αποτελεί 

ήδη μέλος αυτών των οργανισμών, παραμένουν ανοικτά και οι 

διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, γι’ αυτό και η Αθήνα έχει θέσει πάγια 

«κόκκινη γραμμή» του ελληνικού εθνικού συμφέροντος, την οριστική επίλυση 

του ζητήματος της ονομασίας και της παύσης των αλυτρωτικών επιδιώξεων. 

Χωρίς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών κρίνεται απίθανη η ένταξη 

της ΠΓΔΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. 

Συνοψίζοντας, όλες οι εκφάνσεις της ασφάλειας κρίνονται 

πρωτεύουσας σημασίας για τα κράτη της χερσονήσου του Αίμου. Η έλλειψη 

σταθερότητας κατά τους περασμένους αιώνες και το ταραγμένο μωσαϊκό 

εθνών και πολιτισμών στην περιοχή, έχει αφήσει βαριά σκιά στις συνειδήσεις 

των λαών των Βαλκανίων. Τόσο σε διακρατικό επίπεδο, όσο και στο 

εσωτερικό των βαλκανικών χωρών, ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο, κάθε 

περίοδος της σύγχρονης ιστορίας, συνηγορεί στο γεγονός ότι η διατήρηση της 

ασφάλειας σε υψηλά επίπεδα είναι επιβεβλημένη, αν και καθόλου δεδομένη 

για την περιοχή. Η ρευστότητα του διεθνούς περιβάλλοντος και η 

μεταβλητότητα των διεθνών σχέσεων οδηγεί τα κράτη σε διπλωματικούς 

ελιγμούς. Συχνά επικαλούνται πρόσκαιρες ή παραδοσιακές συμμαχίες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί το εθνικό τους συμφέρον.  
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Η σημασία της Ασφάλειας στις θεωρίες Διεθνών Σχέσεων 

 

Θα ήταν μάλλον αφελές να αγνοηθεί ο βασικός ρόλος της ασφάλειας 

στις θεωρίες Διεθνών Σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα θα ήταν σίγουρα λάθος να 

θεωρηθεί ότι ο ρόλος αυτός δεν διακρίνεται από διαβαθμίσεις που αφορούν 

στη σημαντικότητα του εκάστοτε θεωρητικού πλαισίου. Ξεκάθαρο παράδειγμα 

αποτελεί η διαφορά της δράσης της Κοινωνίας των Εθνών σε σχέση με τον 

ΟΗΕ, καθώς η μεν ΚτΕ ιδρύθηκε και «έδρασε» την εποχή του Μεσοπολέμου 

κατά την οποία κυριαρχούσε η Ιδεαλιστική σκέψη ενώ ο ΟΗΕ γεννήθηκε στον 

απόηχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Ρεαλισμός ως σχολή σκέψης 

ανέλαβε τα ηνία στην προσέγγιση των Διεθνών Σχέσεων σε παγκόσμιο 

επίπεδο.  

 

Η ασφάλεια στον Ιδεαλισμό 

Ως πνευματικό παιδί του Ευρωπαϊκού Φιλελευθερισμού, η Ιδεαλιστική 

προσέγγιση των Διεθνών Σκέψεων δεν ξεφεύγει από τη γενικότερη 

φιλοσοφική διάσταση του γενικότερου ρεύματος.  Το εν λόγω ρεύμα 

μεσουράνησε στις αρχές του 20ου αιώνα και έπαψε να κυριαρχεί με την 

έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Καθώς ο Ιδεαλισμός394 στηρίχτηκε στη 

φιλοσοφία και τα έργα προσωπικοτήτων όπως o Rousseau, o Adam Smith 

και ο Lock, επηρεάστηκε από την αντίληψη της καλής φύσης του ανθρώπινου 

γένους και κατ’ επέκταση θεμελίωσε μία αντίστοιχη αντίληψη περί διεθνούς 

πολιτικής. Έτσι σύμφωνα με τον Ιδεαλισμό οι Διεθνείς Σχέσεις πρέπει να 

βασίζονται σε ευγενείς αξίες, όπως το δίκαιο και η ηθική.  

Επομένως, τα ζητήματα ειρήνης και πολέμου και κατ’ επέκταση η 

Ασφάλεια στον Ιδεαλισμό, τείνουν να απασχολούν το σύνολο της Διεθνούς 

Κοινότητας, η οποία όφειλε να διευθετήσει τα όποια ζητήματα προέκυπταν δια 

μέσου του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Όσον αφορά τον πόλεμο, η 

ιδεαλιστική προσέγγιση τον αποκήρυττε ως μέσο και εργαλείο της Διεθνούς 

	
394 Βλ. Roskin, Cord, Medeiros, Jones, οπ, σ. 608. 
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Πολιτικής και μάλιστα πρότεινε την εξαφάνιση όλων εκείνων των θεσμών που 

τον υποθάλπουν.  

Καθώς το ιδανικό πολίτευμα για την ιδεαλιστική προσέγγιση ήταν η 

δημοκρατία και δη η ευαγγελιζόμενη την εθνική αυτοδιάθεση, τα ζητήματα 

εσωτερικής Ασφάλειας εντάσσονταν στο γενικότερο πλαίσιο της μη βίας και 

της ειρηνικής επίλυσης μέσα από διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Σε 

περιφερειακό επίπεδο η Διεθνής Κοινότητα ήταν αυτή που έπρεπε να επέμβει 

σε περιπτώσεις κινδύνου, ωστόσο η παταγώδης αποτυχία της ΚτΕ κατέστησε 

σαφές ότι ο Ιδεαλισμός είχε τεράστια κενά στην εκτίμηση της συμπεριφοράς 

των κρατών σε καιρό πολέμου. Μία σύντομη κριτική στα κενά του Ιδεαλισμού 

κάνει ο  Morgenthau υποστηρίζοντας395 ότι, η Ισχύς αποτελεί το βασικό 

στοιχείο της Διεθνούς Πολιτικής και οι Ιδεαλιστές την αγνοούν με δική τους 

ευθύνη. Πράγματι χωρίς την επαρκή στρατιωτική, πολιτική και οικονομική ισχύ 

ένα κράτος τείνει να αντιμετωπίζει συχνότερα προβλήματα και ενδεχομένως 

να αδυνατεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του σε περιόδους κρίσης. 

 

Το εθνικό συμφέρον και η ασφάλεια υπό το πρίσμα του Πολιτικού 

Ρεαλισμού  

 

Εκ διαμέτρου αντίθετα βρίσκεται η ρεαλιστική-πραγματιστική 

προσέγγιση Διεθνών Σχέσεων. Συνυφασμένος με την έννοια της πολιτικής της 

ισχύος, ο Ρεαλισμός έχει τις ρίζες του στο έργο του Θουκυδίδη, την πολιτική 

φιλοσοφία του Μακιαβέλι και τη γενικότερη σκέψη του Thomas Hobbes. Ο 

ρεαλισμός ήρθε στο προσκήνιο μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και 

κυριάρχησε στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων για περισσότερο από δύο 

δεκαετίες, οπότε και διαφοροποιήθηκε το διεθνές σκηνικό. Βασικός άξονας 

του ρεαλισμού είναι το εθνικό συμφέρον και οι δυνατότητες προάσπισής και 

επέκτασής του μέσα από την απόκτηση και την άσκηση της Ισχύος. 

	
395 βλέπε υποσημείωση 5. 
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Ακόμα και για τους μεταγενέστερους θιασώτες του, όπως ο 

Morgenthau, o Nicholson, o Kissinger και άλλοι, ο Ρεαλισμός396 δεν αποτελεί 

ένα τύπο πολιτικής φιλοσοφίας, αλλά μία μέθοδο πολιτικής ανάλυσης της 

πραγματικότητας. Βασισμένος στον ορθολογισμό και πάντα υπό το πρίσμα 

της Ισχύος ο ρεαλισμός διαχωρίζει μεταξύ άλλων της εσωτερική Ασφάλεια 

από την εξωτερική. Βασικό αντικείμενο μελέτης είναι πάντα το κράτος, 

ωστόσο στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων τα εσωτερικά ζητήματα παραμένουν 

μη σημαντικά και ανεξάρτητα. Ο Morgenthau, εκπρόσωπος του ρεαλισμού, 

θεωρεί ότι το εθνικό συμφέρον ταυτίζεται με τον αγώνα για απόκτηση 

κρατικής ισχύος. Αυτή η κρατική ισχύς είναι που εδραιώνει την κυριαρχία και 

τον έλεγχο του ενός κράτους στο άλλο397.  

Για τους ρεαλιστές, το εθνικό συμφέρον αποτελεί αντικειμενική 

πραγματικότητα και είναι (ή θα πρέπει να είναι) το βασικό κριτήριο 

διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής398. Επίσης πολύ σημαντικό είναι και 

το «δίλημμα ασφαλείας» που ενυπάρχει ως έννοια, καθώς είναι μάλλον 

απίθανο το να ξεκαθαριστεί πλήρως αν η ενδυνάμωση της εξωτερικής 

ασφάλειας με την αγορά όπλων, τη σύναψη στρατιωτικών συμμαχιών και τη 

διατήρηση ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων έχει καθαρά αμυντικό ή επιθετικό 

χαρακτήρα. Η επίτευξη απόλυτης Ασφάλειας αποτελεί ουτοπία για τη 

Ρεαλιστική προσέγγιση καθώς διαρκώς τα κράτη επιδίδονται σε αγώνα 

αύξησης της ισχύος τους και γίνονται σημαντικότερες δυνάμει απειλές για την 

Ασφάλεια άλλων κρατών σε τοπικό η περιφερειακό επίπεδο. 

Το δίλημμα ασφαλείας για τον Jervis είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

εργαλείο ανάλυσης των διεθνών σχέσεων αλλά και της δομής του 

συστήματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι συχνά οι τρόποι με τους οποίους 

μία κυβ σει την ασφάλεια του κράτους, παράλληλα 

	
396 βλέπε υποσημείωση 1, σελίδες 84-92. 
397 Βλ. H. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 

Brief Edition, Revised by Thompson Kenneth, Publisher McGraw-Hill Incorporation, 

New York, 1993, σσ. 30-31. 
398 Βλ. J. Rosenau, “National Interest”, International Encyclopaedia of Social Science, 

Macmillan and The Free Press, New York, Vol. 11, 1968, σ. 36. 
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μειώνουν την ασφάλεια των άλλων399. Για παράδειγμα, η απόκτηση οπλικών 

συστημάτων από ένα κράτος που ενισχύει την ασφάλειά του μπορεί να 

θεωρηθεί ως απειλή κατά της ασφάλειας από τα γειτονικά του κράτη.  

Η απάντηση υπάρχει σε έναν άλλο όρο του Ρεαλισμού: η ισορροπία 

ισχύος, είναι το σύνολο των διεργασιών που αποσκοπούν στη διαφύλαξη του 

απειλούμενου status quo από την υπερβολική ισχυροποίηση κάποιου 

κράτους ή μίας συμμαχίας κρατών σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Στα 

πλαίσια αυτά εξηγείται και η αναγκαιότητα που οδήγησε στη δημιουργία του 

ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, αν και δε μπορούμε να 

αποκλείσουμε παράγοντες γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής που έπαιξαν το 

δικό τους ρόλο στη δεκαετία του 1950. 

 

 

Η ασφάλεια στη θεωρία Κέντρου και Περιφέρειας 

 

Οι παράγοντες αυτοί εντάσσονται σε σημαντικό βαθμό στην οπτική της 

θεωρίας Κέντρου και Περιφέρειας. Παρά τα όποια μαρξιστικά της στοιχεία, η 

προσέγγιση αυτή συνδυάζει πολλά γεωγραφικά, πολιτικά και στρατηγικά 

χαρακτηριστικά τα οποία αποτυπώθηκαν αντιπροσωπευτικά στο διπολικό 

κόσμο του μεταπολεμικού χάρτη. Το Κέντρο περιγράφει τον ισχυρό πολιτικά, 

στρατιωτικά και κυρίως οικονομικά δρώντα, ο οποίος εντάσσει στα 

συμφέροντά του την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική δράση μικρότερων 

κρατών σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη δηλαδή την γενικότερη 

Περιφέρεια, εκμεταλλευόμενος τα μέγιστα από τις κινήσεις αυτές.  

	
399 Βλ. R. Jervis, “Cooperation Under the Security Dilemma”, World Politics, Vol. 30, 
No. 2, January 1978, σ. 169. 
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Πρόκειται για μία μορφή γενικευμένου Ιμπεριαλισμού400 ο οποίος δε θα 

μπορούσε να στερείται πτέρυγας που ασχολείται με την περιφερειακή 

Ασφάλεια. Ακόμα και στον Πελοποννησιακό Πόλεμο τα Κέντρα (Αθήνα-

Σπάρτη) χρησιμοποίησαν τις Περιφέρειες (εκατέρωθεν Σύμμαχοι) σε κάθε 

επίπεδο (οικονομικοπολιτικό, στρατηγικό κλπ) ώστε να επικρατήσουν στον 

πόλεμο. Τα ιστορικά παραδείγματα έκτοτε είναι αναρίθμητα ωστόσο τα βασικά 

χαρακτηριστικά είναι κοινά. Ο συσχετισμός Κέντρου-Περιφέρειας έχει 

συνήθως χαρακτηριστικά πολιτικής-καθεστωτικής ομοιογένειας. Επί 

παραδείγματι το ανατολικό μπλοκ συντέθηκε από τη Σοβιετική Ένωση με 

δορυφόρους μία ομάδα αποτελούμενη  από λαϊκές δημοκρατίες, ο Άξονας 

Βερολίνου-Ρώμης είχε εντάξει σχεδόν όλα τα φασιστικού τύπου καθεστώτα 

της δεκαετίας του 1930 στη δύναμή του και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα 

αυξάνονται οι οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών, κυρίως με άμεσες ξένες 

επενδύσεις και συχνότατα τα οικονομικά οφέλη κατανέμονται άνισα. 

Πιο συγκεκριμένα για την Ασφάλεια, τα δεδομένα είναι σχετικά απλά. 

Υπάρχει άμεση και εκτεταμένη συνεργασία σε θέματα κοινής Άμυνας, η οποία 

Άμυνα αφορά τις περισσότερες φορές μεγάλο γεωγραφικό χώρο και απαιτεί 

κεντρικό πολυμερή σχεδιασμό. Αν και η Περιφέρεια συνήθως δεν αποτελεί 

εθνική επικράτεια ή έστω έδαφος του Κέντρου, υπάρχει δέσμευση για 

ουσιαστική επέμβαση δυνάμεων του Κέντρου ώστε να προστατευτεί η 

Περιφέρεια από εξωτερικές ή εσωτερικές απειλές. Αντίστοιχα οι όποιες 

δυνάμεις της Περιφέρειας προσανατολίζονται στη διαφύλαξη της 

περιφερειακής Ασφάλειας κοντά ή μακριά από τα σύνορά της, αν αυτό 

εξυπηρετεί γενικότερα συμφέροντα του Κέντρου. 

 

	
400 Βλ. Fukuyama F., The End of History and the Last Man, 1992. Υπάρχει και η 
ελαφρώς μεταγενέστερη άποψη του Francis Fukuyama, αναφορικά με «Το τέλος της 
ιστορίας» όπως αποτυπώνεται στο ομώνυμο βιβλίο του και περιγράφει το πώς κατά 
την άποψή του, μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, ο φιλελεύθερος 
καπιταλισμός των ΗΠΑ επικράτησε στο Παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό. 
Θεώρησε ότι πλέον δεν επρόκειτο να υπάρξουν άλλες αλλαγές στη δομή του 
σύγχρονου κόσμου και πως τα πάντα έχουν πλέον διομολογηθεί στην ένταξη των 
υπολοίπων κρατών στο δυτικό μοντέλο. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε τη 
γενικότερη άποψη στην οποία βασίστηκε το μοντέλο του Fukuyama ότι «οι 
Δημοκρατίες τείνουν να μην κάνουν πολέμους μεταξύ τους και να πολεμούν λιγότερο 
σε σχέση με τα υπόλοιπα καθεστώτα/πολιτεύματα». 
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Η ασφάλεια στον Πλουραλισμό 

 

Ως αντίπαλο δέος του Ρεαλισμού στο μεταπολεμικό στερέωμα 

αναφορικά με τις Διεθνής Σχέσεις, ο Πλουραλισμός άσκησε κριτική στο 

πραγματιστικό μοντέλο, προσπαθώντας να εξηγήσει εκτενέστερα και 

περισσότερο ολοκληρωμένα το σκηνικό της δεκαετίας του 1980, οπότε και 

είχε αρχίσει η αποσύνθεση του ανατολικού μπλοκ και μοιραία η άμβλυνση του 

ψυχροπολεμικού σκηνικού. Ο Πλουραλισμός δεν είναι μία ενιαία σχολή 

σκέψης, αλλά ένα σύνθετο μοτίβο από άλλες έννοιες και προσεγγίσεις όπως ο 

νεοφιλελευθερισμός, οι θεωρίες ολοκλήρωσης, οι θεωρίες αλληλεξάρτησης 

και ο νεολειτουργισμός. 

Καθώς οι πλουραλιστικές απόψεις παραδέχονται την ύπαρξη νέων 

μορφών θεσμών και οργανώσεων που δρουν στο διεθνές πολιτικό σκηνικό, 

το αμιγώς κρατο-κεντρικό μοντέλο του ρεαλισμού περνά στο μικροσκόπιο της 

κριτικής. Πράγματι στο μεταπολεμικό σκηνικό οι υπερεθνικοί οργανισμοί, τα 

γραφειοκρατικά διακρατικά συστήματα αλλά και ο ρόλος των lobby και των 

πολιτικών elite έτειναν να παίζουν όλο και σπουδαιότερο ρόλο στο στίβο της 

διεθνούς πολιτικής. Επομένως το κράτος παύει να αποτελεί μία 

ολοκληρωμένη και ολοκληρωτική ενότητα και αποκτά μία νέα μορφή, 

περισσότερο πολύπλοκη και ετερόκλητη ως προς τη δομή, τα συμφέροντα και 

τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Η Ασφάλεια στα πλουραλιστικά ρεύματα έχει ένα λιγότερο πρωτεύοντα 

και ζωτικό χαρακτήρα. Οι Διεθνείς Σχέσεις παύουν να έχουν ως δομικό 

στοιχείο το κράτος και μπαίνουν σε νόρμες περισσότερο ανθρωποκεντρικές, 

με μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την επένδυση 

στην τεχνολογική καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, ο 

Πλουραλισμός έχει ως κοινή συνισταμένη ανάμεσα στις κατά μέρους θεωρίες 

του, την ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών και των υπερεθνικών 

θεσμών. Ακολούθως η Ασφάλεια περνά σε μία σφαίρα από την οπτική της 

πολιτικής ισχύος σε μία άλλη που βρίσκεται πιο κοντά σε λογικές 

παγκοσμιοποίησης και υποταγής της πολιτικής στην οικονομία.  
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Λοιπές ανταγωνιστικές προσεγγίσεις τα τελευταία 50 χρόνια 

 

Τον τελευταίο μισό περίπου αιώνα έχουν αναδειχθεί κάποιες ακόμα 

προσεγγίσεις, όπως ο δομισμός / στρουκτουραλισμός (structuralism), η 

προσέγγιση της μετανεωτερικότητας, η θεωρία της πολυπλοκότητας και το 

μοντέλο της Σύγκρουσης των Πολιτισμών. Μεγάλο ρόλο στην εμφάνιση των 

προσεγγίσεων αυτών έπαιξε από τη μία το σοκ της κατάρρευσης του 

υπαρκτού σοσιαλισμού και από την άλλη η ευρύτερη μελέτη της Πολιτικής 

Επιστήμης σε συνδυασμό μάλιστα με στοιχεία και θεωρητικά εργαλεία άλλων 

επιστημών όπως η Διεθνής Οικονομία, η Κοινωνιολογία αλλά και τα 

Μαθηματικά. 

Ειδικότερα για το δομισμό, το ζητούμενο είναι η μελέτη της δομής του 

διεθνούς σκηνικού, σε σχέση με τη δράση των κρατών και όχι το αντίθετο. 

Βαθύτατα επηρεασμένος από μαρξιστικές θεωρίες, ο δομισμός μελετά 

πρωτίστως το πλαίσιο του καπιταλισμού εξάγοντας ένα γενικό συμπέρασμα 

πως τα κράτη λειτουργούν πλέον μέσα σε μία νόρμα συμπεριφοράς που 

επιτάσσεται σε μεγάλο βαθμό από τα οικονομικά συμφέροντα. Η Ασφάλεια 

μετατοπίζεται σε όργανο εξυπηρέτησης και εξασφάλισης της εκμετάλλευσης 

του υποανάπτυκτου Νότου από τις πλούσιες χώρες του Βορρά –πολύ κοντά 

δηλαδή σε προγενέστερες θεωρίες Κέντρου & Περιφέρειας- και πως μοναδική 

δυνατότητα ανατροπής του σκηνικού είναι η Επανάσταση, όπως την 

περιγράφουν στα έργα του οι Μαρξ, Λένιν και Μπουκάριν. 

Η μετανεωτερικότητα από την άλλη έχει μία χροιά περισσότερο 

κοινωνιολογική και ριζοσπαστική (radical). Η μετανεωτερικότητα επιδιώκει 

ρήξη με το παρελθόν των Διεθνών Σχέσεων και απορρίπτει αξιώματα όπως 

το τι θεωρείται πρόοδος, ανάπτυξη, δυτικό μοντέλο. Επίσης κατακρίνει 

θεσμούς, πολιτισμικά προϊόντα της νεωτερικότητας και κάθε τι συμβατικό με 

τις αξίες που κυριάρχησαν μετά τη γαλλική Επανάσταση. Για τη 

μετανεωτερικότητα η Ασφάλεια αποδομείται και όπως κάθε τι άλλο και 

εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναθεώρησης των προτεραιοτήτων των 
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 των αιώνων και χαρακτ
																																																							

κρατών και των διεθνών σχέσεων. Στη σχολή αυτή σκέψης, η Ασφάλεια παύει 

να χαρακτηρίζεται ως κάτι σαφές και συγκεκριμένο. 

Αντίθετα για τη θεωρία της πολυπλοκότητας αποκτά πάλι συγκεκριμένη 

χροιά, ακόμα και αν πρόκειται για μία εξίσου πολυσύνθετη διάσταση. Η σχολή 

αυτή σκέψης που προέρχεται από τις θετικές επιστήμες, γέννησε ένα νέο 

μοντέλο πρόβλεψης των πολιτικών εξελίξεων, παράλληλο με αυτό που 

χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι και ουσιαστικά μελετά τις πιθανότητες 

ενεργοποίησης και αλληλεπίδρασης ενός συνόλου δυνάμει δρώντων. Βασικό 

σημείο το οποίο σκιαγραφεί ικανοποιητικά την αντίληψη της πολυπλοκότητας 

για τις διεθνείς σχέσεις και την Ασφάλεια είναι το Σύνδρομο της Πεταλούδας 

(butterfly effect). Όπως το πέταγμα μίας πεταλούδας έξω από το Πεκίνο 

μπορεί αργότερα να προκαλέσει μία καταιγίδα στη Ν. Υόρκη, έτσι μία 

δολοφονία στο Σαράγιεβο μπορεί να προκαλέσει ένα Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Συγγενής θεωρία είναι και η θεωρία του Ντόμινο, κατά την οποία 

κάποιο σημαντικό γεγονός μπορεί να προκαλέσει μία σειρά από αλυσιδωτές 

αντιδράσεις, οι οποίες αν και φαινομενικά δε σχετίζονται μεταξύ τους, η 

ενέργεια της μίας οδηγεί σε ενεργοποίηση της επομένης και ούτω καθεξής. 

Επί παραδείγματι, ο Αμερικανός Πρόεδρος  Harry Truman προέβλεπε ότι μία 

πιθανή νίκη του ΔΣΕ στον ελληνικό εμφύλιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

επικράτηση του κομμουνισμού στην Ευρώπη401. Εντούτοις, μερικές δεκαετίες 

αργότερα οι απεργίες των λιμενεργατών του Gdansk ήταν ένα από τα domino 

που οδήγησε στην πτώση του Υπαρκτού Σοσιαλισμού. Μέσα σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο, η Ασφάλεια καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις ακόμα και των 

πιο ασήμαντων λεπτομερειών, οι οποίες για τυχαίους λόγους μπορούν να 

γίνουν τεράστιες απειλές. 

Τέλος, η Σύγκρουση των Πολιτισμών είναι ως θεωρία αποτέλεσμα της 

Παγκοσμιοποίησης. Οι έννοιες του «άλλου» και του «εχθρού» αποκτούν 

μορφή η οποία φέρει θρησκευτικά χαρακτηριστικά καθώς κατά τον Huntington 

ο κόσμος είναι χωρισμένος σε στρατόπεδα που σχηματίστηκαν με την 

πάροδο ηρίζονται από πολιτισμικές συμπεριφορές, 
	

401	 United States Department of State Office of the Historian, The Truman Doctrine, 
1947, Bureau of Public Affairs, 2013 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_State
https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_Historian
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κυριότερη των οποίων η Θρησκεία. Έτσι ονομάτισε το Δυτικό Συνασπισμό, το 

Σινικό, τον Ιαπωνικό, τον Ινδικό, τον Ισλαμικό, το Λατινοαμερικανικό, τον 

Ορθόδοξο και τον Αφρικανικό. Αν και ο σχηματισμός των ομάδων αυτών είναι 

παράγωγο της Ιστορίας και της Θρησκείας –άρα και μάλλον αυθαίρετος-  σε 

επίπεδο Ασφαλείας ο Huntington προέβλεψε τη σύγκρουση των 

πολιτισμών402 που θα επακολουθούσε την πτώση του Κομμουνισμού, καθώς 

ο «Ανένδοτος Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας», που κήρυξε μετά την 

9/11/2001 ο Πρόεδρος Bush, στρέφεται κυρίως κατά του Ισλαμικού 

φονταμενταλισμού που ενυπάρχει σε πολλές χώρες του Ισλαμικού κόσμου. 

Γίνεται λοιπόν λόγος, για κατ’ εξοχήν ζητήματα περιφερειακής Ασφάλειας, με 

θρησκευτική προέλευση των στρατοπέδων. Η θεωρία αυτή όμως στερείται 

υποστήριξης από τον τομέα της οικονομίας καθώς την αποκόπτει από την 

πολιτική και τη δυνατότητά της να επηρεάζει τις Διεθνείς Σχέσεις. Οι 

πολυεθνικές εταιρείες είναι αδύνατον να απομονώσουν γεωγραφικά την 

παραγωγή τους καθώς αναζητούν διαρκώς χαμηλότερο κόστος παραγωγής 

και νέες αγορές για τα προϊόντα τους.  

 

		 	
402 Huntington S., The Clash of Civilisations and the remaking of World Order, Simon 
& Schuster, Νέα Υόρκη 1996	
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Κεφάλαιο 5: Πλαίσιο Αξιολόγησης Διμερών Σχέσεων 

Η αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων  

Για την αξιολόγηση των διμερών σχέσεων έχουμε βασιστεί σε ένα απλό 

μοντέλο στατιστικής κατηγοριοποίησης. Πιο συγκεκριμένα καταρχήν 

διαχωρίζουμε τις διμερείς σχέσεις σε πολιτικές διμερείς σχέσεις και σε 

οικονομικές-εμπορικές διμερείς σχέσεις. Για να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία τα 

οποία θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε συμπεράσματα , ξεκινάμε από 

δευτερογενείς ιστορικές πηγές έως και πρωτογενή έρευνα που αφορά την 

προσωπική αξιολόγηση ιστορικών διαστημάτων από πολιτικούς επιστήμονες. 

Η ανάλυσή χωρίζεται σε πέντε χρονικά διαστήματα 3 ετών, από το 1991 έως 

το 2006 . 

Τί αξιολογούμε αναλυτικά 

Πολιτικές διμερείς σχέσεις   

1. Διμερείς συμβάσεις : Όλες τις διμερείς συμβάσεις , συμφωνίες 

και προσυμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ των δύο κρατών. 

2. Κοινωνικά / Πολιτιστικά / Αθλητικά : Ιστορικά γεγονότα που 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία  

Υποκατηγορίες :  

2α. Συλλαλητήρια – αντιδράσεις 

2β. Βίαια και σημαντικά κοινωνικά γεγονότα που καταγράφονται στα 

ΜΜΕ και τα ιστορικά αρχεία  

2γ. Θέματα μειονοτήτων  

2δ. Θέματα τουρισμού (όγκος μετακίνησης , απαγορεύσεις, πράξεις 

βίας εις βάρος τουριστών)  

3α. Δηλώσεις πολιτικών 
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3β. Δημοσιευμένα-προβεβλημένα γεγονότα τα οποία είχαν αντίκτυπο 

στις κοινωνικές σχέσεις των δύο λαών ( ή κυβερνήσεων)  

3γ.Έρευνες – Gallups απευθυνόμενα στους δύο λαούς , με αντικείμενο 

τις διμερείς σχέσεις και την εξέλιξη αυτών. 

3δ. High – level meetings, πολιτικών 

3ε. Συμβολισμοί – Ονομασίες , άλλες συμβολικές πολιτικές αποφάσεις 

3στ. Ερωτηματολόγια  – Η άποψη των πολιτικών επιστημόνων όπως 

αυτή αξιολογεί συγκεκριμένα γεγονότα ή/και διαστήματα που χαρακτηρίζουν 

τις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών. 

Την προβολή των γεγονότων που προσεγγίζουμε στην έρευνά μας 

από τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας των δύο κρατών. Θεωρούμε δεδομένο 

ότι τα ΜΜΕ έχουν σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση που παίρνουν οι διμερείς 

σχέσεις στο διάστημα που εξετάζουμε και ως εκ τούτου είναι ένας από τους 

παράγοντες που μας υποδηλώνουν ως έναν βαθμό την στρατηγική της κάθε 

χώρας σε σημαντικά ζητήματα.  

Απαραίτητη διευκρίνηση που πρέπει να γίνει είναι ότι το πόσα 

γεγονότα θα προσθέσει ο κάθε ερευνητής στο μοντέλο εξαρτάται 

αποκλειστικά από το πόσο λεπτομερειακά θέλει να προσεγγίσει το θέμα. 

Επίσης πρέπει να αναμένουμε γεγονότα μεγαλύτερης βαρύτητας σε μια 

περίοδο χρονικά πολλαπλάσια από μία άλλη. Έτσι για παράδειγμα , ίσως ενώ 

στην περίπτωση Ελλάδας – ΠΓΔΜ να αναφέρονται και κατόπιν αξιολογούνται 

για τα έτη 1991-2006 λεπτομερώς όλα τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουμε να 

δομήσουμε την καμπύλη διμερών πολιτικών σχέσεων να μην γίνεται το ίδιο 

για τις σχέσεις επί παραδείγματι  Ελλάδος – Βουλγαρίας ή άλλων χωρών που 

οφείλει ο ερευνητής να εξετάσει ένα πιο διευρυμένο χρονικό πλαίσιο.  

Επομένως στην δεύτερη περίπτωση ο ερευνητής οφείλει να επιλέξει τα 

σημαντικότερα γεγονότα που χαρακτηρίζουν την σχέση των δύο χωρών στο 

διάστημα που ερευνά χωρίς ωστόσο να αμελήσει εκείνα που ίσως είναι 

δευτερεύουσας σημασίας αλλά παρά ταύτα διαθέτουν ρόλο στις εξελίξεις. 

Προφανώς η σωστή και πολυπληθής επιλογή γεγονότων εξασφαλίζει 
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μεγαλύτερη ακρίβεια στο πλαίσιο αξιολόγησης των δύο χωρών που συγκρίνει 

κάποιος χρήστης αυτού. 

Παρακάτω στην έρευνά μας θα έχουμε την δυνατότητα να εξετάσουμε 

και να συγκρίνουμε τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδος με την ΠΓΔΜ.  

Οικονομικές Διμερείς Σχέσεις  

 

1. Ξένες Άμεσες Επενδύσεις  

 

2. Κατάταξη εμπορικού εταίρου , βάση σημαντικότητάς του ( 

ranking – trade partner )  

 

Πώς αξιολογούμε τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει 

 

Τα παραπάνω στοιχεία , αφού τα κατηγοριοποιήσουμε τα αξιολογούμε 

βάση ενός άξονα Σύγκρουσης - Εδραίωσης καλών διμερών Σχέσεων και τους 

αποδίδουμε τις τιμές βάση της ποιοτικής τους βαρύτητας που τους αποδίδει ο 

ερευνητής.  

Πρώτο μας βήμα είναι λοιπόν να διαχωρίσουμε τα δεδομένα μας στους 

δύο άξονες (οικονομικής και πολιτικής αξιολόγησης). Η αξιολόγηση 

οικονομικών δεδομένων είναι η πλέον εύκολη διαδικασία για τον χρήστη μιας 

και πρόκειται για αριθμητικά στοιχεία ( ή στατιστικά). Το κομμάτι της πολιτικής 

αξιολόγησης ωστόσο αφορά ποιοτικά στοιχεία τα οποία καλούμαστε να 

αξιολογήσουμε με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και να τα 

ποσοτικοποιήσουμε κατόπιν.  

Για λόγους ερευνητικής ακρίβειας οφείλουμε να αποδώσουμε σε κάθε 

δεδομένο της κατηγορίας έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει την ποιοτική του 

αξιολόγηση στο κάθε έτος αρχικά , κατόπιν τον μέσο όρο των δεδομένων του 
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έτους , το σύνολο της τετραετίας και τέλος να παρατηρήσουμε την εξέλιξή του 

στα γραφήματα που συμπληρώνουν την ανάλυσή μας.  

Δεδομένης της δυσκολίας που παρουσιάζει το κομμάτι της 

αξιολόγησης «πολιτικών & κοινωνικών» δεδομένων ο χρήστης είναι 

υποχρεωμένος να παρέχει επεξήγηση και δικαιολόγηση για την αξιολόγηση 

κάθε στοιχείου. Οι επεξηγήσεις μπορούν να αναφέρονται σε ορισμένους 

βασικούς κανόνες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο και συνδυαστικά 

σε δευτερογενείς πηγές (λχ μελέτες ή δημοσιευμένα άρθρα).  

Επόμενο βήμα είναι το να βρούμε μεταξύ των στοιχείων ,τα δύο 

εμφανή ιστορικά άκρα της αξιολόγησης τα οποία όταν θα τους αποδώσουμε 

τιμές θα έχουν την μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους (μέγιστο και ελάχιστο 

σημείο).  

Το « ιστορικό υψηλό» και «ιστορικό χαμηλό» των διακυμάνσεων των 

διμερών σχέσεων θα μας βοηθήσει να θέσουμε τα όρια μέσα στα οποία θα 

τοποθετήσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία.  Σε κάθε περίπτωση το εύρος των 

τιμών είναι από μηδέν έως τρία (0 έως 3).  

Κατόπιν του διαχωρισμού ποιοτικών και αριθμητικών στοιχείων , τον 

ορισμό του μέγιστου και ελάχιστου σημείου στον άξονα αξιολόγησης ο 

χρήστης πρέπει να κατηγοριοποιήσει καταρχήν τα δεδομένα του στο θετικό ή 

στο αρνητικό μισό του άξονα. Δηλαδή στο πρώτο μισό (Σύγκρουση ή 

Αδράνεια) ή στο δεύτερο (Πρόοδος ή Εδραίωση). 

Ο χρήστης πρέπει να περιμένει τις δυσκολίες στην κατηγοριοποίηση να 

προκύψουν από την επιλογή μεταξύ διαστημάτων που ανήκουν κατά πρώτο 

λόγο στο ίδιο μισό του άξονα αξιολόγησης αφού ο θετικός ή αρνητικός 

αντίκτυπος ενός δεδομένου στις διμερείς σχέσεις είναι σαφώς πιο εμφανής 

από την επιμέρους αξιολόγηση.  
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Η αξιολόγηση πολιτικών στοιχείων της έρευνας 

 

Για την αξιολόγηση των διμερών πολιτικών διεθνών σχέσεων 

χρησιμοποιούμε τον παρακάτω άξονα στον οποίο και προσαρμόζουμε κάθε 

στοιχείο ξεχωριστά αποδίδοντας την αντίστοιχη τιμή. 

 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΔΡΑΙΩΣΗ 

     0                       1                      2                 3       

 

Τα βασικά διαστήματα τα οποία λαμβάνουν και τις απόλυτες τιμές 0 ,1 , 

2 , 3 έχουν χαρακτηριστεί ως ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ – ΑΔΡΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ και 

ΕΔΡΑΙΩΣΗ.  

Ουσιαστικά ο ποιοτικός αυτός χαρακτηρισμός μας βοηθάει αργότερα 

στο να αποδώσουμε και την αριθμητική αξιολόγηση σε κάθε στοιχείο που 

προκύπτει.  

Ο χρήστης του πλαισίου αξιολόγησης οφείλει να έχει σε κάθε βήμα 

υπόψη ότι η βαθμολόγηση γεγονότων δεν γίνεται βάση των επιπτώσεων στα 

συμφέροντα κάποιας από της υπό μελέτη χώρας αλλά αναλογικά με τις 

επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών. Εάν λοιπόν ένα γεγονός 

ευνοεί τις πολιτικές επιδιώξεις ενός κράτους , δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 

καλυτερεύει τις διμερείς σχέσεις αυτής με το δεύτερο κράτος που εξετάζουμε. 

Η βαθμολογία σε κάθε γεγονός άλλωστε αποδίδεται με γνώμονα την ευνοική 

ή αρνητική δράση ή μη δράση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Είναι 

δυνατόν λοιπόν ένα γεγονός να αποτελεί θετική εξέλιξη στην κρίση κάποιου 

που το καταγράφει υπό την οπτική της στρατηγικής της ΠΓΔΜ ή της Ελλάδας, 

όμως οφείλει εφόσον αυτό επηρεάζει αρνητικά τις διμερείς σχέσεις να το 

αξιολογήσει αντίστοιχα. 
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Ακόμη, ο χρήστης οφείλει να διευκρινίσει ποια γεγονότα πρέπει να 

αξιολογούνται όχι μόνο τη στιγμή της «γέννησής» τους αλλά και επόμενα έτη 

εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται. ( πχ. Η απουσία συναντήσεων 

υψηλόβαθμων κυβερνητικών μεταξύ Ελλάδος και ΠΓΔΜ είναι ένα γεγονός 

που μας απασχολεί παραπάνω από ένα έτη και ως εκ τούτου βαθμολογείται 

σε κάθε έτος και όχι μόνο στο αρχικό). Όπως θα συναντήσουμε και στο 

πλαίσιο αξιολόγησης του «Ιστορικού Ελλάδος – ΠΓΔΜ» πολλά παραδείγματα 

εμφανίζονται σε κάποιο συγκεκριμένο έτος (είτε εξ αρχής). Αυτό που 

οφείλουμε να γνωρίζουμε είναι ότι σπανίως ένα δεδομένο το οποίο ορίζεται 

ως διαχρονικό μπορεί να διατηρήσει την αξιολόγησή του μέσα στον χρόνο. 

Συνήθως η επίπτωση που έχει στις διμερείς σχέσεις φθίνει.Επί παραδείγματι 

σπανίως θα δούμε ένα δεδομένο να λαμβάνει σε συνεχόμενα διαστήματα την 

αξιολόγηση «Πρόοδος» εφόσον κάτι τέτοιο έρχεται σε αντιδιαστολή με τον 

ορισμό. Ας δούμε πιο αναλυτικά ωστόσο τα τέσσερα στάδια  αξιολόγησης. 

Σύγκρουση   

Η σύγκρουση αναφέρεται σε ακραία αρνητικά περιστατικά βάση του 

ιστορικού των διμερών σχέσεων των δύο χωρών χωρίς ωστόσο να μπορούμε 

να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα περιστατικά για όλες τις περιπτώσεις 

κρατών αφού η σφοδρότητα διαφέρει σε κάθε ζευγάρι χωρών που 

εξετάζουμε. Για παράδειγμα στην περίπτωση της Ελλάδας με ΠΓΔΜ δεν 

υπάρχει ιστορικό βίαιων συγκρούσεων και πολέμου σε αντίθεση με την 

περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να ερευνήσει τις σχέσεις Ελλάδος με την 

Τουρκία. Το κατώτατο σημείο αριθμητικής αξιολόγησης λοιπόν πρέπει να 

συνάδει και με το κατώτατο ιστορικά – όχι μόνο του διαστήματος που 

μελετούμε . Συνήθως το στάδιο της «Σύγκρουσης» είναι ευδιάκριτο εξαιτίας 

των πολλών αναφορών σε αυτό ως ναδίρ των διμερών σχέσεων μεταξύ δύο 

χωρών και χαρακτηρίζει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

Με την αξιολόγηση «μηδέν» μπορούν να χαρακτηριστούν στο πλαίσιό 

μας , παραπάνω από ένα περιστατικά εφόσον αυτά ανήκουν στο ίδιο επίπεδο 

επιπτώσεων στις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών.  
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Πέρα του εμφανούς κατώτατου σημείου διμερών σχέσεων θα 

συναντήσουμε περιστατικά τα οποία πιθανόν δεν προκαλούν τις ίδιες 

αρνητικές εξελίξεις. Τα περιστατικά λοιπόν που αν και δεν είναι ίδιας 

σφοδρότητας, λαμβάνουν την αξιολόγηση Σύγκρουσης (μηδέν) είναι όσα 

διαθέτουν αρνητικά χαρακτηριστικά (πάντα ως προς τις διμερείς σχέσεις ) και 

αποτελούν πράξεις (όχι αδράνεια) του ενός εμπλεκόμενου κράτους ή και των 

δύο , που επηρεάζουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Ο χρήστης του πλαισίου 

αξιολόγησης οφείλει λοιπόν να αποδώσει αφενός τον χαρακτήρα σε ένα 

γεγονός (αρνητικός ή θετικός) ώστε να επιλέξει βάση αυτού το πρώτο ή 

δεύτερο μισό του άξονα αξιολόγησης και κατόπιν να διαχωρίσει εάν πρόκειται 

για πράξη ή μη πράξη ή όπως θα δούμε αργότερα γεγονός/πράξη χωρίς 

εξέλιξη ώστε να επιλέξει μεταξύ της Σύγκρουσης και της Αδράνειας (εάν 

ανήκει στο πρώτο μισό).  

Σε διαχρονικά δεδομένα όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω η επίπτωση 

του καθενός φθίνει κατά διαστήματα. Ο χρήστης πρέπει να είναι προσεκτικός 

στην εξέλιξη ενός δεδομένου στο διάστημα που εξετάζει. Η εμφάνιση ενός 

αρνητικού δεδομένου με αρνητική επίπτωση στις διμερείς σχέσεις μπορεί να 

ξεκινάει στον πίνακα αξιολόγησης ως Σύγκρουση ωστόσο δεδομένου ότι δεν 

προστίθενται άλλα στοιχεία σε αυτό, τότε σε επόμενα στάδια είναι το πιο 

πιθανό να αξιολογηθεί ως Αδράνεια.  

Αδράνεια 

 Το επόμενο στάδιο είναι αυτό της αδράνειας. Η αδράνεια παρόλο που 

συμβατικά λαμβάνει το πρόσημο μηδέν, στον άξονα που χρησιμοποιούμε τα 

περιστατικά που ανήκουν σε αυτή λαμβάνουν το πρόσημο ένα. Αυτό γίνεται 

για λόγους συμβατότητας με την οικονομική αντίστοιχη αξιολόγηση η οποία 

θα οδηγήσει σε μία αντίστοιχη καμπύλη . Προφανώς  λοιπόν το να δώσουμε 

αρνητική αξιολόγηση σε μηδενικές για παράδειγμα ΞΑΕ θα δημιουργούσε 

ερωτηματικά στους αναγνώστες και σύγχυση στον χρήστη του πλαισίου που 

θα συγκρίνει την «πολιτική αξιολόγηση» με την αντίστοιχη «οικονομική 

αξιολόγηση». Έχοντας οριοθετήσει τα άκρα του άξονά μας (μηδέν και τρία) , η 

αδράνεια λαμβάνει την δεύτερη κατά σειρά θέση μετά την «Σύγκρουση», από 

αριστερά προς τα δεξιά.  
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Σε αυτό το επίπεδο ανήκουν τα περιστατικά ή μή δράσεις που με την 

αδράνεια ή την απουσία τους επηρεάζουν τις διμερείς σχέσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να είναι οποιαδήποτε πολιτική δράση 

που υπό άλλες συνθήκες θεωρείται ρουτίνα και απουσιάζει στο χρονικό 

διάστημα που εξετάζουμε ή σε κομμάτι αυτού.  

Ενδεικτικά ένα άλλο παράδειγμα που ίσως απασχολήσει τον χρήστη 

είναι αυτό της αναγνώρισης της ΠΓΔΜ από την πλευρά της Ελλάδος. Η 

άρνηση αναγνώρισης το 1991 συνιστά ασφαλώς ένα από τα βασικά γεγονότα 

που στοιχειοθετούν την Σύγκρουση που περιγράφει το διάστημα αυτό. 

Ωστόσο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα επόμενα έτη, η μη αναγνώριση 

πρέπει να αξιολογηθεί με τον βαθμό της Αδράνειας εφόσον έχει παρέλθει η 

πράξη (και η αρχική σφοδρότητα της Σύγκρουσης) και έχει μετατραπεί σε μη-

πράξη. 

Μη αναμενόμενες συναντήσεις ηγεσιών, απουσία επικοινωνίας, 

απουσία διπλωματικής παρουσίας μέσω πρεσβείας (όχι εγκατάλειψη ή 

απαγόρευση λειτουργίας Προξενείου), καθυστέρηση εγκρίσεων αποτελούν τα 

χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτού του διαστήματος.  

 Εξετάζοντας στοιχεία ανά χρονική περίοδο άλλωστε θα συναντήσουμε 

πολλές φορές κενά τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν μόνον ως 

αδράνεια. 

 Ένας άλλος τρόπος να αξιολογήσουμε ένα γεγονός με τον όρο 

«Αδράνεια» και να του αποδώσουμε την αξιολόγηση ένα βάση του άξονα , 

είναι να του αποδώσουμε τις δύο τιμές που το περιβάλλουν ώστε να 

εξετάσουμε εάν κάποια από αυτές μπορεί να το περιγράψει πιο 

ολοκληρωμένα. Για παράδειγμα μία σύσκεψη που δεν πραγματοποιείται 

μεταξύ των δύο κρατών ή μία ορθολογική πράξη ως προς την αναμενόμενη 

επίλυση ενός θέματος που δεν λαμβάνει χώρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως Σύγκρουση εξαιτίας της απουσίας των στοιχείων που περιγράφονται στον 

ορισμό αυτής, ενώ ο αρνητικός χαρακτήρας του γεγονότος το κατατάσσει στο 

πρώτο μισό του άξονα αποκλείοντας την Πρόοδο (αξιολόγηση Δύο). Συνεπώς 
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ο χρήστης με την άτοπο απαγωγή καταλήγει στην Αδράνεια ως πιο κατάλληλη 

αξιολόγηση του συγκεκριμένου γεγονότος. 

Με την ταυτόχρονη ερμηνεία του όρου Αδράνεια και την επιβεβαίωση 

που περιγράφουμε παραπάνω , ο χρήστης του πλαισίου μπορεί με ακρίβεια 

να επιλέξει την σωστή αξιολόγηση μεταξύ Αδράνειας και Σύγκρουσης στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που πιθανόν 

προκύπτουν στο ιστορικό μεταξύ δύο κρατών και δεν περιγράφονται εδώ , ο 

χρήστης οφείλει να επικεντρώσει στην προσωπική του εκτίμηση μεταξύ της 

Αδράνειας και της Σύγκρουσης ή της Προόδου, εφόσον διακρίνει τον αρνητικό 

ή θετικό χαρακτήρα του γεγονότος και το κατατάξει αντίστοιχα στο πρώτο ή 

δεύτερο μισό του άξονα αξιολόγησης.  

Ένα ακόμη παράδειγμα το οποίο απεικονίζει την δυσκολία αξιολόγησης 

είναι αυτό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κορυφής το οποίο λαμβάνει χώρα 

στην Λισσαβόνα τον Ιούνιο του 1992 και επισφραγίζει την υποστήριξη της 

Ευρώπης στην ελληνική τοποθέτηση για το όνομα. Σαφώς πρόκειται για μία 

δράση , η οποία ωστόσο εξ αρχής δεν μπορεί να συμβάλλει θετικά στις 

διμερείς σχέσεις. Αντιθέτως διαιωνίζει το πρόβλημα και δεν προτείνει λύσεις 

σε αυτό. Εν συντομία ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίσει την απουσία 

αποτελεσματικότητας εν τη γενέσει της συνάντησης ενώ απουσιάζει και το 

στοιχείο της Σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών (πρόκειται για θεσμικό 

παράγοντα στον οποίο δεν συμμετέχει η ΠΓΔΜ). Έτσι αν και η αξιολόγηση 

μεταξύ της Σύγκρουσης και Αδράνειας είναι δύσκολη σε αυτή την περίπτωση, 

βάση των παραπάνω η Αδράνεια φαντάζει ως πιο κατάλληλη.  

Πρόοδος 

Το τρίτο κατά σειρά διάστημα αξιολόγησης το οποίο είναι δυνατόν να 

περιγράψει κάποια από τα γεγονότα που έχουμε επιλέξει είναι αυτό της 

Προόδου. Η «Πρόοδος» αφορά γεγονότα τα οποία ανήκουν στο δεύτερο μισό 

του άξονα αξιολόγησης , ο οποίος με την σειρά του περιγράφει γεγονότα με 

θετικό χαρακτήρα. Τα γεγονότα λαμβάνουν την βαθμολογία-αξιολόγηση δύο 

και βρίσκονται μεταξύ της Αδράνειας και της Εδραίωσης.  
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Η διαφοροποίηση από τα δύο διαστήματα που την περιβάλλουν 

έγκειται αφενός στον γενικότερο χαρακτήρα του γεγονότος και αφετέρου στην 

διαφοροποίηση τους βάση της ποιοτικής τους κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα 

ο χρήστης για να επιλέξει την Πρόοδο ως πιο καταλληλότερο χαρακτηρισμό 

για ένα γεγονός ή δράση , οφείλει να έχει διευκρινίσει ότι πρόκειται για ένα 

ιστορικό σημείο με θετικό χαρακτήρα ως προς τις διμερείς σχέσεις. 

(Αυτομάτως αποκλείει την Αδράνεια και την Σύγκρουση) 

Δεδομένου ότι έχει συλλέξει όλα τα γεγονότα στον πίνακα του 

Ιστορικού μπορεί να κατηγοριοποιήσει στην συνέχεια, ποια από αυτά ανήκουν 

στο πρώτο θετικό στρώμα και ποια στο ανώτερο θετικό στρώμα διαβάθμισης 

(Εδραίωση). Ασφαλώς χωρίς την ανάγνωση όλων των γεγονότων είναι 

αδύνατον να επιλέξει εύκολα μεταξύ της Προόδου και της Εδραίωσης , 

εφόσον ο ίδιος είναι που θέτει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία τον 

οδηγούν στην κατηγοριοποίηση που αναφέρουμε πιο πάνω.  

Ο χρήστης για την ευκολία του μπορεί όπως και με άλλα σημεία 

αξιολόγησης, να συλλέξει όλα τα δεδομένα και να ξεκινήσει την 

κατηγοριοποίηση από την θετική/αρνητική φύση των γεγονότων και κατόπιν 

τον ορισμό υψηλότερου και χαμηλότερου σημείου (Εδραίωση και Σύγκρουση). 

Η διαδικασία αυτή θα τον βοηθήσει επίσης να διακρίνει τα χαρακτηριστικά 

που διαφοροποιούν τα γεγονότα σε κοντινά διαστήματα αξιολόγησης , δηλαδή 

Σύγκρουση με Αδράνεια και Πρόοδο με Εδραίωση.  

Ο ορισμός του σημείου Προόδου συγκριτικά με την Εδραίωση γίνεται 

όπως και στα υπόλοιπα σημεία βάση των παραπάνω συνδυαστικά με 

πιθανές δευτερογενείς πηγές που διευκολύνουν να κατηγοριοποιήσουμε ή 

πρωτογενείς (ερωτηματολόγια ) εάν είναι απαραίτητο.  

Ασφαλώς ένα πρωτοεμφανιζόμενο δεδομένο (λχ καταδίκη εθνικιστικών 

πράξεων εκ μέρους Κυβέρνησης ίδιου κράτους) δεν μπορεί να είναι 

απομονωμένο από τις υπόλοιπες εξελίξεις του διαστήματος και δεν τις 

επηρεάζει με την βαρύτητά του. Το 1991 το παραπάνω δεδομένο είναι 

ξεκάθαρα ένα δεδομένο με θετικό πρόσημο το οποίο ωστόσο δεν επηρεάζει 

σε μεγάλο βαθμό, ούτε ολοκληρώνει το θέμα της κυκλοφορίας χαρτών που 
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εμφανίζουν την Μεγάλη Μακεδονία. Δεδομένου ότι τα γεγονότα εδραίωσης 

βρίσκονται κοντά στο μέγιστο σημείο το οποίο ορίζεται από την θετική 

επίπτωση στις διμερείς σχέσεις , αντίστοιχα δεδομένα όπως το παραπάνω 

πρέπει να λάβουν την αξιολόγηση που τα ορίζει ως θετικούς παράγοντες 

αλλά όχι της βαρύτητας που μπορεί να αλλάξει την ροή των γεγονότων , στο 

χρονικό σημείο που εξετάζουμε τουλάχιστον. 

Εάν ο χρήστης διαβλέπει λοιπόν την κατάταξη ενός δεδομένου στο 

θετικό σημείο του άξονα και το συγκεκριμένο δεδομένο στο χρονικό σημείο 

που εξετάζει δεν ολοκληρώνει ένα ανοιχτό θέμα ή δεν αγγίζει το υψηλότερο 

σημείο αξιολόγησης εφόσον το δεδομένο είναι διαχρονικό τότε μπορεί να του 

αποδώσει άμεσα την αξιολόγηση της Προόδου. 

Εδραίωση 

Η αξιολόγηση της «εδραίωσης» αφορά το υψηλότερο σημείο 

βαθμολόγησης στο πλαίσιό μας, το οποίο λαμβάνει ένα δεδομένο. Τα 

γεγονότα που λαμβάνουν την αξιολόγηση της Εδραίωσης είναι αυτά τα οποία 

εάν είναι διαχρονικά, βρίσκονται στο υψηλότερο θετικό σημείο υπό το πρίσμα 

των διμερών σχέσεων των δύο χωρών. Εάν εμφανίζονται στο κεφάλαιο 

Ιστορικό μοναδική φορά ένα συγκεκριμένο έτος τότε τα αξιολογούμε βάση των 

πηγών μας συνδυαστικά με την προσωπική εκτίμηση του χρήστη , την 

προσφορά τους στην βελτίωση των διμερών σχέσεων και γενικότερα την 

βαρύτητά τους στο ιστορικό των δύο χωρών. 

Συνήθως ο χαρακτήρας των δεδομένων που αξιολογούνται ως 

«Εδραίωση» είναι αυτά τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αναφέρονται κατά 

κόρον από άλλους μελετητές αφού ουσιαστικά ορίζουν το υψηλότερο άκρο 

μία κατάστασης ή πράξης στο πλαίσιο μελέτης μας. Συνεπώς είναι εύκολο να 

εμπιστευτούμε τις δευτερογενείς πηγές για να τα διακρίνουμε (το ίδιο ισχύει 

και για τα δεδομένα Σύγκρουσης).  

Επίσης , η λογική προστάζει ότι σπανίως ένα δεδομένο Εδραίωσης θα 

βρεθεί σε ένα ιστορικό σημείο που αποτελείται από άλλα δεδομένα χαμηλής 

αξιολόγησης (Σύγκρουσης ή Αδράνεια).Χαρακτηριστικό είναι ότι ο χρήστης 

δύσκολα θα αποδώσει αυτή την αξιολόγηση σε δεδομένα μέχρι και το 1995 



οπότε και έχουμε την Διμερή Συμφωνία . Όταν αυτό συμβαίνει αποτελεί 

εξαίρεση και ουσιαστικά σηματοδοτεί ένα δεδομένο αποκομμένο από τις 

υπόλοιπες εξελίξεις είτε εξαιτίας της διαχείρισής του ,είτε των συνθηκών που 

επιβάλλουν τρίτοι παράγοντες.  

 Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, εάν το δεδομένο είναι διαχρονικό 

(λχ Όροι διμερούς Συμφωνίας) ο χρήστης πρέπει να εξετάσει εάν και πότε 

φθίνει η επίπτωση του δεδομένου στις διμερείς σχέσεις. Δεν θα μπορούσε 

άλλωστε να είναι διαφορετικά αφού σε αυτή την περίπτωση οι διμερείς 

σχέσεις των κρατών που εξετάζουμε θα ήταν διαχρονικά σε εξαιρετικό σημείο.  

 

Η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων της έρευνας  

 

Αντίστοιχα , για να λάβουμε την αριθμητική αξιολόγηση κάθε γεγονότος 

που θα βοηθήσει στο συνολικό άθροισμα που χαρακτηρίζει τις Οικονομικές 

Διμερείς Σχέσεις , χρησιμοποιούμε και πάλι έναν άξονα για τις Ξένες Άμεσες 

Επενδύσεις, καθώς και την αξιολόγηση βάση σημαντικότητας ως εμπορικός 

εταίρος (ranking). Τα δύο αυτά στοιχεία μας δίνουν ένα ασφαλή δείκτη 

σημαντικότητας οικονομικής αλληλεξάρτησης των χωρών που εξετάζουμε. 

Όπως και πριν, ορίζουμε το υψηλότερο και το χαμηλότερο σημείο. Κατόπιν 

χωρίζουμε σε τρία διαστήματα τον άξονά μας όπως βλέπουμε παρακάτω. 

Σύγκρουση ή 

απόσταση 

Εκκίνηση ή 

βλαβερή 

αδράνεια Πρόοδος 

Μέγιστο 

Σημείο / 

Επιτυχία 

        

0 1 2 3 
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Σύγκρουση ή Απόσταση 

Ένα στοιχείο που αξιολογείται ως «Σύγκρουση» μπορεί να προέρχεται 

χρονικά από μια περίοδο της οποίας δεν έχει προηγηθεί καμία οικονομική 

διαδραστικότητα μεταξύ των χωρών. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να 

χαρακτηριστεί το σημείο μηδέν και ως « ΑΠΟΣΤΑΣΗ » όρος που παραπέμπει 

περισσότερο σε μηδενική διαδραστικότητα. Ο χαρακτηρισμός αυτός 

αναφέρεται αποκλειστικά στην απόσταση που χωρίζει τα οικονομικά 

συμφέροντα  των δύο χωρών (απόσταση , γεωπολιτικά δεδομένα , 

οικονομικές συνθήκες , ελκυστικότητα επενδύσεων κ.α.).  Δεν συνάδει λοιπόν 

αποκλειστικά με το ενδεχόμενο οικονομικής βίαιης σύγκρουσης μεταξύ δύο 

χωρών  (όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε περίπτωση εμπάργκο) αλλά 

μπορεί να αφορά μη συμφέρουσα παρουσία του διμερούς εμπορίου ή άμεσης 

επένδυσης από οικονομική σκοπιά. Είναι αναγκαίο λοιπόν να προβούμε σε 

μία μικρή ανάλυση του μέγιστου και ελάχιστου σημείου ΞΑΕ και Διμερούς 

Εμπορίου καθώς και των αιτιάσεων που προηγούνται των γεγονότων που 

αξιολογούμε. 

Κατανοούμε λοιπόν ότι η « απόσταση» μπορεί να είναι ένας 

χαρακτηρισμός που αφορά ένα στοιχείο διαχρονικά και χωρίς να έχει υπάρξει 

μεταβολή του όλο αυτό το διάστημα. Αντιθέτως το ελάχιστο σημείο που 

χαρακτηρίζουμε Σύγκρουση , προϋποθέτει την ύπαρξη διμερών σχέσεων 

μεταξύ των χωρών και τον χρονικό προσδιορισμό της τάσης προς την 

ελαχιστοποίηση οικονομικών σχέσεων με συγκεκριμένη αιτία. ( φυσική 

καταστροφή , πολιτική απόφαση ) Με άλλα λόγια προϋποθέτει την ύπαρξη 

οικονομικών σχέσεων με τάση στο μηδέν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. 

Οι ροές στο σημείο αυτό είναι σχεδόν μηδενικές/ελάχιστες σε συνάρτηση με 

το σύνολο.  

Εκκίνηση ή βλαβερή αδράνεια. 

Η εκκίνηση αφορά εκείνο το διάστημα το οποίο αριθμητικά μας 

υποδεικνύει ότι βρισκόμαστε σε αρχικό στάδιο κίνησης κεφαλαίων. Εάν 

χρονικά το προηγούμενο διάστημα είναι το «Απόσταση» τότε μπορούμε να 

συμπεράνουμε την λογική ανοδική πορεία μιας καμπύλης με αρχικό σημείο 
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την «απόσταση». Αυτή η διαδικασία ουσιαστικά λοιπόν αναφέρεται στην 

οικονομική δράση εκ του μηδενός και χωρίς να έχει προηγηθεί (όχι προσφατα 

τουλάχιστον) κάποιο γεγονός που αποδεικνύει προσανατολισμό σε 

σύγκρουση διμερών σχέσεων. Αντιθέτως εάν η καμπύλη αξιολόγησης που θα 

παρουσιάσουμε παρακάτω έχει πτωτική πορεία τότε ακολουθεί το «βλαβερή 

αδράνεια» - «Σύγκρουση». Το συγκεκριμένο επίπεδο έχει αρνητικό 

χαρακτήρα εξαιτίας της χαμηλής στάθμης ροών κεφαλαίων και 

σημαντικότητας εμπορικού εταίρου ( δηλ. Χαμηλή σημαντικότητα).  

Πρόοδος   

Η πρόοδος αφορά ένα στάδιο ξεκάθαρης τάσης ροών κεφαλαίου και 

αποτελεί το ουσιαστικό σύνορο μεταξύ θετικών και αρνητικών οικονομικών 

διμερών σχέσεων. Αυτό το επίπεδο δεν αναφέρεται σε πρόοδο συγκριτικά με 

το προηγούμενο χρονικά στάδιο (που μπορεί να είναι η εκκίνηση ή Επιτυχία) 

αλλά συγκριτικά με το προηγούμενο στάδιο στην αξιολόγηση (αριθμητικά και 

ποιοτικά) . Συνεπώς δεν διαφέρει αντίστοιχα και στην καμπύλη ,είτε έχει 

ανοδική , είτε καθοδική πορεία. Σε αυτό το στάδιο συναντούμε έναν εμφανή 

όγκο ροών που φανερώνουν την τάση επενδύσεων και εμπορίου , καθώς και 

την σημαντικότητα που αρχίζει να κατέχει ο κάθε εταίρος – οικονομικά – .  

Μέγιστο Σημείο/ Επιτυχία :  

Στην ανάλυσή μας, το μέγιστο σημείο ορίζεται ως το υψηλότερο 

υποθετικά σημείο είτε πρόκειται για σημαντικότητα εμπορικού εταίρου ή ΞΑΕ   

( οπότε και πρέπει να είναι τουλάχιστον πολλαπλάσιο  του ύψους των 

αντίστοιχων ΞΑΕ του επιπέδου «εκκίνησης») . 

Σημείωση :για trade partner ranking (εδώ χωρίζουμε την κατάταξη 

εμπορικών εταιρών σε τέσσερα επίπεδα και το ευδιάκριτα υψηλότερο από τα 

προηγούμενα χαρακτηρίζεται ως «Επιτυχία». Αντιστοίχως αξιολογούμε για 

κάθε έτος από 0-3 την σημαντικότητα. 

Εφόσον το συνολικό διάστημα που μελετούμε έχει ξεκάθαρα 

υψηλότερο σημείο οικονομικών σχέσεων τότε μπορούμε πολύ εύκολα να 

ορίσουμε τα προηγούμενα στάδια. Εάν οι ροές στο διάστημα που εξετάζουμε 
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παραμένουν καθ' όλη την διάρκεια αυτού σταθερές με μικρή διακύμανση , 

τότε οφείλουμε να εξετάσουμε διάφορα ποιοτικά στοιχεία ( δευτερογενείς 

πηγές) για να ορίσουμε ξεκάθαρα σε ποιο διάστημα ανήκει η οικονομική 

δραστηριότητα μεταξύ των δύο χωρών. Πολύ σπάνια σε ενεργό εμπορικό 

πλαίσιο διμερών σχέσεων δεν υπάρχουν διακυμάνσεις.  

Διευκρίνιση   

Προφανώς χωρίζοντας μία περίοδο σε υπό-διαστήματα και 

προσπαθώντας να την αξιολογήσουμε σε ένα πλαίσιο βάση του παραπάνω 

μοντέλου αξιολόγησης κρύβονται ορισμένοι στατιστικοί κίνδυνοι. Ο κυριότερος 

έγκειται στο γεγονός ότι τα άκρα της αξιολόγησης ( οικονομικής) θα 

μπορούσανε να ανήκουν σε ένα σταθερό ποιοτικά επίπεδο ( πχ. Εκκίνηση) 

για μεγάλο χρονικό διάστημα και άρα ο άξονας να μην είναι ευδιάκριτος.  

Ο τρόπος που μπορούμε να αποφύγουμε ανάλογες καταστάσεις δεν 

είναι άλλος από το να θέσουμε εξ αρχής σαφή όρια μεταξύ των κεντρικών 

διαστημάτων στην οικονομική αξιολόγηση.  

Αφενός η «Απόσταση/ Εκκίνηση» είναι ξεκάθαρο ότι αφορά σχεδόν 

μηδενικές ροές κεφαλαίων ενώ το « Ιστορικό Υψηλό/Επιτυχία» συνοδεύεται 

από ποιοτικές αναλύσεις που τονίζουν την επιτυχία στην εξέλιξη διμερών 

οικονομικών σχέσεων για τα δύο άκρα. Θεωρητικά λοιπόν σε μία περίπτωση 

που οι Διμερείς οικονομικές σχέσεις δύο χωρών εμφανίζουν διακυμάνσεις 

(από μηδέν έως ένα πολλαπλάσιο σημείο της «Εκκίνησης» για το χρονικό 

διάστημα που μελετούμε τότε θα είναι πιο ευδιάκριτη η πορεία της καμπύλης. 

Ακόμη όμως και εάν οι οικονομικές σχέσεις δύο χωρών βρίσκονται σταθερά 

σε ένα διάστημα αυτό δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα, αφού το 

συνολικό μοντέλο αξιολόγησης αποδέχεται την σταθερότητα διμερών 

σχέσεων ( είτε αρνητική , είτε θετική) και την συγκρίνει με την πρόοδο των 

πολιτικών διμερών σχέσεων για να αποκαλύψει και τους συσχετισμούς που 

προκύπτουνε. 

Στο ενδεχόμενο και οι ΞΑΕ και η σημαντικότητα εμπορικού εταίρου να 

μην παρουσιάζουν καμία διαφοροποίηση από έτος σε έτος τότε είμαστε 

αναγκασμένοι να αναζητήσουμε τους περιορισμούς ή εξωγενείς παράγοντες 



(κρατικούς περιορισμούς , όρια εμπορικής συνδιαλλαγής κ.α.) που ορίζουν 

αυτή την σταθερότητα και να τους αναλύσουμε με  κριτήρια πολιτικής 

επιστήμης. Εάν δεν υφίστανται περιορισμοί και παρά ταύτα οι ΞΑΕ και η 

σημαντικότητα εμπορικού εταίρου παραμένουν σταθερά τότε ο ερευνητής 

μπορεί να κατατάξει βάση σύγκρισης με άλλους εταίρους. Αν για παράδειγμα 

η Ελλάδα παρέμενε σταθερά πρώτος εμπορικός εταίρος και σταθερές ΞΑΕ 

τότε είναι εύκολο να διαπιστώσουμε πως βρισκόμαστε στο ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ/ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο διάστημα που εξετάζουμε.  

Στην περίπτωση που εξετάζουμε στο παράδειγμά μας ο τρόπος 

διαχωρισμού των ΞΑΕ συμβαίνει ως εξής :  

1991-2006  

 

0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 1 2 2 2
456 0 0 165 250 1574 4383 3539 13130 95581 84742 32928 3087 11969 13318 16339

5 1 2 3 4 6 9 8 12 16 15 14 7 10 11 13
 

Στην δεύτερη σειρά έχουμε το μέγεθος των καταγεγραμμένων ΞΑΕ 

μεταξύ των δυο χωρών.  

Στην τρίτη σειρά τις αριθμούμε από το χαμηλότερο (0) έως το 

υψηλότερο (95.581.000) 

Χωρίζοντας σε 4 διαστήματα τα 16 έτη που εξετάζουμε βλέπουμε ότι  

• από 0-456 χιλιάδες αξιολογούνται με μηδέν – 

Σύγκρουση/Απόσταση   

• 456-4383 χιλιάδες με 1 – εκκίνηση/βλαβερή αδράνεια  

• 4383-16339 χιλιάδες με 2 – Πρόοδος  

• 16339-95581 με 3 Μέγιστο σημείο/Επιτυχία 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεδομένου ότι για να αλλάξουμε επίπεδο πρέπει να 

έχουμε τουλάχιστον πολλαπλάσιο αριθμό ( επί 2, 3 ή οτιδήποτε ) μόνο τρεις 



φορές συναντούμε την αξιολόγηση 3 ενώ πέντε φορές προκύπτει η 

αξιολόγηση 0. 

Επίσης σε περίπτωση FDI outflows (λ.χ. προς Ελλάδα) πρέπει και 

αυτές να ληφθούν υπόψη ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα των 

παραγόντων που επηρεάζουν τις διμερείς οικονομικές σχέσεις. Στην  

περίπτωση που εξετάζουμε αυτές είναι μηδαμινές ενώ μέχρι και το 1998 

ορισμένες αφορούν πράξεις αμφιβόλου νομικής  υπόστασης.  

Αντίστοιχα εξετάζουμε και την σημαντικότητα του εμπορικού εταίρου . 

Σημαντικό είναι να κατανοούμε πως στην σημαντικότητα εμπορικού εταίρου 

εξετάζουμε 

 Α. Τις εισαγωγές προς ΠΓΔΜ ως προς το σύνολο των ελληνικών 

εισαγωγών 

Β. Τις εξαγωγές  ως προς το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών  

Γ. Τις εισαγωγές από Ελλάδα ως προς το σύνολο των εισαγωγών 

ΠΓΔΜ 

Δ. Τις εξαγωγές προς Ελλάδα  ως προς το σύνολο των εξαγωγών της 

ΠΓΔΜ 

Το Γ και Δ μπορεί να είναι συνέπεια των ελληνικών ΞΑΕ στην ΠΓΔΜ , 

ωστόσο γι αυτό έχουμε και στατιστική κατηγοριοποίηση ώστε να αποφύγουμε 

τα σωρευτικά αποτελέσματα. Έτσι ακόμη και εάν συμπεριλαμβάνονται στις 

ΞΑΕ δεν θα τροποποιηθεί η καμπύλη μας στρεβλώνοντας το αποτέλεσμα.   

Αν και η Ελλάδα βρίσκεται ( πλην των ετών του εμπάργκο) στους 

βασικούς εμπορικούς εταίρους της ΠΓΔΜ , δεν συμβαίνει το ίδιο και με την 

ΠΓΔΜ ως σημαντικός ( top 5) εταίρος της Ελλάδας.  
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Trade ranking Gr to FR
Trade ranking Fr to GR
Overall evaluation 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2   
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(Εδώ θέλουμε αξιολόγηση από 0 – χαμηλότερο έως 3-υψηλότερο 

σημείο , της σημαντικότητας εμπορικού εταίρου. Στην πρώτη σειρά: της 

Ελλάδος ως εταίρος της ΠΓΔΜ – πόσο σημαντικός εταίρος συγκριτικά με 

άλλους εταίρους της ΠΓΔΜ είναι κάθε χρόνο .  

Στην δεύτερη σειρά το αντίστοιχο αλλά πόσο σημαντικός εμπορικός 

εταίρος της Ελλάδας είναι η ΠΓΔΜ  

Τρίτη σειρά προκύπτει ο μέσος ορός 0-3 της οικονομικής αξιολόγησης 

για κάθε έτος .Από αυτό και την αξιολόγηση των ΞΑΕ παραπάνω βγάζουμε 

την καμπύλη της οικονομικής αξιολόγησης συνολικά για κάθε τριετία.  Tα 

νούμερα που έχω βάλει είναι απλό παράδειγμα παραπάνω και τα πραγματικά 

μεγέθη εξετάζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.. 

Ο ερευνητής πρέπει να βρει την κατάταξη trade partner  1991 έως 

2006 για Ελλάδα και ΠΓΔΜ για κάθε έτος . Μεταξύ τους καθώς και για χώρες 

που είναι top trade partners και που θα χρησιμοποιηθούν σαν παραδείγματα . 

Για πηγή μπορεί να χρησιμοποιήσει την Παγκόσμια τράπεζα , Ευρωπαϊκή 

τράπεζα ή το State Office κάθε χωράς όπως δείχνουμε παρακάτω ) 

Ασφαλώς εάν λάβουμε υπόψη και τα 4 σημεία παραπάνω (Α,Β,Γ,Δ) 

τότε έχουμε μια πλήρη εικόνα των διμερών σχέσεων δύο χωρών. Όταν 

συζητάμε για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών μας ενδιαφέρει ασφαλώς η 

γενική εικόνα ωστόσο επικεντρώνουμε περισσότερο στην σημασία των 

Ελληνικών επενδύσεων για την ΠΓΔΜ και όχι το αντίστροφο υπό το σκεπτικό 

πως η Ελλάδα είναι ο πομπός και ο ρυθμιστής των ΞΑΕ . Αυτό ασφαλώς 

όπως έχουμε δείξει έως τώρα είναι λάθος . Οι ΞΑΕ και το εμπόριο δεν 

ακολουθούνε με ακρίβεια τις πολιτικές στρατηγικές κρατών ενώ σε κάθε 

εμπορική συνδιαλλαγή οφείλουμε να υποθέσουμε ότι προκύπτει κέρδος/ρίσκο 

και για τις δύο πλευρές.  

Με άλλα λόγια εάν δεν εξετάσουμε καθόλου την οικονομική 

σημαντικότητα της ΠΓΔΜ για την Ελλάδα παρά μόνο το αντίστροφο τότε 

έχουμε αυτομάτως αποκλείσει από την έρευνα όλους τους εσωτερικούς μη 

κρατικούς παράγοντες που κατά διαστήματα επηρεάζουν τις εμπορικές 

αποφάσεις/συμφωνίες. Συνεπώς αφήνουμε εκτός της έρευνάς μας ένα 
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σημαντικό στοιχείο της εξίσωσης που αφενός διαμορφώνει τις διμερείς 

σχέσεις ,αφετέρου αμελούμε να αποδώσουμε βαρύτητα στην ελεύθερη 

επιχειρηματικότητα που αποδεδειγμένα σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζει 

ή συγκρούεται με τα κρατικά συμφέροντα μιας χώρας ακόμη και εάν 

προέρχεται από την χώρα αυτή.  

1. Σχεδιαγράμματα – κολώνες που να δείχνουν  Greece – top 

trade partners and position/ranking of FYROM ( ανά 3ετια είναι αρκετό)  

2. FYROM – κολώνες top trade partners and position/ranking of 

Greece 
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Πλαίσιο αξιολόγησης πολιτικών διμερών σχέσεων ΠΓΔΜ -Ελλάδος 

 

Το διάστημα 1991-1994 

 

Στο αρχικό διάστημα όπως και στα υπόλοιπα χρησιμοποιούμε την 

αξιολόγηση δεδομένων όπως αυτή περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

Βάση των δεδομένων που λαμβάνουμε από το Ιστορικό των ποιοτικών 

μας στοιχείων καθώς και τις ΞΑΕ για αυτό το διάστημα ορίζουμε ετησίως τις 

αντίστοιχες τιμές. Για το 1991, το έτος εκκίνησης δηλαδή, αξιολογούμε τα 

εννιά σημαντικότερα στοιχεία όπως αυτά φαίνονται και στον πίνακα 

παρακάτω.  

Έτος 1991 	

Μετονομασία σε Δημοκρατία της Μακεδονίας  0

Άρνηση αναγνώρισης από  ελληνική Κυβέρνηση 0

Ένσταση σε ΕΕ εκ μέρους Ελλ. Κυβέρνησης 1

Αρνητικές αναφορές στην Ελλάδα από σχολικά βιβλία ΠΓΔΜ -Χάρτης 

Μεγάλης Μακεδονίας  

0

Αρνητικές αναφορές σε Ελλάδα σε Media & εκπαιδευτικό σύστημα - 

Ιθαγένεια M. Αλεξάνδρου 

0

Συμβούλιο Υπουργών ΕΕ  1

Απουσία επίσημης συνάντησης υψηλόβαθμων στελεχών ΠΓΔΜ -

Ελλάδος 

1

Κυβέρνηση κατονομάζει ως πράξεις ακραίων στοιχείων την κυκλοφορία 

χαρτών Μεγάλης Μακεδονίας 

2
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Οι τιμές που ορίζουμε σε κάθε διάστημα σε πρώτη φάση καθορίζονται 

από το συγγραφέα , ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο προσμετρούμε τον μέσο 

όρο αξιολόγησης που ορίζουν για τα ίδια συμβάντα οι πολιτικοί επιστήμονες 

που έχουμε επιλέξει να αποστείλουμε τα ερωτηματολόγιά μας.  

Σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση είναι η ευδιάκριτη απόσταση 

μεταξύ των απόλυτων τιμών που λαμβάνουν τα γεγονότα . Με την βοήθεια 

του κεφαλαίου επεξήγησης του άξονα αξιολόγησης εφόσον αναφερόμαστε για 

πρώτη φορά σε πρακτικό επίπεδο στην απονομή βαθμολογίας σε συμβάντα 

που συνθέτουν τις διμερείς πράξεις μεταξύ των δύο χωρών για το έτος που 

εξετάζουμε , θα προχωρήσουμε σε πιο αναλυτική δικαιολόγηση των βαθμών 

που αποδίδουμε.  

Η αφετηρία και άκρο του ιστορικού πλαισίου που εξετάζουμε ορίζεται η 

Μετονομασία του νεοσύστατου κράτους σε Δημοκρατία της Μακεδονίας 

μονομερώς. Το στοιχείο της μονομερούς ανακήρυξης και πλήρους επίγνωσης 

των προστριβών που θα δημιουργούσε η χρήση του ονόματος Μακεδονία με 

την Ελληνική Δημοκρατία κατατάσσουν αυτό το συμβάν στην χαμηλότερη 

κλίμακα αξιολόγησης. Πιθανόν ένας ερευνητής να ταλανιστεί μεταξύ του 

χαρακτηρισμού Σύγκρουσης και Αδράνειας  σε διαφορετικές περιπτώσεις που 

τα όρια είναι δυσδιάκριτα μεταξύ τους. Στην επαλήθευση της αξιολόγησής μας 

οφείλουμε να προσφύγουμε στην διευκρίνηση αιτίου καθώς και του αιτιατού . 

Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε την Αιτία 

Σύγκρουσης –δηλαδή  το γεγονός που εξετάζουμε καθώς και το Αιτιατό – 

δηλαδή το αποτέλεσμα της αιτίας που είναι η μακροχρόνια διαμάχη βάση 

αυτού. Προφανώς εφόσον εξετάζουμε ένα πλέγμα γεγονότων σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεκαέξι ετών είναι δύσκολο να 

απομονώσουμε μία αιτία ως μοναδική που λαμβάνει την αξιολόγηση μηδέν ( 

Σύγκρουση) αφού τότε θα είχαμε μη ορθολογική συμπεριφορά από τα δύο 

μέρη καθώς και εμπλεκόμενους οργανισμούς ή θεσμούς. Με άλλα λόγια 

εφόσον μελετούμε παρελθοντικό διάστημα και κατανέμουμε μία αξιολόγηση 

από το μηδέν έως το τρία σε δεκάδες γεγονότα βάση συγκεκριμένων νορμών 

, θα ήταν εξαίρεση μόνο ένα από αυτά και δη το αρχικό  να λάβει αξιολόγηση 

μηδέν και τα υπόλοιπα ανώτερη χωρίς να υπάρξει εξέλιξη , πιθανών και 
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επίλυση. Αυτό προϋποθέτει ότι κανένα άλλο γεγονός δεν ορίζει αρνητικά τις 

διμερείς σχέσεις και άρα για το χρονικό διάστημα που μελετούμε όλα τα 

υπόλοιπα γεγονότα, συμβάσεις και συμφωνίες έχουν χροιά προόδου χωρίς 

τελική διευθέτηση ,είτε απόλυτης αδράνειας. Στην πρώτη περίπτωση είναι 

εμφανές ότι το διάστημα που επιλέξαμε δεν συμπεριλαμβάνει ούτε τις 

προγενέστερες αιτίες και συμβάντα μεταξύ των δύο κρατών ( escalation of 

conflict) ενώ στο δεύτερο οφείλουμε να ερευνήσουμε τους εξωτερικούς 

παράγοντες που κατόπιν του γεγονότος σύγκρουσης υπάρχει απόλυτη 

αδράνεια από τους συμμετέχοντες (διεθνείς οργανισμοί, φυσικές καταστροφές 

κ.α.) .  

Επιστρέφοντας στον πίνακα, βλέπουμε ότι την αξιολόγηση Γεγονός – 

Σύγκρουσης λαμβάνουν άλλα τέσσερα γεγονότα το έτος 1991. Η άρνηση 

αναγνώρισης της Δημοκρατίας της Μακεδονίας από την Ελληνική Κυβέρνηση 

είναι ξεκάθαρα μία πράξη η οποία για έναν αντικειμενικό ερευνητή ο οποίος 

εξετάζει τα γεγονότα από την πλευρά της Σύγκρουσης/Συνεργασίας , τον 

κατευθύνει προς την αξιολόγηση Σύγκρουση. Επισημαίνουμε ξανά ότι ο 

χρήστης του πλαισίου οφείλει να δει τα γεγονότα αμερόληπτα και χωρίς να 

εξετάζει τις ευθύνες της μία ή της άλλης πλευράς σε ότι αξιολογεί , παρά μόνο 

να εικάσει την βαθμολόγηση βάση των οδηγιών που έχει λάβει.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η άρνηση αποδοχής ενός νεοσύστατου 

κράτους δεδομένης και της γειτνίασης αλλά και του ιστορικού μεταξύ των δύο 

κρατών δεν θα μπορούσε να έχει θετικό χαρακτήρα αποκλείοντας εξ αρχής 

την αξιολόγηση Προόδου ή την Εδραίωση. Η διαφορά μεταξύ της αδράνειας 

και της σύγκρουσης σε αυτό το γεγονός πηγάζει από την αρνητική διάθεση 

προς μία ειρηνική λύση ( σωστή ή λάθος ) από πλευράς της Ελλάδας ή από 

την εσφαλμένη εξαγγελία περί Δημοκρατίας της Μακεδονίας από την πλευρά 

της ΠΓΔΜ. Σε κάθε περίπτωση όμως πρόκειται για γεγονός μη αδράνειας 

αλλά αρνητικής δράσης.  

Τα άλλα δύο γεγονότα τα οποία λαμβάνουν την ίδια αξιολόγηση 

αφορούνε καταγεγραμμένες πράξεις θεσμικών οργάνων στην ΠΓΔΜ  

«Αρνητικές αναφορές στην Ελλάδα από Media & εκπαιδευτικό σύστημα-

Ιθαγένεια Μ. Αλέξανδρος» και «Αρνητικές αναφορές στην Ελλάδα από 
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σχολικά βιβλία ΠΓΔΜ-Χαρτης Μεγάλης Μακεδονίας». Και οι δύο πράξεις 

δημιουργούνε εμφανέστατα διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών επιφέροντας 

επιπλέον βάρος υπέρ της Σύγκρουσης και ταυτόχρονα απομακρύνουν 

πιθανές λύσεις. Θεωρούμε ότι και τα δύο γεγονότα ανήκουν στην σφαίρα των 

συνειδητών αποφάσεων και ο εμπνευστής γνωρίζει εκ των προτέρων τις 

συνέπειες ως αντίδραση της άλλης πλευράς. Εμφανής είναι και η απουσία 

διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών χωρίς ωστόσο αυτό να 

αποτελεί δικαιολογία για την απουσία αμοιβαίων κινήσεων προς επίλυση των 

αναδυόμενων θεμάτων που αναμενόταν να προκύψουνε.  

Η ένσταση της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την ΕΕ για την 

αναγνώρισης της Δημοκρατίας της Μακεδονίας λαμβάνει την αξιολόγηση 

αδράνειας. Πιο αναλυτικά η προσφυγή σε διεθνή οργανισμό για επίλυση μιας 

διμερούς διαμάχης δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως σύγκρουση εφόσον ορίζεται 

ως νόμιμο και κατοχυρωμένο δικαίωμα κράτους μέλους και κυρίως ένας 

ειρηνικός τρόπος επίλυσης διαφορών μεταξύ δύο κρατών.  Ωστόσο δεν 

μπορεί να λάβει την αξιολόγηση της Προόδου εφόσον και οι δύο 

εμπλεκόμενες πλευρές δεν συμμετέχουν επί ίσοις όροις στον θεσμό στον 

οποίο προσφεύγει η Ελλάδα. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο λαμβάνει την 

αξιολόγηση ένα στον άξονα του πλαισίου , είναι ότι η συγκεκριμένη κίνηση εκ 

μέρους της Ελλάδας γίνεται εξαιτίας της αδυναμίας των δύο χωρών στο να 

επέλθει συμφωνία έστω σε ένα βασικό «σκελετό» στον οποίο θα «χτίσουν» 

μελλοντικά τις διμερείς τους σχέσεις.  

Δεν πρόκειται δηλαδή για μια συνηθισμένη διαδικασία που ακολουθούν 

τα κράτη μέλη ενός οργανισμού αλλά μια κίνηση στρατηγικής εκ μέρους της 

Ελλάδας εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στις εξωτερικές της 

σχέσεις με την ΠΓΔΜ. Τέλος η αρχή στην οποία προσφεύγει η Ελλάδα δεν 

αποτελεί αυτή η οποία θα διευθετήσει οριστικά το θέμα αλλά μία μεσάζων 

αρχή που στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή η Ελλάδα εικάζει ότι μπορεί να 

προσφέρει στρατηγική βοήθεια σε αυτή ασκώντας πίεση στο νεοσύστατο 

κράτος της ΠΓΔΜ.  
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Βασισμένο στην ίδια λογική όπως και παραπάνω αξιολογούμε με 

«ένα» και την συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ εφόσον δεν 

περιλαμβάνει ως συμμετέχοντα την ΠΓΔΜ , δεν δημιουργεί προϋποθέσεις 

οριστικής επίλυσης του προβλήματος παρά αναγνώρισης ονομασίας από την 

ΕΕ παρά το θετικό χαρακτήρα της δημιουργίας κάποιων όρων αναγνώρισης 

από το θεσμικό αυτό όργανο της Ευρώπης. 

Η απουσία επίσημης συνάντησης μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών των 

δύο κρατών , δηλαδή η απουσία διπλωματικών σχέσεων σε αυτή την περίοδο 

συνιστά τον ορισμό της αδράνειας αφού αποτελεί μη-πράξη που θα οδηγήσει 

στην Πρόοδο και ταυτόχρονα  δεν είναι πράξη που θα συμβάλλει επιπλέον 

στην Σύγκρουση. Συνεπώς κρίνουμε ως σωστότερο τον ορισμό της, μεταξύ 

των δύο εννοιών.  

Μοναδικό στοιχείο που του αποδίδουμε την αξιολόγηση « Προόδου» 

είναι αυτό της επίσημης δήλωσης θεσμικών οργάνων της ΠΓΔΜ για το θέμα 

που προκύπτει με την παρουσία χάρτη της ΠΓΔΜ ο οποίος ταυτίζει τα σύνορά 

της με όλη την γεωγραφική έκταση της Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο γεγονός 

αποτελεί εξαίρεση σε μία περίοδο αρνητικών εξελίξεων , έχει ξεκάθαρο θετικό 

χαρακτήρα , είναι επίσημο και γίνεται δεκτό με ικανοποίηση από την πλευρά 

της Ελλάδος – δεν συνάδει με το εχθρικό κλίμα της εποχής αλλά αποτελεί 

ξεκάθαρη κίνηση θετικού χαρακτήρα για τις διμερείς σχέσεις.  

Τα γεγονότα που επιλέξαμε συνθέτουν τον μέσο όρο αξιολόγησης των 

διμερών σχέσεων του κάθε έτους όπως φαίνεται και στον πίνακα παρακάτω. 

Για το έτος 1991 , η αξιολόγηση των διμερών σχέσεων των δύο κρατών 

αξιολογείται ως μέσος όρος των παραπάνω γεγονότων  με 0,62 βάση του 

Άξονα Αξιολόγησης ενώ αντίστοιχα οι ΞΑΕ την ίδια περίοδο είναι μηδαμινές ( 

0,456 εκατομμύρια δολάρια) με αποτέλεσμα η « οικονομική αξιολόγηση» να 

είναι μηδέν εφόσον πρόκειται για αριθμό που βρίσκεται στο κατώτατο επίπεδο 

συγκριτικά με άλλα διαστήματα.  
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Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην , όπως έχει σημειωθεί στο 

παρελθόν απουσία επίσημων στοιχείων εκ μέρους των Ελληνικών 

επιχειρήσεων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα καθώς και τις 

αναντιστοιχίες που παρατηρούνται όταν συγκρίνουμε τα στατιστικά δεδομένα 

του Υπουργείου Οικονομικών της ΠΓΔΜ με στοιχεία από την αντίστοιχη 

ελληνική πλευρά.403 

Ακλουθώντας το ίδιο σκεπτικό αξιολογούμε και τα γεγονότα που 

λαμβάνουν χώρα το επόμενο έτος, 1992, όπως αυτά φαίνονται σε παρακάτω 

πίνακα. Πριν φτάσουμε εκεί όμω,ς οφείλουμε να αξιολογήσουμε βάση των 

συνθηκών του 1992, ορισμένα από τα γεγονότα που «γεννήθηκαν» το 

προηγούμενο έτος, η επίδρασή τους ωστόσο στις διμερείς σχέσεις δεν 

σταματάει άμεσα και αντιθέτως συνεχίζει να επηρεάζει αυτές. Συνεπώς είναι 

απαραίτητη η προσμέτρηση της αξιολόγησης αυτών εφόσον θέτουμε χρονικά 

όρια ανά έτος και όχι ανά γεγονός. Ο πλήρης πίνακας γεγονότων για το 1992 

δεδομένης της παρουσίας ορισμένων που συναντήσαμε και το προηγούμενο 

έτος είναι ο παρακάτω. 
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403 Όπως εξηγούμε στο κεφάλαιο που αφορά τις ΞΑΕ , πέρα των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουμε στην συλλογή στατιστικών στοιχείων εξαιτίας μη επίσημης 

καταγραφής τους , δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο συχνά να διαβάζουμε σε πολιτικού 

περιεχομένου κείμενα αναφορές σε διαφορετικά νούμερα αναλόγως της πηγής και 

των στόχων του κειμένου.  
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Έτος 1992 	

Άρνηση αναγνώρισης από  ελληνική Κυβέρνηση 1

Αρνητικές αναφορές σε Ελλάδα σε σχολικά βιβλία της ΠΓΔΜ-Χαρτης 

Μεγάλης Μακεδονίας 

0

Αρνητικές αναφορές σε Ελλάδα σε Media της ΠΓΔΜ - Ιθαγένεια M. 

Αλέξανδρος 

0

Απουσία επίσημης συνάντησης υψηλόβαθμων αξιωματούχων ΠΓΔΜ-

Ελλάδος 

1

Ανεπίσημη συνάντηση Ελλάδος – ΠΓΔΜ 2

Τροποποίηση Συντάγματος ΠΓΔΜ - Προστασία Μειονοτήτων 0

Πιέσεις Ελλάδας (Κ. Καραμανλής) σε ΕΕ για το θέμα της ονομασίας 0

Συλλαλητήριο-Παμμακεδονικό 0

Πρόταση Πινέιρο " Nova Macedonia" - Απόρριψη από Ελλάδα 1

Σύσκεψη Ελλήνων πολιτικών αρχηγών 1

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής - Λισαβόνα 1

Υιοθέτηση Ήλιου Βεργίνας ως σύμβολο από ΠΓΔΜ 0

Προϋποθέσεις αναγνώρισης ΠΓΔΜ από Ελλάδα και ΕΕ 1

Σύνολο έτους 0,47

 

Για το 1992 επιλέξαμε δεκαπέντε γεγονότα και δράσεις ως τα 

σημαντικότερα για την εξέλιξη των διμερών σχέσεων των δύο κρατών. Από 

αυτά τα οχτώ λαμβάνουν την αξιολόγηση Σύγκρουση , τα έξι της Αδράνειας 

και το ένα της Προόδου.  

Στο πρώτο γεγονός παρατηρούμε η μετονομασία και κυρίως η χρήση 

του ονόματος Μακεδονία για το νεοσύστατο κράτος μονομερώς όπως και η 

άρνηση αναγνώρισης αυτού από την Ελλάδα αξιολογείται με τον βαθμό της 
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Αδράνειας εξαιτίας κυρίως της παγίωσης που παρατηρείται στις διμερείς 

σχέσεις βάση αυτού . Η αρχική αξιολόγηση ως Σύγκρουση το 1991 , έχει 

μετατραπεί σε Αδράνεια το 1992 εξαιτίας της έλλειψης Προόδου σε 

συνάρτηση με το γενικότερο επίπεδο πολιτικών σχέσεων των δύο κρατών το 

1992. Η αρνητική αυτή εξέλιξη δεν βασίζεται σε κάποια νέα δράση εφόσον 

προϋπάρχει αλλά στην αρνητική χροιά που προσδίδει η αδράνεια και κυρίως 

η αναποτελεσματικότητα του γενικότερου πλαισίου δράσεων του 

συγκεκριμένου έτους.  

Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό αξιολογούμε τα υπόλοιπα  γεγονότα του 

1991 που μεταφέρονται και στο 1992. Δεδομένου ότι ο χαρακτήρας της 

Σύγκρουσης που τους αποδίδεται το 1991 εμπεριέχει αρχικά το στοιχείο του 

αρνητικού αιφνιδιασμού και της ταραχής που προκαλεί ένα νέο αρνητικό 

συμβάν στις διμερείς σχέσεις και εφόσον αυτό το στοιχείο έχει χαθεί πλέον το 

ερχόμενο έτος, μπορούμε να διακρίνουμε την αδράνεια. Σαφώς πρόκειται για 

μία δύσκολη αξιολόγηση αφού κάποιος μπορεί να αντιτείνει πως κρίνοντας 

από αυτά τα  γεγονότα το γενικότερο επίπεδο των διμερών σχέσεων των δύο 

χωρών βάση του πλαισίου αξιολόγησης δείχνει να βελτιώνεται ενώ αυτό δεν 

είναι ξεκάθαρο στην ανάγνωση των γεγονότων. Όπως αναλύεται στην 

επεξήγηση του άξονα αξιολόγησης ένα γεγονός έχει συγκεκριμένη επίπτωση 

στις διμερείς σχέσεις , η οποία εφόσον είναι αρνητική ξεκινάει πάντα από την 

Σύγκρουση στην χρονική αφετηρία του γεγονότος και εφόσον δεν 

επαναληφθεί το ίδιο γεγονός αλλά προσμετρηθεί ωστόσο η επίπτωσή του στο 

επόμενο έτος τότε λαμβάνει μια πιο επιεική αλλά αρνητική αξιολόγηση , αυτή 

της Αδράνειας.  

Στα γεγονότα τα οποία εκκολάπτονται το 1992 η αξιολόγηση του 

χρήστη του πλαισίου ξεκινάει από την ανεπίσημη συνάντηση που 

καταγράφεται στην Αθήνα χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα που θα 

οδηγήσει σε λύση του θέματος της ονομασίας ή έστω θα δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για επόμενες συναντήσεις και ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ 

των δύο πλευρών. Αναμφισβήτητα πρόκειται για μία κίνηση συναίνεσης και 

καλής θέλησης από τις δύο χώρες και από την οπτική των πολιτικών σχέσεων 

των δύο χωρών μία θετική δράση και έτσι ζυγίζοντας όλα τα δεδομένα του 



266	

	

αποδίδουμε την αξιολόγηση της Προόδου και όχι της Εδραίωσης εξαιτίας του 

αρνητικού αποτελέσματός του.  

Αντιθέτως η τροποποίηση του άρθρου 49 του Συντάγματος της ΠΓΔΜ 

αποτελεί άλλη μία εκβάθυνσης της πολιτικής κρίσης των δύο κρατών , άρα μία 

ακόμη αρνητική δράση που φέρει το χαρακτήρα της Σύγκρουσης.   

Οι εξωθερμικές πιέσεις που ασκεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας 

στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες αναφορικά με το ζήτημα της 

ονομασίας και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της ΠΓΔΜ από την ΕΕ 

πρόκειται να μας απασχολήσουν ως αρνητική δράση-Σύγκρουση, με 

σημαντική διαφορά από το θεσμικό δικαίωμα της προσφυγής στον φορέα της 

Ένωσης που συναντήσαμε το προηγούμενο έτος και αξιολογήσαμε ως 

Αδράνεια. Από το πρίσμα του άξονα αξιολόγησης πρόκειται για μία κίνηση η 

οποία δεν κατευθύνει τις εξελίξεις προς μία λύση αποδεκτή από τους 

συμμετέχοντες και βάση των νορμών που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις. 

Αντιθέτως πρόκειται για μία από τις δράσεις που όπως θα δούμε αργότερα 

κινητοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη περισσότερο διαβλέποντας τον 

κίνδυνο εκτράχυνσης των διμερών σχέσεων των δύο χωρών.  

Η αξιολόγηση του Παμμακεδονικού Συλλαλητηρίου είναι πιο εύκολη για 

τον χρήστη αφού όπως σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην γειτονική ΠΓΔΜ , 

συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της Σύγκρουσης.  

Αντιθέτως η πρόταση Πινέιρο λίγο αργότερα συνθέτεται από το θετικό 

χαρακτήρα μίας πρότασης ( η οποία κατατίθεται όμως από τρίτο παράγοντα 

και όχι από ένα από τα δύο κράτη ) και την αρνητική έκβασή της από την 

απόρριψη από πλευράς της Ελλάδος. Ο χαρακτήρας αυτού του γεγονότος 

ισορροπεί λοιπόν μεταξύ της Σύγκρουσης η οποία πηγάζει από την άρνηση 

της Ελλάδας , την έναρξη δράσεων ως προς την ειρηνική επίλυση του 

θέματος της ονομασίας αλλά και την αμφιβολία εάν και κατά πόσο η πρόταση 

αποτελεί ρεαλιστική λύση δεδομένης της στάσης της Ελληνικής πλευράς. 

Αυτό το γεγονός αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα ως προς 

την αξιολόγησή του μεταξύ Σύγκρουσης και Αδράνειας. Ο γενικότερος 

χαρακτήρας της περιόδου ωστόσο δεν επηρεάζεται σημαντικά ακόμη και εάν 
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ο χρήστης επιλέξει να αποδώσει το πρόσημο μηδέν. Στο ίδιο μήκος κύματος 

αποδίδουμε την αξιολόγηση Αδράνειας στην συνάντηση κορυφής στην 

Λισσαβώνα τον Ιούνιο του ίδιου έτους η οποία ουσιαστικά σφραγίζει την 

στήριξη στις ελληνικές θέσεις για την ονομασία .  

Η σύσκεψη των Ελλήνων πολιτικών αρχηγών έρχεται να επισφραγίσει 

την ύπαρξη του προβλήματος θέτοντας ξεκάθαρα τους όρους οι οποίοι 

άλλωστε είναι γνωστοί στην Διεθνή κοινότητα ( οι 3 όροι της ΕΟΚ 16/12/1991) 

χωρίς στην ουσία να αποτελεί κάποια εξέλιξη , λαμβάνοντας και αυτή την 

αξιολόγηση της Αδράνειας όπως και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης από την 

ΕΕ και την Ελλάδα οι οποίες επαναλαμβάνονται χωρίς ουσιαστικά να 

επιδεικνύουν έναν ρεαλιστικό τρόπο επίλυσης του θέματος της ονομασίας.  

Η καταγραφή σποραδικών επεισοδίων εναντίων σλαβόφωνων από 

διεθνή και ελληνικά media καθώς και οι αρνητικές αναφορές σε ΠΓΔΜ σε 

έντονο τόνο από πολιτικούς και θρησκευτικούς αρχηγούς κάνουν εύκολο το 

έργο της αξιολόγησης εφόσον συνθέτουν τον ορισμό της Σύγκρουσης για τις 

διμερείς σχέσεις των δύο κρατών. Αντίστοιχα , η υιοθέτηση του ήλιου της 

Βεργίνας επίσης αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στις διμερείς σχέσεις.  

Η γενικότερη αξιολόγηση του έτους είναι από τις χαμηλότερες που θα 

συναντήσουμε στην αναδρομή αυτή των 15 ετών και αντιστοιχεί σε 0.47 στην 

κλίμακα 0 έως 3. Αδιαμφισβήτητα αυτή η αξιολόγηση των δύο πρώτων ετών 

συνάδει και με την γενικότερη εικόνα των διμερών σχέσεων των δύο κρατών 

από την οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανώσεων και 

θεσμών που διαβλέπουν το ενδεχόμενο ακόμη χειρότερων ημερών για τις 

σχέσεις της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ.  
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Έτος 1993 

Άρνηση αναγνώρισης ΠΓΔΜ από  ελληνική Κυβέρνηση 1

Αρνητικές αναφορές για την  Ελλάδα σε σχολικά βιβλία  1

Εκ νέου αρνητικές αναφορές για την Ελλάδα στα ΜΜΕ της ΠΓΔΜ πάνω 

στο ζήτημα της ιθαγένειας του M. Αλεξάνδρου 

0

Απουσία επίσημης συνάντησης υψηλόβαθμων αξιωματούχων ΠΓΔΜ-

Ελλάδος 

1

Μνημόνιο Ελλάδας και Μνημόνιο ΠΓΔΜ υποψηφιότητας σε ΟΗΕ 1

Αποδοχή ΠΓΔΜ από ΟΗΕ-κάλεσμα δύο χωρών για επίλυση 2

Αρνητικές αναφορές στην ΠΓΔΜ από Ελληνικά Media  0

Ακραίες δηλώσεις πολιτικών και θρησκευτικών φορέων 0

Σύνολο έτους 0.85

 

Tα γεγονότα που αξιολογούμε το 1993 αποτελούνται από 5 γεγονότα ή 

γενικότερες καταστάσεις ή δράσεις τα οποία παρατηρούμε για τρίτο 

συνεχόμενο έτος και 2 πρωτοεμφανιζόμενα θέματα.  

Η άρνηση αναγνώρισης , η σύγχυση που προκύπτει από τα μαθητικά 

βιβλία της ΠΓΔΜ , η απουσία κάποιας συνάντησης υψηλόβαθμων στελεχών 

μεταξύ των δύο χωρών αποτελούν χαρακτηριστικά γεγονότα που έχουν 

γεννηθεί προ διετίας και συνεχίζουν έως και το 1993. Βάση του ορισμού 

αξιολόγησης λοιπόν τα αξιολογούμε με αδράνεια.  

Οι εκ νέου αρνητικές αναφορές σε Media που λαμβάνουν χώρα 

διαφοροποιούν την κατάσταση από ένα μεμονωμένο γεγονός που 

παρατηρούμε και σε προηγούμενο έτος και δημιουργούνε ένα καινούργιο. Για 

αυτό τον λόγο και κρίνονται ως καινούργια προς αξιολόγηση γεγονότα με την 



269	

	

αξιολόγηση Σύγκρουση. Χαρακτηριστικό άλλωστε είναι πως αυτή την περίοδο 

παρατηρείται η σφοδρότερη αντίθεση που λαμβάνει χώρα μέσω των μέσων 

μαζικής επικοινωνίας για κάθε χώρα και για να εκτιμήσουμε την κατάσταση 

που δημιουργείται οφείλουμε να αξιολογήσουμε τα γεγονότα κάθε χρόνο 

ξεχωριστά.  

Τα δύο νέα γεγονότα του έτους , αυτό της κατάθεσης μνημονίου 

υποψηφιότητας της ΠΓΔΜ στον ΟΗΕ καθώς και το αντίστοιχο της ένστασης 

της Ελλάδας χαρακτηρίζονται από μία κίνηση μπρος-πίσω που δεν επιφέρει 

καμία πρόοδο στις διμερείς σχέσεις. Ως εκ τούτου και εφόσον δεν πρόκειται 

ξεκάθαρα για ένα γεγονός που θα μπορούσαμε λόγω σφοδρότητας να το 

κατατάξουμε στην Σύγκρουση προτιμούμε την Αδράνεια ως καταλληλότερη 

αξιολόγηση.  

Αντιθέτως η έγκριση της υποψηφιότητας της ΠΓΔΜ βάση των όρων 

που θέτει ο ΟΗΕ αποτελούν μία δράση από οργανισμό που αφορά πλέον και 

τις δύο χώρες (σε αντίθεση με την ΕΕ) , θέτει ξεκάθαρες δεσμεύσεις και 

περιορισμούς για τα μέλη του οργανισμού καθώς και κατευθυντήριες γραμμές 

για την βελτίωση των διμερών σχέσεων των δύο κρατών-μελών του. 

Συγκεκριμένα , η αποδοχή της ΠΓΔΜ ( όπως αναφέρουμε πιο αναλυτικά στο 

Ιστορικό ) αποτελεί στρατηγική κίνηση του ΟΗΕ με σκοπό να κατευνάσει τις 

απειλές προς την Ασφάλεια και την Ειρήνη. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαμε 

παρά να κατατάξουμε το γεγονός στο δεύτερο μισό του άξονα αξιολόγησης.  

Ο χρήστης μπορεί βάση του πολιτικού πλαισίου και των ιστορικών 

εξελίξεων που περιβάλλουν αυτό το γεγονός , αλλά ταυτόχρονα και της μη 

ολοκληρωμένης αποτελεσματικότητάς του , να επιλέξει την Πρόοδο ως 

ασφαλέστερο χαρακτηρισμό και όχι την Εδραίωση που αφορά σε πράξεις που 

μεγιστοποιούν τις θετικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις καταιγιστικές εξελίξεις που ακολουθούν θα ήταν τολμηρό να 

επιλέξουμε το μέγιστο σημείο αξιολόγησης ως καταλληλότερο , δεδομένης και 

της αντίδρασης στα εσωτερικά των χωρών.  
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Έτος 1994  

Άρνηση αναγνώρισης από  ελληνική Κυβέρνηση 1 

Αρνητικές αναφορές σε Ελλάδα σε σχολικά βιβλία της ΠΓΔΜ 1 

Εκ νέου ακραίες αρνητικές αναφορές σε Ελλάδα σε Media της ΠΓΔΜ- 

Ιθαγένεια M. Αλέξανδρος  

0 

Απουσία επίσημης συνάντησης υψηλόβαθμων στελεχών ΠΓΔΜ-Ελλάδος 1 

Νέες ακραίες αρνητικές αναφορές στην ΠΓΔΜ από Ελληνικά Media ,Νέες 

Ακραίες δηλώσεις πολιτικών και θρησκευτικών θεσμικών παραγόντων 

0 

Αποδοχή ονομασίας ΠΓΔΜ ( FYROM) από ΗΠΑ 0 

Αποκλεισμός ΠΓΔΜ από εμπορικό λιμάνι Θεσσαλονίκης 0 

Διακοπή λειτουργίας Προξενείου Ελλάδας στα Σκόπια 0 

Συνολική αξιολόγηση έτους 1994  0,375

 

Τα γεγονότα που επιλέγουμε ως χαρακτηριστικότερα για την 

αξιολόγηση του έτους 1994 εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα και 

αποτελούνται από τρία νέα και πέντε διαρκή γεγονότα. Όπως και το 1993 τα 

πέντε γεγονότα αξιολογούνται βάση της παραπάνω ανάλυσης 404 όπως αυτά 

περιγράφονται το προηγούμενο έτος. Στα παλιότερα ή διαρκή γεγονότα 

προστίθενται η Αποδοχή του ονόματος «FYROM» από τις ΗΠΑ, ο 

αποκλεισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού της Θεσσαλονίκης 

για τα προϊόντα με προέλευση ή κατεύθυνση την ΠΓΔΜ ενώ παράλληλα 

διέκοψε την λειτουργία Προξενείου στα Σκόπια.  

																																																								
404 Η ανάλυση και δικαιολόγηση των  διαρκών  ή ίδιων γεγονότων δεν 

επαναλαμβάνεται διότι αποτελεί πανομοιότυπη με του προηγούμενου έτους. Ακόμη 

και εκ νέου εμφάνιση συγκεκριμένων περιστατικών λ.χ. οι ακραίες αναφορές σε 

media της ΠΓΔΜ ή της Ελλάδος ακολουθούν το ίδιο σκεπτικό που περιγράφεται στα 

αντίστοιχα του 1993.  
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Η αναγνώριση της ΠΓΔΜ αν και αποτελεί προπομπό των αρνητικών 

για τις διμερείς σχέσεις εξελίξεων και την πίεση που θα ασκήσει η Ελλάδα 

μέσω του εμπάργκο δεν είναι μια κίνηση που κινείται απόλυτα στην σφαίρα 

της Σύγκρουσης. Αν και από την οπτική της Ελλάδας ουσιαστικά δημιουργεί 

ρήγμα στην απόλυτη στάση της πολιτικής στάσης της χώρας στο θέμα της 

ονομασίας , παράλληλα θέτει σε κίνηση έναν μηχανισμό διαπραγμάτευσης 

μεταξύ των δύο χωρών , όχι όμως πριν το 1995. Το σκεπτικό πίσω από την 

αναγνώριση της FYROM δεν είναι όπως φαίνεται από τις εξελίξεις που 

ακολουθούν , η πόλωση αλλά αντιθέτως η πρόοδος και η επίλυση του 

θέματος ή έστω η χάραξη κάποιου πλαισίου που θα αποτελέσει αφετηρία για 

ομαλή συμβίωση και γειτνίαση για τις δυο χώρες , κάτι που όμως αξιολογείται 

αργότερα παράλληλα με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν οι ΗΠΑ. Όπως και 

παραπάνω πρέπει να τονίσουμε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν δυναμικό παράγοντα 

στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και το ΝΑΤΟ και άρα οι θέσεις τους δεν μπορούν 

παρά να λάβουν την βαρύτητα που τους αρμόζει σε ένα τόσο λεπτό θέμα. 

Αναμφίβολα η αναγνώριση της ΠΓΔΜ , το έτος 1994 αποτελεί ένα γεγονός 

που πλήττει σφοδρά τις διμερείς σχέσεις.  

Το εμπάργκο που επιβάλλει η Ελλάδα στην ΠΓΔΜ με τον αποκλεισμό 

της από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης καθώς και την διακοπή λειτουργίας του 

Προξενείου στα Σκόπια είναι δύο γεγονότα που ορίζουν το χαμηλότερο σημείο 

των διμερών σχέσεων. Αποτελούν σημείο αναφοράς για τους μελετητές και 

σαφώς δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ο αρνητικός αντίκτυπος που έχουν στις 

σχέσεις των δύο κρατών. Το έτος που αναλύουμε και με το οποίο κλείνουμε 

το πρώτο διάστημα των διμερών σχέσεων λαμβάνει τον χαμηλότερο βαθμό 

στο πλαίσιο αξιολόγησης , κάτι που σίγουρε δεν είναι έκπληξη για όποιον 

ακολουθεί τα γεγονότα , τις αντιδράσεις στις δύο χώρες και το περιβάλλον 

τους καθώς και την έντονα αμυντική στρατηγική τους.  
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Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε συνολικά την πορεία των Διμερών 

σχέσεων της Ελλάδος με την ΠΓΔΜ βάση των παραμέτρων που έχουμε θέσει 

στο πλαίσιο αξιολόγησής μας. Η συνολική αξιολόγηση βρίσκεται σταθερά 

κάτω από την μία μονάδα αξιολόγησης γεγονός που φανερώνει τις αρνητικές 

εξελίξεις που τρέχουν στο διάστημα τεσσάρων ετών που εξετάζουμε. Η 

πορεία της καμπύλης που ξεκινάει από το 1991 με 0,55 βαθμούς αξιολόγησης 

παρουσιάζει μία άνοδο το 1993 ( 0,85) περισσότερο ως συνέπεια της 

επανάληψης ή συνέχισης γεγονότων και καταστάσεων ενώ το 1994 

περισσότερο αποδεικνύει την αποτυχία των προσπαθειών που λαμβάνουν 

χώρα. Η αδράνεια που παρατηρείται σε άλυτα θέματα σε συνδυασμό με την 

προαναφερθείσα αποτυχία των δύο κρατών αλλά και διεθνών οργανισμών 

οδηγούν στο χαμηλότερο σημείο της περιόδου το οποίο ιστορικά συνάδει με 

την αξιολόγησή μας (δεκάδες αναφορές περιγράφουν το 1994 ως το 

χαμηλότερο σημείο των διμερών σχέσεων των δύο κρατών).  
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Η οπτική απεικόνιση της καμπύλης σε συνδυασμό με την ανάγνωση 

του Ιστορικού ( προηγούμενο κεφάλαιο) μας δίνει σαφή εικόνα αλλά και 

δικαιολόγηση των αρνητικών χαρακτηρισμών που λαμβάνουν οι διμερείς 

σχέσεις ενώ τονίζει το χαμηλότερο σημείο σε αυτό το διάστημα και όπως θα 

δούμε στην γενικότερη πορεία της «συμβίωσης» της Ελλάδος με την ΠΓΔΜ. 

Όπως θα αναλύσουμε στα συμπεράσματα της ανάλυσης του πλαισίου 

αξιολόγησης το κέρδος του χρήστη αυτού είναι η λεπτομερειακή καταγραφή, η 

ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των γεγονότων καθώς και ο συνδυασμός 

στοιχείων οικονομικών και πολιτικών επιστημών.  
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Αξιολόγηση διαστήματος 1995-1998 

Το 1995 είναι το έτος το οποίο χαρακτηρίζεται από την άρση του 

εμπάργκο της Ελλάδος προς την ΠΓΔΜ και την υπογραφή της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας. 

Ορισμένες εξελίξεις που επιφέρει η Ενδιάμεση Συμφωνία καθώς και η 

αξιολόγηση των επιμέρους παραμέτρων αυτής αναφέρονται και στο 

συγκεκριμένο έτος αλλά δεν αξιολογούνται δεδομένης της ημερομηνίας 

υπογραφής της Συμφωνίας (Σεπτέμβρης 1995). Τα γεγονότα που 

αξιολογούμε χωρίζονται σε όσα προϋπάρχουν της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και 

σε αυτά που ακολουθούν τις αλλαγές που επιφέρει αυτή στις διμερείς σχέσεις.  

Έτος 1995  

Άρση Εμπάργκο  3 

Υπογραφή Ενδιάμεσης Συμφωνίας 3 

Αναγνώριση ΠΓΔΜ από Ελλάδα 3 

Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ  2 

Δηλώσεις Πολιτικών Ελλάδας 2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της ΠΓΔΜ  2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της Ελλάδος 2 

Θέματα μειονοτήτων – από ΠΓΔΜ 3 

 Εκ μέρους Ελλάδος Παραδοχή ύπαρξης σλαβόφωνων πληθυσμών  2 

Σύμβολα ( Ήλιος Βεργίνας - Σημαία ΠΓΔΜ) 3 

Ανταλλαγή Διπλωματικών Αντιπροσώπων 3 

Υπογραφή Μνημονίου Εφαρμογής Πρακτικών Μέτρων Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας. 

3 

Παραβίαση άρθρου 11.1 Γενική συνέλευση Η.Ε. Δηλώσεις 

Προέδρου ΠΓΔΜ 

0 

Χρήση ονομασίας ΠΓΔΜ σε διεθνείς Οργανισμούς  3 

Απουσία επίσημης συνάντησης κυβερνητικών στελεχών ΠΓΔΜ-

Ελλάδος 

3 

Συνολική αξιολόγηση έτους 1995 1.94 
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Τα γεγονότα που αξιολογούμε είναι 15 εκ των οποίων μόνο 3 έχουν 

χρονολογικό σημείο εκκίνησης το ίδιο έτος που εξετάζουμε (δεν 

συμπεριλαμβάνουμε τις δηλώσεις πολιτικών προσώπων και την στάση των 

Media) ενώ τα υπόλοιπα έχουν δημιουργηθεί σε παρελθόντα έτη. 

Η άρση του εμπάργκο τον Οκτώβρη του 1995 αποτελεί ένα από τα 

κορυφαία γεγονότα διμερούς πολιτικής σύγκλισης , όπως και η υπογραφή της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας ένα μήνα νωρίτερα , η αποδοχή αναγνώρισης της 

ΠΓΔΜ , η επίσημη πρώτη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών των δύο 

χωρών με θετική έκβαση και η αλλαγή της σημαίας εκ μέρους της κυβέρνησης 

της ΠΓΔΜ . Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις ιστορικές και πολιτικές αναλύσεις 

της εποχής μόνο θετικές είναι οι αναφορές σε κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα 

είτε ως μεμονωμένο , είτε ως παρακλάδι της Διμερούς Συμφωνίας των δύο 

χωρών.  

Η επιλογή των δεδομένων μας γίνεται βάση του Ιστορικού που έχουμε 

συντάξει , όπως σε όλα τα προηγούμενα διαστήματα και η αξιολόγησή τους 

πέρα από την άποψη ερευνητών που συλλέγουμε από ουκ ολίγες πηγές , 

προέρχεται όπως πάντα και από την προσωπική αξιολόγηση του χρήστη.  

Πιο συγκεκριμένα η Διμερής Συμφωνία και οι όροι της που 

συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα παραπάνω βρίσκουν εύκολα την θέση του 

στο δεξιό ( Θετικό) μέρος του άξονα αξιολόγησης. Δεδομένου ότι τα γεγονότα 

, οι συμφωνίες και όλα τα στοιχεία που εξετάζουμε αξιολογούνται βάση των 

κριτηρίων του έτους που εξετάζουμε ( στην περίπτωσή μας το 1995 ) 

συλλέγουμε τις απόψεις αξιωματούχων των δύο χωρών , ερευνητών , 

διεθνών οργανισμών από το συγκεκριμένο έτος για να διακρίνουμε την 

Πρόοδο από την Εδραίωση ( το μέγιστο σημείο αξιολόγησης ). Ενδεχομένως  

, όπως συμβαίνει με πολλά από τα γεγονότα οφείλουμε να είμαστε 

προσεκτικοί σε ακόλουθα έτη στα οποία αλλάζει η αξιολόγηση των ίδιων 

δεδομένων που συναντούμε σε αυτό που αξιολογούμε εκείνη την στιγμή. Έτσι 

, μπορεί η Διμερής Συμφωνία και ορισμένοι όροι της να επιφέρουν μια 

δραστική θετική εξέλιξη το 1995 , όπως θα δούμε αργότερα ωστόσο η μη 

τήρηση ή παραβίαση αυτών μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στις διμερείς 

σχέσεις των δύο χωρών και συνεπώς στην μελλοντική τους αξιολόγηση.  
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 βρίσκεται στο μέγιστο σημ

																																																							

Τα γεγονότα που λαμβάνουν την αξιολόγηση της Εδραίωσης είναι αυτά 

τα οποία εάν είναι διαχρονικά , βρίσκονται στο υψηλότερο θετικό σημείο υπό 

το πρίσμα των διμερών σχέσεων των δύο χωρών. Εάν εμφανίζονται στο 

κεφάλαιο Ιστορικό μοναδική φορά το 1995 τότε τα αξιολογούμε βάση των 

πηγών μας συνδυαστικά με την προσωπική εκτίμηση του χρήστη , την 

προσφορά τους στην βελτίωση των διμερών σχέσεων και γενικότερα την 

βαρύτητά τους στο ιστορικό των δύο χωρών. 

Αναλυτικά , ορισμένοι παράμετροι της Ενδιάμεσης Συμφωνίας δίνουν 

και το υψηλότερο σημείο αξιολόγησης για ανοικτά θέματα των δύο κρατών. Η 

χρήση συμβόλων από την ΠΓΔΜ συμπεριλαμβάνει το θέμα χρήσης του Ήλιου 

της Βεργίνας ενώ στο υψηλότερο σημείο βρίσκεται και η αναγνώριση του 

κράτους από την Ελλάδα έστω με την προσωρινή ονομασία ΠΓΔΜ το οποίο 

απασχολεί την έρευνά μας από την έναρξη του ιστορικού των διμερών 

σχέσεων. Αντίστοιχα παρατηρούμε το ίδιο το θέμα της ονομασίας του κράτους 

το οποίο βρίσκεται έστω προσωρινά στο ιστορικά υψηλότερο σημείο 

αξιολόγησής του (προσωρινή ονομασία) καθώς και την ανταλλαγή 

διπλωματικών αντιπροσώπων (το δεδομένο αξιολογήθηκε στο χαμηλότερο 

σημείο του στο προηγούμενο διάστημα). 

Επίσης την υπογραφή και ενός μνημονίου εφαρμογής πρακτικών 

μέτρων της Ενδιάμεσης Συμφωνίας το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην υπό-

ομάδα «Διμερείς Συμφωνίες – Μνημόνια». Η κατηγοριοποίηση αυτή όπως 

διαβάζουμε και στην επεξήγηση του άξονα αξιολόγησης μας βοηθάει να 

κατατάξουμε την συγκεκριμένη Συμφωνία/Μνημόνιο συγκριτικά με άλλες και 

να της αποδώσουμε σε κάθε έτος την σωστή βαθμολογία. Ακόμη, δίνεται ένα 

οριστικό τέλος στην απουσία επίσημης συνάντησης υψηλόβαθμων των δύο 

χωρών , ένα δεδομένο που συναντούμε σε κάθε χρονιά μέχρι το 1995, ενώ 

παράλληλα με την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας η στάση της ΠΓΔΜ 

ως προς το θέμα της ύπαρξης μειονοτήτων λαμβάνει θετικό χαρακτήρα και 

μάλιστα είο από έναρξης συζητήσεων επί αυτού.405  

	
405 Βλέπε τροποποίηση άρθρου 49 του Συντάγματος της ΠΓΔΜ  
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Τα γεγονότα που αξιολογούνται με τον χαρακτηρισμό της Προόδου 

είναι πέντε. Οι διαχρονικοί παράγοντες που αφορούν την κοινωνική 

συνείδηση όπως αυτή διαμορφώνεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η 

επικοινωνιακή εξέλιξη μέσω πολιτικών τοποθετήσεων αφορούν όπως κάθε 

έτος ένα μεγάλο μέρος της αξιολόγησης. Όσων αφορά την γενικότερη στάση 

των ΜΜΕ στις δύο χώρες , με αφορμή την υπογραφή της Ενδιάμεσης 

Συμφωνίας παρατηρείται μία θετική εξέλιξη, της οποίας όμως το ίδιο έτος και 

προ υπογραφής της συμφωνίας προηγείται η αρνητική. Δεδομένου ότι δεν 

μπορούμε να προσμετρήσουμε εύκολα ποια περίοδος επικρατεί 

επικαλούμαστε την βοήθεια των πηγών μας (βλ. Ιστορικό).  

Αντίστοιχα πράττουμε όσων αφορά τις περιόδους του 1995 (προ και 

μετά της Διμερούς Συμφωνίας) στην αξιολόγηση των πολιτικών 

τοποθετήσεων στις δύο χώρες. Τελικώς , επιλέγουμε να χαρακτηρίσουμε το 

1995 μεταβατική περίοδο ως προς τους διαχρονικούς παράγοντες 

αξιολόγησης και συνεπώς να αποδώσουμε την βαθμολογία που περιγράφει 

τον θετικό αντίκτυπο της Διμερούς Συμφωνίας , χωρίς να παραβλέψουμε να 

«αφαιρέσουμε» την αρνητική αρχική περίοδο. Δεδομένης λοιπόν της θετικής 

χροιάς αλλά και του μαθηματικά αδύνατου της «Εδραίωσης» οι παράγοντες 

αυτοί λαμβάνουν την αξιολόγηση «Πρόοδος». Αυτά τα στοιχεία αφορούν τις 

δηλώσεις πολιτικών και την γενικότερη στάση των ΜΜΕ στις δύο χώρες. 

Τέλος σε αυτή την βαθμίδα αξιολόγησης συναντούμε το θέμα της « 

παραδοχής σλαβόφωνων πληθυσμών» εκ μέρους της Ελλάδας. Το 1995 

αποτελεί εξαίρεση στο σύνολο της πορείας αυτού του δεδομένου αφού 

εξαιτίας της σύναψης της συμφωνίας παρατηρείται ένα βελτιωμένο πλαίσιο 

αποδοχής αυτού του ενδεχομένου. Η θετική εξέλιξη κατατάσσει το δεδομένο 

στο δεύτερο μισό του άξονα αξιολόγησης. Η μη ολοκλήρωση επιτυχίας αυτού 

του δεδομένου, η προϋπάρχουσα της Διμερούς Συμφωνίας αρνητικής στάσης 

της Ελλάδος στο ίδιο έτος και η δεδομένη αναμονή για περαιτέρω πρόοδο στο 

συγκεκριμένο θέμα από τους αρμόδιους φορείς 406 αλλά και η άποψη άλλων 

ερευνητών συγκλίνουν στο ενδεχόμενο να μην χαρακτηριστεί ως Εδραίωση.  

	
406 Βλέπε Ιστορικό για το θέμα αυτό 



277	

	

Στην βαθμίδα της «Σύγκρουσης» για το ίδιο έτος έχουμε μόνο το 

γεγονός των δηλώσεων του Προέδρου της ΠΓΔΜ. Αν και πρόκειται για 

δηλώσεις πολιτικού και ως εκ τούτου ανήκει στην αντίστοιχη κατηγορία 

διαλέγουμε να ξεχωρίσουμε αυτό το δεδομένο μιας και με την Διμερή 

Συμφωνία δημιουργείται και μία υποκατηγορία που αφορά το θέμα των 

παραβιάσεων αυτής. Η δήλωση αυτή λοιπόν στιγματίζει την διαλογή 

στοιχείων μας ως το πρώτο δεδομένο της νέας αυτής κατηγορίας δεδομένων 

προς αξιολόγηση. Ο χρήστης εύκολα κατηγοριοποιεί το δεδομένο στο 

αρνητικό κομμάτι του άξονα αξιολόγησης ενώ ο χαρακτήρας του (μοναδικό 

γεγονός χωρίς πιθανότητα επανάληψης ή συνέχισης ) αποκλείει το 

ενδεχόμενο να λάβει την αξιολόγηση της «Αδράνειας». 

Η σινολογική αξιολόγηση του έτους είναι η υψηλότερη που θα 

συναντήσουμε μέχρι αυτό το σημείο, γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά 

στην Διμερή Συμφωνία ,τις προσπάθειες που προηγήθηκαν καθώς και την 

επίδραση που είχε αυτή η συμφωνία στην ψυχολογία των δύο λαών, έστω σε 

πρωταρχικό στάδιο.  
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Έτος 1996  

Σύσταση Γραφείων Διασύνδεσης 2 

Υπογραφή εμπορικής Συμφωνίας ΠΓΔΜ-ΕΕ  3 

Πρόθεση ΠΓΔΜ για ένταξη στην ΕΕ 2 

Συνάντησεις /Δραστηριότητα Πρέσβεων ΠΓΔΜ-Ελλάδας 3 

Εκ νέου θέμα Σλαβικής μειονότητας στην Ελλάδα ( υποκινούμενο από 

Υπ. Εξ. ΠΓΔΜ) 

0 

Καταγγελία της Ελλάδος από την ΠΓΔΜ για παρεμπόδιση ένταξης σε 

Διεθνείς Οργανισμούς 

0 

Ακύρωση συνάντησης ΥΠ.ΕΞ.  0 

Συνεργασίες Ελλάδος - ΠΓΔΜ σε πολιτισμικά , εκπαιδευτικά , και 

θέματα υποδομών 

2 

Τουρισμός ( Κάτοικοι ΠΓΔΜ σε Ελλάδα) 2 

Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ  2 

Δηλώσεις Πολιτικών Ελλάδας 1 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της ΠΓΔΜ  2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της Ελλάδος 2 

Μη παρεμπόδιση προσπαθειών για συμμετοχή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς 

0 

Θέματα μειονοτήτων -ΠΓΔΜ 0 

Άρνηση εκ μέρους Ελλάδος παραδοχής ύπαρξης σλαβόφωνων 

πληθυσμών  

0 

Σύμβολα ( Ήλιος Βεργίνας - Σημαία ΠΓΔΜ) 2 

Επίσημη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών ΠΓΔΜ-Ελλάδος 2 

Αξιολόγηση έτους 1996 1.56 

 

To 1996 είναι το έτος κατά το οποίο οι φορείς προσδοκούν να φέρει την 

ωρίμανση των διμερών σχέσεων με την εφαρμογή της Διμερούς Συμφωνίας. 

Ακολουθεί το υψηλότερο σημείο ποιότητας των διμερών σχέσεων των δύο 

κρατών και παρόλο που σε αναλύσεις της εποχής διακρίνουμε την βεβαιότητα 

ότι θα αποτελέσει ακόμη ένα βήμα προς την σύγκλιση των δύο χωρών 

παρατηρούμε ότι στην αξιολόγησή μας λαμβάνει χαμηλότερη αξιολόγηση από 

το 1995. Τους λόγους τους εξετάζουμε παρακάτω.  



279	

	

ούμε ένα δεδομένο με δύσ

																																																							

Τα δεδομένα που έχουμε επιλέξει να αξιολογήσουμε είναι 18 ωστόσο 

με κίτρινο παρατηρούμε την επανάληψη των δύο από αυτά. Η αξιολόγησή 

μας λαμβάνει υπόψη κατά συνέπεια μόνο τα 16.  

Αποδίδουμε την βαθμολογία της Εδραίωσης μόνο σε δύο από τα 

δεδομένα μας χαρακτηριστικό της διάψευσης των προσδοκιών που 

γεννήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Αυτά αφορούν ένα δεδομένο της 

κατηγορίας των Συμφωνιών/Συμβάσεων και την επίσημη συνάντηση των 

Πρέσβεων των δύο κρατών ,γεγονός που έτυχε σχετικά μεγάλης 

δημοσιότητας και ξεχώρισε εξαιτίας αυτής. Δεδομένου ότι αντίστοιχες 

συναντήσεις συνήθως συμπεριλαμβάνονται στις «επίσημες συναντήσεις 

κυβερνητικών στελεχών» υπήρξε αρχικά η σκέψη να μην αξιολογηθεί ως 

ξεχωριστό δεδομένο. Ωστόσο λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός πως η 

επανασύσταση του Προξενείου της Ελλάδος στα Σκόπια έλαβε τόπο πριν 

μερικούς μήνες και η συγκεκριμένη συνάντηση σηματοδοτεί και επίσημα την 

επαναλειτουργία αυτού (με την αρχική μορφή Γραφείων Διασύνδεσης) και την 

λειτουργικότητα της ύπαρξης Πρέσβεων άρα καταχωρείται ως μια μετεξέλιξη 

δεδομένου προηγούμενου έτους (Επαναλειτουργία Προξενείου – Γραφείου 

Διασύνδεσης ).Καταλήγουμε στον χαρακτηρισμό της Εδραίωσης λοιπόν 

δεδομένου του υψηλότερου θετικού σημείου ενός διαχρονικού δεδομένου που 

απασχόλησε τις δύο χώρες. Μεταγενέστερες συναντήσεις εφόσον δεν 

συνδέονται με άλλα δεδομένα τόσο στενά ανήκουν στις συναντήσεις των 

Κυβερνητικών προσώπων κάθε χώρας. Το δεύτερο δεδομένο αυτής της 

κατηγορίας είναι η υπογραφή της Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και 

ΠΓΔΜ. Του αποδίδουμε τον ίδιο χαρακτηρισμό με το παραπάνω εξαιτίας του 

μοναδικού χαρακτήρα του δεδομένου , της βαρύτητας που φέρει ( οι 

εμπορικοί και οικονομικοί όροι άλλωστε αποτελούν μεγάλο κομμάτι της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας και ξεκάθαρο τελικό στόχο αυτής όπως ορίζεται στην 

αρχή407 αυτής.  

Στην βαθμίδα της Προόδου καταχωρούμε 9 δεδομένα. Ξεκινώντας από 

την δημιουργία Γραφείων διασύνδεσης που διευθύνονται από πρέσβεις 

συναντ κολη αξιολόγηση ως προς τον διαχωρισμό 

	
407 Βλ. Κεφ. Ιστορικό , παράγραφο 1.2 , Η ενδιάμεση Συμφωνία 
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του μεταξύ Εδραίωσης και Προόδου. Βάση της θετικής εξέλιξης στο 

συγκεκριμένο θέμα κυρίως με αφορμή την ωρίμανση των εμπορικών και 

οικονομικών σχέσεων τα επόμενα χρόνια αποφασίζουμε να μην αποδώσουμε 

σε αυτό το σημείο τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης. Το ίδιο έτος έχουμε την 

επίσημη τοποθέτηση-πρόθεση της ΠΓΔΜ για ένταξη στην ΕΕ.  

Το θέμα αυτό αποτελεί διαχρονικό ζήτημα το οποίο όπως έχουμε δει 

πιο πάνω έβρισκε πολλά εμπόδια ωστόσο με την σύναψη της Διμερούς 

Συμφωνίας παρουσιάζεται η πρώτη επίσημη τοποθέτηση χωρίς σημαντικές 

«φωνές αντίδρασης» από την πλευρά της Ελλάδας. Οι συνεργασίες των δύο 

κρατών καθώς και ο τουρισμός αξιολογούνται πρώτη φορά μιας και 

ουσιαστικά σε αυτό το σημείο γεννιούνται τα δύο δεδομένα για πρώτη φορά. 

Ασφαλώς στα επόμενα έτη υπάρχει μεγαλύτερη πρόοδος ωστόσο δεν 

μπορούμε παρά να αποδώσουμε θετικό χαρακτηρισμό σε αυτά στην εκκίνησή 

τους.  

Στις δύο χώρες παρατηρείται πρόοδος και στην στάση που κρατάνε τα 

ΜΜΕ απέναντι στις διμερείς σχέσεις όπως αυτές εξελίσσονται. Βάση της 

κατηγοριοποίησης που κάνουμε για όλα τα έτη σε αυτές τις κατηγορίες δεν 

βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο ωστόσο έχουν αναμφίβολα θετικό 

πρόσημο. Το ίδιο ισχύει και για τις δηλώσεις πολιτικών προσώπων της 

ΠΓΔΜ.  

Τέλος, σε αυτή την βαθμίδα αξιολόγησης συμπεριλαμβάνουμε το 

διαχρονικό δεδομένο των Συναντήσεων κυβερνητικών στελεχών το οποίο 

παρουσιάζει πρόοδο χωρίς να αγγίζει τον επιθυμητό ποιοτικό και ποσοτικό 

βαθμό και των Συμβόλων το οποίο βάση των συμφωνηθέντων που 

προκύπτουν από την Διμερή Συμφωνία παρουσιάζει θετική εξέλιξη χωρίς 

ωστόσο να εξαλείφονται τα ανοιχτά θέματα.  

Στο αρνητικό κομμάτι του άξονα , στην Αδράνεια καταχωρούμε τις 

Δηλώσεις Ελλ. Πολιτικών προσώπων που βάση της έρευνας υπολείπονται 

των προσδοκιών και ίσως εξαιτίας εσωτερικών πολιτικών θεμάτων που 

δημιουργούνται αυτό το έτος δεν προσφέρουν στην καλυτέρευση των διμερών 
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σχέσεων αφού άλλωστε έχουμε πολλές διακυμάνσεις και διαφορετικές 

απόψεις να εκφράζονται.  

Στο χαμηλότερο σημείο του άξονα τοποθετούμε τα δεδομένα της 

ακύρωσης συνάντησης ΥΠ. Εξωτερικών των δύο κρατών , του διαχρονικού 

δεδομένου της άρνησης παραδοχής «μακεδονικής» Μειονότητας από μέρους 

της Ελληνικής Κυβέρνησης , το επίσης διαχρονικό δεδομένο της μειονότητας 

από μέρους της ΠΓΔΜ (στο οποίο εντάσσουμε και τις δηλώσεις – καταγγελίες 

του ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ) και το θέμα της παρεμπόδισης ένταξης ΠΓΔΜ σε 

διεθνείς οργανισμούς από μέρους της Ελλάδος.  

Η αρνητική έκβαση της αναμενόμενης συνάντησης υψηλόβαθμων η 

οποία ακυρώνεται επιλέγουμε να μην ενταχθεί στις «επίσημες συναντήσεις 

κυβερνητικών στελεχών Ελλάδος – ΠΓΔΜ» ακριβώς εξαιτίας της εξαίρεσης 

που αποτελεί στις εξελίξεις. Σε περίπτωση που το θέμα μας ήταν 

αποκλειστικά η ποιοτική αξιολόγηση και η συχνότητα συναντήσεων τότε θα το 

συμπεριλαμβάναμε.  

Ωστόσο, κατ εξαίρεση αποτελεί δεδομένο το οποίο οφείλουμε να 

καταδείξουμε και όχι να συμπεριληφθεί στον μέσο όρο του έτους ( και από τον 

οποίο απέχει κατά πολύ). Θεωρούμε ότι αυτή η ματαίωση συνάντησης αφορά 

την σηματοδότηση της φθίνουσας πορείας των εξελίξεων κατόπιν της 

υπογραφής της Διμερούς Συμφωνίας.  

Η συνολική βαθμολογία που λαμβάνει το 1996 και η σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος μας δείχνει και την αρνητική κλίση της καμπύλης 

αξιολόγησης. Άλλωστε από το τέλος του προηγούμενο έτους συναντούμε τις 

πρώτες ρωγμές στην Συμφωνία ενώ δεν είναι λίγες οι μεταγενέστερες μελέτες 

που αποδίδουν μεγάλες ευθύνες  για τις εξελίξεις στην διαχείριση της 

κατάστασης από τους εμπλεκόμενους το συγκεκριμένο έτος. Η έλλειψη 

ψυχραιμίας και πιθανόν οι ελλείψεις προβλέψεων στην Διμερή Συμφωνία για 

ακόμη μία φορά θα αποτελέσουν τροχοπέδη στις προσδοκώμενες εξελίξεις. 
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Έτος 1997 

Συνάντηση έξω-κυβερνητικών πολιτικών  ( ΚΚΕ-Φλωράκης με Κίρο 

Γκλικόρωφ)  

3 

Δηλώσεις ΥΠΕΞ και Πρωθυπουργού ΠΓΔΜ  1 

Θέμα μειονοτήτων και δικαιωμάτων αυτών , από ΠΓΔΜ 0 

Συναυλία Θεοδωράκη στα Σκόπια 3 

Ίδρυση Εθνικού Μακεδονικού Συμβουλίου- Εθνικιστική οργάνωση 0 

Τουρισμός ( Κάτοικοι ΠΓΔΜ σε Ελλάδα) 2 

Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ  1 

Δηλώσεις Πολιτικών Ελλάδας 1 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της ΠΓΔΜ  2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της Ελλάδος 2 

Μη παρεμπόδιση προσπαθειών για συμμετοχή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς 

0 

Θέματα μειονοτήτων -ΠΓΔΜ 0 

Άρνηση εκ μέρους Ελλάδος παραδοχής ύπαρξης σλαβόφωνων 

πληθυσμών  

0 

Απουσία επίσημης συνάντησης κυβερνητικών στελεχών ΠΓΔΜ-

Ελλάδος 

2 

Συνάντησεις /Δραστηριότητα Πρέσβεων ΠΓΔΜ-Ελλάδας 3 

Αξιολόγηση έτους 1997 1,50 

 

                                        

Το 1997 στο πλαίσιο αξιολόγησης περιλαμβάνει 16 δεδομένα τα οποία 

ξεχωρίσαμε βάση του ιστορικού. Από αυτά τα 2 αποτελούν επανάληψη άλλων 

ή συμπεριλαμβάνονται στην περιγραφή κάποιου από τα διαχρονικά δεδομένα 

( λχ Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ και Δηλώσεις Πρωθυπουργού ΠΓΔΜ). 

Συνεπώς τα αξιολογούμε μόνο μία φορά το καθένα. Συνολικά τρία από τα 14 ( 

16) δεδομένα μας λαμβάνουν την αξιολόγηση της Εδραίωσης.  

Η συνάντηση έξω-κυβερνητικών πολιτικών παρόλο που προκαλεί 

διφορούμενα σχόλια στο εσωτερικό της Ελλάδας αποτελεί και μία δράση που 

βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο ιστορικά ενώ κινείται στα πλαίσια της 
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νομιμότητας. Όπως αναφέρεται και στο προηγούμενο κεφάλαιο επικρατεί ένα 

θετικό κλίμα ενώ ακόμη και διεθνή ΜΜΕ υποδέχονται την συνάντηση ως μία 

θετική κίνηση. Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκεται και ένα ακόμη δεδομένο , το οποίο 

έχει μοναδικό χαρακτήρα και όχι διαχρονικό. Η συναυλία του Μίκη 

Θεοδωράκη στα Σκόπια λαμβάνει τον χαρακτήρα της Εδραίωσης αφού 

αναμφίβολα πρόκειται για ένα δεδομένο με σημαντικά θετικό αντίκτυπο και 

στις δύο χώρες ενώ η αδιαμφισβήτητη προσωπικότητα του Μ.Θ. προσδίδει 

ιδιαίτερο βάρος και κάλυψη από ΜΜΕ. Στο σύνολο της ιστορίας των διμερών 

σχέσεων των δύο κρατών σπάνια συναντούμε πρωτοβουλίες αντίστοιχου 

μεγέθους με θετικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν είναι δύσκολο να 

αποδώσουμε την αξιολόγηση.  

Το τρίτο δεδομένο αφορά τις Συναντήσεις Πρέσβεων ΠΓΔΜ και 

Ελλάδος. Από την ίδρυση του γραφείου διασύνδεσης και έπειτα παρατηρείται 

ίσως και ως συνέπεια της Διμερούς Συμφωνίας μια εξαιρετικά μεγάλη 

δραστηριότητα στις δύο Πρεσβείες. Προφανώς ένας σημαντικός λόγος είναι 

και η ταχεία ανάπτυξη εμπορικών δεσμών που επιφέρουν επιπρόσθετο 

βάρος αλλά και το «χαμένο έδαφος» που προσπαθούν να καλύψουν οι 

Πρέσβεις.  

Εάν και κρίνεται ως σπάνιο φαινόμενο να επαναλαμβάνεται η 

αξιολόγηση «Εδραίωση» σε διαχρονικά δεδομένα ωστόσο πρέπει να 

τονίσουμε ότι την διαφοροποίηση στο συγκεκριμένο προσδίδει η γενικότερη 

αναβάθμιση ευθυνών των Πρέσβεων και η ταχεία ανάπτυξη των εμπορικών 

σχέσεων όπως αναφέρεται και πιο πάνω. Το συγκεκριμένο δεδομένο διανύει 

μία περίοδο όπου βρίσκεται στο ανώτερο δυνατό σημείο αξιολόγησης.  
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Έτος 1998 

Πρώτη επίσημη συνάντηση ΠΓΔΜ- Ελλάδος σε Αθήνα (από το 1991) 

ΥΠΕΞ Πάγκαλος με Υπ. Εξ. ΠΓΜΔ σε Αθήνα. 

3

Διασυνοριακή Συμφωνία 3

Βίαια επεισόδια μεταξύ πληθυσμών/ πολιτικών ομάδων / αθλητικών 

σωματείων των δύο χωρών 

0

Τουρισμός ( Κάτοικοι ΠΓΔΜ σε Ελλάδα) 2

Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ  2

Δηλώσεις Πολιτικών Ελλάδας 2

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της ΠΓΔΜ  2

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της Ελλάδος 1

Μη παρεμπόδιση προσπαθειών για συμμετοχή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς. 

2

Θέματα μειονοτήτων -ΠΓΔΜ 1

Άρνηση εκ μέρους Ελλάδος παραδοχής ύπαρξης σλαβόφωνων 

πληθυσμών  

0

Επίσημη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών ΠΓΔΜ-Ελλαδος  3

Συνεργασίες Ελλάδος - ΠΓΔΜ σε πολιτισμικά , εκπαιδευτικά , 

περιβαλοντολογικά και θέματα υποδομών 

1

Συνάντηση Πρέσβεων ΠΓΔΜ-Ελλάδας 2

Σύνολο Αξιολόγησης έτους 1998 1.61

 

Όπως και στα προηγούμενα έτη, τα στοιχεία τα οποία 

επαναλαμβάνονται ή ανήκουν σε γενικότερες ομάδες αξιολογούνται μόνο μία 

φορά και στον πίνακα τα προσθέτουμε παραδειγματικά για την ευκολία του 

αναγνώστη. Το σύνολο του έτους προσδίδει μία μικρή αύξηση (0.11) από το 

προηγούμενο δείγμα κυρίως της Διασυνοριακής Συμφωνίας και όσων 

επακολούθησαν (βλ. Ιστορική αναδρομή).  
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Η πολιτική αξιολόγηση διμερών σχέσεων 1999-2002  

Για τα τελευταία δύο διαστήματα που εξετάζουμε στην έρευνά μας 

θεωρούμε ότι πλέον είναι δεδομένος ο τρόπος αξιολόγησης για τον 

αναγνώστη και προχωρούμε αυτομάτως στους πίνακες. Τα δεδομένα 

κατηγοριοποιούνται αυτομάτως στις γενικές κατηγορίες που ανήκουν 

εξαιρώντας μόνο τα γεγονότα που εμφανίζονται πρώτη φορά. (λχ. Κατάργηση 

βίζα για επισκέπτες από ΠΓΔΜ σε Ελλάδα). 

 

Έτος 1999  

Κατάργηση βίζας για επισκέπτες ΠΓΔΜ σε Ελλάδα 3 

Τουρισμός ( Κάτοικοι ΠΓΔΜ σε Ελλάδα) 3 

Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ  1 

Δηλώσεις Πολιτικών Ελλάδας 2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της ΠΓΔΜ  1 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της Ελλάδος 1 

Μη παρεμπόδιση προσπαθειών για συμμετοχή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς 

2 

Θέματα μειονοτήτων -ΠΓΔΜ 0 

Άρνηση εκ μέρους Ελλάδος παραδοχής ύπαρξης σλαβόφωνων 

πληθυσμών  

0 

Επίσημη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών ΠΓΔΜ-Ελλάδος 3 

Συνεργασίες Ελλάδος - ΠΓΔΜ σε πολιτισμικά , εκπαιδευτικά , 

περιβαλοντολογικά και θέματα υποδομών 

2 

Συνάντηση Πρέσβεων ΠΓΔΜ-Ελλάδας 3 

Βίαια επεισόδια μεταξύ πληθυσμών/ πολιτικών ομάδων / αθλητικών 

σωματείων των δύο χωρών 

3 

Σύνολο πολιτικής αξιολόγησης έτους 1999 1.85  
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Έτος 2000  

Τουρισμός ( Κάτοικοι ΠΓΔΜ σε Ελλάδα) 3 

Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ  2 

Δηλώσεις Πολιτικών Ελλάδας 1 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της ΠΓΔΜ  2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της Ελλάδος 2 

Μη παρεμπόδιση προσπαθειών για συμμετοχή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς 

2 

Θέματα μειονοτήτων -ΠΓΔΜ 1 

Άρνηση εκ μέρους Ελλάδος παραδοχής ύπαρξης σλαβόφωνων 

πληθυσμών  

1 

Επίσημη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών ΠΓΔΜ-Ελλάδος 2 

Συνεργασίες Ελλάδος - ΠΓΔΜ σε πολιτισμικά , εκπαιδευτικά , 

περιβαλλοντολογικά και θέματα υποδομών 

2 

Συνάντηση Πρέσβεων ΠΓΔΜ-Ελλάδας 1 

Βίαια επεισόδια μεταξύ πληθυσμών/ πολιτικών ομάδων / αθλητικών 

σωματείων  

2 

Σύνολο πολιτικής αξιολόγησης έτους 2000 1.75 
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Έτος 2001  

Τουρισμός ( Κάτοικοι ΠΓΔΜ σε Ελλάδα) 2 

Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ  2 

Δηλώσεις Πολιτικών Ελλάδας 3 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της ΠΓΔΜ  1 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της Ελλάδος 2 

Μη παρεμπόδιση προσπαθειών για συμμετοχή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς 

3 

Θέματα μειονοτήτων -ΠΓΔΜ 1 

Μη αναγνώριση ύπαρξης «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα 1 

Επίσημη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών ΠΓΔΜ-Ελλάδος 1 

Συνεργασίες Ελλάδος - ΠΓΔΜ σε πολιτισμικά , εκπαιδευτικά , 

περιβαλλοντολογικά και θέματα υποδομών 

1 

Συνάντηση Πρέσβεων ΠΓΔΜ-Ελλάδας 1 

Βίαια επεισόδια μεταξύ πληθυσμών/ πολιτικών ομάδων / αθλητικών 

σωματείων των δύο χωρών 

3 

Αξιολόγηση έτους 2001 .1,75 

 



 

Έτος 2002  

Τουρισμός ( Κάτοικοι ΠΓΔΜ σε Ελλάδα) 2 

Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ  1 

Δηλώσεις Πολιτικών Ελλάδας 2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της ΠΓΔΜ  0 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της Ελλάδος 2 

Μη παρεμπόδιση προσπαθειών για συμμετοχή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς 

3 

Θέματα μειονοτήτων -ΠΓΔΜ 1 

Μη αναγνώριση ύπαρξης «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα 1 

Επίσημη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών ΠΓΔΜ -Ελλάδος 2 

Συνεργασίες Ελλάδος - ΠΓΔΜ σε πολιτισμικά , εκπαιδευτικά , 

περιβαλλοντολογικά και θέματα υποδομών 

3 

Συνάντηση Πρέσβεων ΠΓΔΜ-Ελλάδας 2 

Βίαια επεισόδια μεταξύ πληθυσμών/ πολιτικών ομάδων / αθλητικών 

σωματείων  

3 

Αξιολόγηση έτους 2002 1.83 
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Η πολιτική αξιολόγηση 2003-2006 

 

Έτος 2003  

Τουρισμός ( Κάτοικοι ΠΓΔΜ σε Ελλάδα) 2 

Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ  2 

Δηλώσεις Πολιτικών Ελλάδας 1 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της ΠΓΔΜ  2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της Ελλάδος 2 

Μη παρεμπόδιση προσπαθειών για συμμετοχή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς 

3 

Θέματα μειονοτήτων -ΠΓΔΜ 2 

Μη αναγνώριση ύπαρξης «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα 1 

Επίσημη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών ΠΓΔΜ -Ελλάδος 2 

Συνεργασίες Ελλάδος - ΠΓΔΜ σε πολιτισμικά , εκπαιδευτικά , 

περιβαλλοντολογικά και θέματα υποδομών 

3 

Συνάντηση Πρέσβεων ΠΓΔΜ-Ελλάδας 3 

Βίαια επεισόδια μεταξύ πληθυσμών/ πολιτικών ομάδων / αθλητικών 

σωματείων  

3 

Αξιολόγηση έτους 2003 2.17 
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Έτος 2004  

Τουρισμός ( Κάτοικοι ΠΓΔΜ σε Ελλάδα) 3 

Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ  2 

Δηλώσεις Πολιτικών Ελλάδας 2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της ΠΓΔΜ  3 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της Ελλάδος 1 

Μη παρεμπόδιση προσπαθειών για συμμετοχή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς 
3 

Θέματα μειονοτήτων -ΠΓΔΜ 1 

Μη αναγνώριση ύπαρξης «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα 1 

Επίσημη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών ΠΓΔΜ -Ελλάδος 2 

Συνεργασίες Ελλάδος - ΠΓΔΜ σε πολιτισμικά , εκπαιδευτικά , 

περιβαλλοντολογικά και θέματα υποδομών 
2 

Συνάντηση Πρέσβεων ΠΓΔΜ-Ελλάδας 2 

Βίαια επεισόδια μεταξύ πληθυσμών/ πολιτικών ομάδων / αθλητικών 

σωματείων  
3 

Αξιολόγηση έτους 2004 2.08 
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Έτος 2005  

Τουρισμός (Κάτοικοι ΠΓΔΜ σε Ελλάδα) 3 

Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ  0 

Δηλώσεις Πολιτικών Ελλάδας 2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της ΠΓΔΜ  2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της Ελλάδος 2 

Μη παρεμπόδιση προσπαθειών για συμμετοχή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς 

3 

Θέματα μειονοτήτων -ΠΓΔΜ 1 

Μη αναγνώριση ύπαρξης «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα 1 

Επίσημη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών ΠΓΔΜ-Ελλάδος 1 

Συνεργασίες Ελλάδος - ΠΓΔΜ σε πολιτισμικά , εκπαιδευτικά , 

περιβαλλοντολογικά και θέματα υποδομών 

2 

Συνάντηση Πρέσβεων ΠΓΔΜ-Ελλάδας 2 

Βίαια επεισόδια μεταξύ πληθυσμών/ πολιτικών ομάδων / αθλητικών 

σωματείων των δύο χωρών 

3 

Στάση πολιτών Ελλάδας απέναντι σε ΠΓΔΜ 1 

Στάση πολιτών ΠΓΔΜ απέναντι σε Ελλάδα  2 

Στάση Ελληνικής εκκλησίας απέναντι στο ζήτημα  2 

Σύνολο αξιολόγησης έτους 2005 1.8 
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Έτος 2006  

Τουρισμός (Κάτοικοι ΠΓΔΜ σε Ελλάδα) 3 

Δηλώσεις Πολιτικών ΠΓΔΜ  1 

Δηλώσεις Πολιτικών Ελλάδας 2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της ΠΓΔΜ  2 

Αναφορές/Γενικότερη Στάση από Media της Ελλάδος 1 

Μη παρεμπόδιση προσπαθειών για συμμετοχή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς 3 

Θέματα μειονοτήτων -ΠΓΔΜ 1 
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Επίλογος  

Αναπόφευκτα, η συζήτηση περί των διμερών σχέσεων Ελλάδας και 

ΠΓΔΜ περιστρέφεται γύρω από το ζήτημα της ονομασίας της τελευταίας, 

επισκιάζοντας και ενδεχομένως παρεμποδίζοντας τις εξελίξεις σε τομείς 

οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.  

Η ιδιαιτερότητα του ζητήματος του ονόματος που ανέκυψε μεταξύ της 

Ελλάδας και της ΠΓΔΜ είναι ίσως το ότι για πρώτη φορά τέθηκε εθνικό ζήτημα 

το οποίο αναπόφευκτα συνδεόταν με ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της 

Ελλάδας. Στην προκείμενη περίπτωση, οι ιστορικές διεκδικήσεις ανήχθησαν 

σε γεωγραφικές και σε απειλή κατά της ελληνικής επικράτειας μέσα από ένα 

ακραίο πλαίσιο αρχαιολαγνείας. 

Σε αντίθεση με την εκτίμηση του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου 

Μητσοτάκη πως σε «σε δέκα χρόνια το θέμα του ονόματος θα το έχομε 

ξεχάσει» (δήλωση τον Απρίλιο του 1993), το ζήτημα της ονομασίας παραμένει 

άλυτο ζήτημα που διαρκώς απασχολεί την ατζέντα των διπλωματών, των 

κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών.  

Αναμφισβήτητα, η πλευρά της ΠΓΔΜ εκμεταλλεύτηκε την ευνοϊκή της 

διπλωματικά και επικοινωνιακά θέση για να προβεί σε προκλητικές κινήσεις, 

χρησιμοποιώντας σύμβολα με έντονο φορτίο, όπως ο ήλιος της Βεργίνας στη 

σημαία της, και καταφεύγοντας σε έντονη προπαγάνδα σε όλο το φάσμα των 

διαθέσιμων μέσων κατοχυρώνοντας ανεπίσημα σε διάφορα φόρουμ ανά τον 

κόσμο την ονομασία «Μακεδονία».  

 Οι οικονομικές σχέσεις των δύο κρατών όπως αυτές εκφράζονται από 

την συνεργασία τους σε τομείς Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και Εμπορίου 

μπορεί να παρουσιάζουν κατά διαστήματα αυξητικές τάσεις και να έχουν 

σταθεροποιηθεί πάνω από ένα επίπεδο που εξασφαλίζει βασικές δομές 

συνεργασίας ωστόσο όπως φαίνεται από την συνδυαστική καμπύλη 

πολιτικών διμερών σχέσεων και οικονομικών σχέσεων, οι δεύτερες δεν 

δείχνουν ικανές μετά το 1996 να αποτελέσουν τον βασικό λόγο συμφωνίας σε 

θέματα εθνικού συμφέροντος όπως η ονομασία. Οι δύο χώρες και κυρίως η 
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ΠΓΔΜ δείχνει (κυρίως μετά το 1996) να προσανατολίζεται σε μια οικονομική 

πολιτική που της επιτρέπει να διατηρεί ανοιχτό τον διάλογο με την Ελλάδα και 

τους εμπλεκόμενους φορείς και παράλληλα να ψάχνει εμπορικούς εταίρους 

που θα μειώσουν τον βαθμό εξάρτησης από την Ελλάδα.  

Μέσα από την λεπτομερή ιστορική καταγραφή και το πλαίσιο 

αξιολόγησης η έρευνα παρέχει ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα αναφορικά με την 

εργαλειοποίηση οικονομικών δράσεων από μέρους κυρίως της Ελλάδας και 

κυρίως καταγράφει τον βαθμό επηρεασμού της χώρας υποδοχής (σε ΞΑΕ) 

από την χώρα-επενδυτή  . Συμπερασματικά και με τα δεδομένα των ετών 

1991 έως 2006 (χωρίς να έχουν αλλάξει πολλά έως και σήμερα) μπορούμε με 

σιγουριά να πούμε πως πράγματι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις 

βοηθούν σταδιακά τις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών , χωρίς όμως η 

αύξηση που παρατηρείται σε αυτές να επηρεάζει την εξωτερική πολιτική της 

ΠΓΔΜ ή της Ελλάδος έξω από το οικονομικό πλαίσιο συνεργασίας.  

Η έρευνα καθώς και το πλαίσιο αξιολόγησης προτείνουν μία 

συνεχόμενη και διαρκή ανάλυση των δεδομένων κρατών ώστε να 

διευκρινιστεί ο βαθμός αλληλεπίδρασης αλλά και επηρεασμού των διμερών 

σχέσεων μέσω της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας , δύο πεδία που 

δεν ποσοτικοποιούνται όσο θα μπορούσανε προς όφελος των μελλοντικών 

σπουδαστών και ερευνητών διεθνών σχέσεων. Αυτή η διαδικασία μπορεί να 

αποδώσει όχι μόνο αριθμητικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με λεπτομερή 

καταγραφή ιστορικών γεγονότων, αλλά και να αναδείξει την πραγματική 

ιεράρχηση των οικονομικών και πολιτικών όρων στην διαδικασία των 

στρατηγικών τοποθετήσεων σε διμερείς σχέσεις από τα αντίστοιχα 

εμπλεκόμενα μέρη.  



Παράρτημα  

Χάρτης Ι 

 

Το κράτος της ΠΓΔΜ και οι όμορες χώρες. 

Χάρτης ΙΙ 
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Εθνογραφικός χάρτης του 1877 που απεικονίζει τους πληθυσμούς των 

ευρωπαϊκών εδαφών της Οθ. Αυτοκρατορίας. Σημαίνον του εν λόγω χάρτη η 

εθνοτική ομάδα «Ελληνοβουλγάρων» που εμφανίζεται να κατοικεί σε 

περιοχές της σημερινής Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΠΓΔΜ.  



Χάρτης ΙΙΙ 

 

Απεικόνιση της ευρύτερης Μακεδονίας σε χάρτη των σχολικών βιβλίων της 

ΠΓΔΜ, όπου η γεωγραφική οντότητα της Μακεδονίας εκτείνεται (μεταξύ 

άλλων) και στην Ελλάδα408.  
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408 Πηγή: Vlasidis, V., στο ίδιο, σελ. 293. 
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