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Περίληψη 

 Ένας από τους κύριους παράγοντες που διαμορφώνουν σημαντικά τις 

παραμέτρους στην λήψη αποφάσεων στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής είναι και ο 

παράγοντας οικονομία. Από αρχαιοτάτων χρόνων ο οικονομικός παράγοντας επηρέαζε 

σημαντικά την διαμόρφωση της πολιτικής των κρατών τόσο στην σύναψη συμμαχιών 

όσο και στην κήρυξη των πολέμων.  

Στην σύγχρονη διπλωματική ιστορία η οικονομική διπλωματία φαίνεται να 

κερδίζει συνεχώς έδαφος στην χάραξη της εξωτερικής πολιτικής με συνέπεια να περνά 

από την φάση της πολιτικής και στρατιωτικής διπλωματίας στην ολοένα αυξανόμενη 

επιρροή της οικονομίας στο πεδίο αυτό.  

 Κατά πολλούς αναλυτές υπάρχει σύγχυση ή τα όρια της οικονομικής και της 

πολιτικής διπλωματίας είναι ασαφή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο η χάραξη 

της εξωτερικής πολιτικής βασίζεται κατά κύριο λόγο σε πολιτικούς παραμέτρους ή η 

λήψη των αποφάσεων ενέχει κατά κύριο λόγο οικονομικούς παραμέτρους, κατά πόσο 

δηλαδή η υψηλή διπλωματία διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική σε σχέση με την 

χαμηλή. Ως υψηλή διπλωματία νοείται η πολιτική που ασκείται με βάση τα πολιτικά 

και στρατιωτικά δεδομένα ή τους πολιτικούς και στρατιωτικούς σχεδιασμούς 

ασφαλείας. Χαμηλή διπλωματία νοείται η χάραξη της οικονομικής πολιτικής ενός 

κράτους, η εμπορική πολιτική, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, η πολιτική των 

επιχειρήσεων του κράτους, οι πολυεθνικές, οι ΑΞΕ και άλλα.  

Τις τελευταίες δεκαετίες για πολλούς αναλυτές η διάκριση της υψηλής και της 

χαμηλής διπλωματίας δεν υφίσταται και τούτο διότι ο οικονομικός παράγοντας κερδίζει 

συνεχώς έδαφος. Από τη στιγμή που η παραδοσιακή πολιτική και η στρατιωτική 

διπλωματία αδυνατεί να συνδιαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τα διεθνή δρώμενα π.χ. η 

στρατιωτική διπλωματία λόγω της απειλής του πυρηνικού ολοκαυτώματος αδυνατεί 

πολλές φορές να δώσει απτά αποτελέσματα ή τουλάχιστον δεν συνιστάται. Βέβαια 

υπάρχουν περιφερειακές συρράξεις τις οποίες τα βαθύτερα αίτια είναι μάλλον 

οικονομικά. Η πολιτική διπλωματία βασιζόμενη στους διεθνείς κανόνες και μόνον, 

συνήθως φέρνει περιορισμένα αποτελέσματα. Στην άλλη περίπτωση η διεθνής 

οικονομική διπλωματία αποτελεί ένα όπλο πίεσης είτε με θετικά είτε με αρνητικά 

χαρακτηριστικά που επηρεάζει σημαντικά τόσο τις διμερείς όσο και τις πολυμερείς 

σχέσεις των κρατών. Ας μην ξεχνάμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας ισχύος εκτός 
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από την πολιτική και την στρατιωτική είναι η οικονομία. Αν η οικονομία είναι  

σημαντικότερη από οποτεδήποτε άλλοτε τίθενται τα διλήμματα, η εξωτερική πολιτική 

καθοδηγείται όλο και περισσότερο από την οικονομική πολιτική και δη από την 

εμπορική πολιτική; Η οικονομική ισχύ έχει μεγαλύτερη ισχύ από την στρατιωτική ισχύ; 

Η κατάκτηση της αγοράς είναι πιο σημαντική από την κατάκτηση των εδαφών; Η 

οικονομική συνεργασία των χωρών οδηγεί στην ειρήνη; Η παγκοσμιοποίηση φέρνει την 

ειρήνη και την ασφάλεια; Η οικονομική ισχύ επιβάλει τους κανόνες του νέου 

παιχνιδιού; Για παράδειγμα η οικονομική κυριαρχία των ΗΠΑ θέτει τους νέους κανόνες 

της παγκοσμιοποίησης; μέσα από θετικές ή αρνητικές πρακτικές; (θετικές πρακτικές 

μπορεί να είναι η οικονομική βοήθεια, ο δανεισμός, οι ΑΞΕ και άλλα, ενώ αρνητικές 

μπορεί να είναι το εμπάργκο, το μποϊκοτάζ, οι δασμοί). Όλα αυτά περικλείονται στα 

κλισέ: Tα πάντα έχουν σχέση με την οικονομία; ο οικονομικά ισχυρός βάζει τους 

κανόνες; το χρήμα είναι η νέα θρησκεία;  

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει το κατά πόσο ο 

οικονομικός παράγοντας και περισσότερο η εμπορική διπλωματία επηρεάζει τις 

διεθνείς σχέσεις των κρατών. Οι οικονομικές κυρώσεις αποτελούν ένα σύγχρονο όπλο 

επιβολής καταναγκασμού από μια χώρα σε μια άλλη (μονομερείς) ή από ένα σύνολο 

χωρών (πολυμερείς);. Eξυπηρετούνται οι στόχοι και οι σκοποί των κυρώσεων; Έχουν 

αποτελέσματα και σε ποιο βαθμό; Είναι δυνατή η αποτίμηση του κόστους οφέλους των 

χωρών που συμμετέχουν στην διαδικασία των κυρώσεων δηλαδή της χώρας επιβολής 

(αποστολέας) και της χώρας αποδέκτης (στόχος); Οι εμπορικές κυρώσεις αποτελούν 

πρακτική εξαναγκασμού ή πρακτική βίας;  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διπλωματική αυτή εργασία αποτελείται από τρία 

κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην οικονομική διπλωματία και 

περιλαμβάνει  τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τα είδη της οικονομικής διπλωματίας, τις 

διαστάσεις, τα επίπεδα, τους στόχους και τα μέσα της. Το δεύτερο κεφάλαιο 

αναφέρεται στην διπλωματία των κυρώσεων και περιλαμβάνει την θεωρητική και 

εννοιολογική προσέγγιση των οικονομικών κυρώσεων μέσα από την πρακτική 

εφαρμογή τους. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται το εμπάργκο σε όλες τις 

διαστάσεις του. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται δυο μελέτες περιπτώσεων, των 

Σκοπίων και της Ρωσικής Ομοσπονδίας προκειμένου να συγκριθεί η θεωρία με την 

πρακτική εφαρμογή των οικονομικών κυρώσεων.   

 



 

6 
 

Πίνακας Περιεχομένων 

Κεφάλαιο 1 

1.1.Η οικονομία στην εξωτερική πολιτική……………………………………… 10 

1.2.Θεωρητικές προσεγγίσεις…………………………………………………… 14 

     1.2.1 Ρεαλισμός……………………………………………………………... 14 

     1.2.2 Φιλελευθερισμός……………………………………………………… 18 

     1.2.3 Μερκαντιλισμός……………………………………………………….. 22 

     1.2.4 Εθνικισμός…………………………………………………………….. 23 

     1.2.5 Μαρξισμός…………………………………………………………….. 24 

1.3.Είδη Οικονομικής Διπλωματίας…………………………………………….. 27 

      1.3.1 Οικονομική βοήθεια………………………………………………….. 27 

      1.3.2 Οικονομικές κυρώσεις ……………………………………………….. 31 

1.4.Διαστάσεις και σκοποί της οικονομικής διπλωματίας……………………… 32 

1.5.Οικονομική διπλωματία ως διαδικασία…………………………………….. 33  

1.6.Επίπεδα άσκησης της οικονομικής διπλωματίας…………………………… 35  

      1.6.1 Διμερείς συμφωνίες…………………………………………………... 35 

      1.6.2.Πολυμερείς συμφωνίες………………………………………………. 35 

      1.6.3 Περιφερειακό…………………………………………………………. 36 

      1.6.4 Εντός του κράτους στόχου…………………………………………… 39 

Κεφάλαιο 2 

2.1.Μέσα της οικονομικής διπλωματίας………………………………………… 40 

      2.1.1 Θετικά μέσα της οικονομικής διπλωματίας…………………………… 40 

      2.1.2 Αρνητικά μέσα της οικονομικής διπλωματίας-οικονομικές κυρώσεις... 41 

2.2. Οι στόχοι των οικονομικών κυρώσεων……………………………………... 43 

2.3. Η επιλογή των μέτρων………………………………………………………. 47 

2.4. Επενδυτικές κυρώσεις………………………………………………………. 48 

2.5.Οι πολιτικοί παράγοντες κυρώσεων στην χώρα αποστολέα…………………. 51 



 

7 
 

2.6.Οι κυρώσεις στην χώρα στόχο……………………………………………….. 56 

2.7.Το μοντέλο βαρύτητας……………………………………………………..… 58 

2.8.Το παράδοξο των οικονομικών κυρώσεων………………………………….. 62 

2.9.Η οικονομική ερμηνεία των επιπτώσεων των κυρώσεων…………………… 70 

2.10.Έξυπνες κυρώσεις και νέες κυρώσεις……………………………………… 73 

2.11.Κυρώσεις, παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας……………………………… 78 

2.12.Εμπάργκο – Μποϊκοτάζ…………………………………………………….. 84 

2.13.Αποτελέσματα των κυρώσεων……………………………………………... 87 

Κεφάλαιο 3 

3.1.Μελέτη περιπτώσεων………………………………………………………… 91  

      3.1.1.Η περίπτωση των Σκοπίων……………………………………………... 91 

      3.1.2.Τα οικονομικά των Σκοπίων…………………………………………… 96 

      3.1.3.Οι εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας – Σκόπια…………………….……. 101 

      3.1.4.Υπηρεσίες………………………………………………………………   107  

      3.1.5.Οι Ελληνικές Επενδύσεις στα Σκόπια………………………...………..   108 

      3.1.6. Τα αποτελέσματα του Εμπάργκο στα Σκόπια…………………………   111 

3.2.1 Η περίπτωση της Ρωσίας…………………………………………………...  114 

3.2.2 Τα μακροοικονομικά μεγέθη της εξεταζόμενης περιόδου 2010-2017……..   116 

3.2.3 Παραγωγικοί Τομείς…………………………………………………….......  127  

         3.2.3.1.Πρωτογενής τομέας…………………………………………………  127  

         3.2.3.2.Ενεργειακός Τομέας………………………………………………..   127 

         3.2.3.3.Δευτερογενής τομέας……………………………………………….   128  

3.2.4 Υπηρεσίες…………………………………………………………………..   128 

3.2.5 Τουρισμός……………………………………………………………….......  128 

3.2.6 Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας –Ρωσίας……………………………………   129 

3.2.7 Ρωσικές Επενδύσεις στην Ελλάδα………………………………………….   131 

3.2.8 Τουρισμός…………………………………………………………………..   132 

3.2.9 Αποτελέσματα των κυρώσεων μεταξύ ΕΕ- Ρωσία…………………………   132 



 

8 
 

3.3.   Γενικά συμπεράσματα……………………………………………………..    138 

4.     Βιβλιογραφία……………………………………………………………….. 141 

 

Ευρετήριο Σχημάτων  

1. Ενδογενείς πολιτικές ισορροπίες……………………………………………... 52 

2. Επιπτώσεις κυρώσεων στην χώρα-στόχο……………………………………. 56 

3. Επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο των οικονομικών κυρώσεων………………. 71 

4. Επιπτώσεις στην χώρα-στόχο του εμπάργκο…………………………………. 85 

 

Ευρετήριο Πινάκων  

1.  Αποτελέσματα παιγνίου……………………………………………………….. 65 

2.  Σενάρια Παιγνίου……………………………………………………………....  68 

3.  Παράγοντες επιτυχίας-αποτυχίας…………………………………………….... 79 

4.  Επιτυχία ή αποτυχία των κυρώσεων με βάση την διάρκεια…………………... 80 

5.  Εμπορικό Ισοζύγιο (Ελλάδας-ΠΓΔΜ)………………………………………... 102 

6.  Εξαγωγές ΠΓΔΜ (Κύριοι εμπορικοί εταίροι)………………………………....   103 

7.  Κύριοι Εμπορικοί εταίροι……………………………………………………...   104 

8.  Εξαγωγές (%) της ΠΓΔΜ…………………………………………………….. 105 

9.  Εισαγωγές (%) της ΠΓΔΜ…………………………………………………….    105 

10.Ελληνικές Εισαγωγές από την ΠΓΔΜ…………………………………………   106 

11.Ελληνικές Εξαγωγές  ΠΓΔΜ…………………………………………………..   106 

12.Τουριστικό ρεύμα Ελλάδας-ΠΓΔΜ……………………………………………   108 

13.ΑΞΕ Ελλάδας – ΠΓΔΜ……………………………………………………….. 109 

14.Εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας με εξωτερικό…………………………………. 124 

15.Κύριοι εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας…………………………………………. 124 

16.Σύνθεση Εξαγωγών της Ρώσικης Ομοσπονδίας……………………………..... 125 

17.Σύνθεση Εισαγωγών της Ρωσικής Ομοσπονδίας……………………………… 125   

18.Ροές ΑΞΕ  σε εκ $............................................................................................... 126 



 

9 
 

19.10 πρώτες χώρες προέλευσης /προορισμού ΑΞΕ το 2016σε εκ $...................... 126 

20.Μεταφορές διαμορφώθηκαν ως εξής (σε εκ. τόνους)……………………….. 128 

21.Τουριστική δαπάνη σε δις $................................................................................ 128 

22.Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των Ρώσων πολιτών σε χιλ………………..... 129 

23.Διμερές εμπόριο αγαθών  έτος 2010…………………………………………..   129 

24.Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδας –Ρωσίας (2010-2011)………………………   130 

25.Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδας –Ρωσίας (2013-2014)………………………   130 

26.Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδας –Ρωσίας (2015-2016)…………………….....  131 

 

Ευρετήριο Διαγραμμάτων  

1.  Ετήσιο ΑΕΠ (%) της ΠΓΔΜ…………………………………………………. 97 

2.  ΑΕΠ ($) της ΠΓΔΜ…………………………………………………………. 98 

3.  Πληθωρισμός της ΠΓΔΜ…………………………………………………….     98 

4.  Ανεργία της ΠΓΔΜ…………………………………………………………..     99 

5.  Εισαγωγές της ΠΓΔΜ………………………………………………………..     100 

6.  Εξαγωγές της ΠΓΔΜ………………………………………………………… 101 

7.  Εμπορικό Ισοζύγιο (Ελλάδας-ΠΓΔΜ)……………………………………….. 103 

8.  Ρυθμός Μεταβολής ΑΕΠ, 2005-2016………………………………………... 117 

9.  Πορεία Ρωσικού ΑΕΠ………………………………………………………… 117 

10.Πορεία Πληθωρισμού στη Ρωσία, 2000-2016……………………………….. 118 

11.Πορεία Ανεργίας στη Ρωσική Ομοσπονδία (%), 1992-2016……………….. 118 

12.Εξέλιξη πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος στη Ρωσία 2000-2016…… 119 

13.Πορεία συναλλαγματικής ισοτιμίας ρουβλίου έναντι Ευρώ  

και Δολαρίου ΗΠΑ, 2005-2016…………………………………………………     120 

14.Πορεία βασικού επιτοκίου τέλη 2014 έως 2016……………………………...    121 

15.Πορεία Εξωτερικού Χρέους, 2010-2016(εκατ.δολ.ΗΠΑ)……………………    122 

 

 



 

10 
 

1.1 Η οικονομία στην εξωτερική πολιτική 

Η βαρύτητα που προσέδιδαν οι διάφοροι αναλυτές των ΔΣ, αλλά και οι 

υπεύθυνοι χάραξης της εξωτερικής πολιτικής των χωρών στον οικονομικό παράγοντα 

δεν ήταν πάντα η ίδια στις διάφορες χρονικές περιόδους.Yπήρχαν εποχές που ο 

οικονομικός παράγοντας δεν λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη κυρίως από τους αναλυτές 

των ΔΣ, στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον. 

Πριν το 1945, οι ΔΣ δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια επιστήμη με 

εξειδικευμένους μελετητές, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν συγγράμματα 

εξειδικευμένα στο είδος αυτό και ακόμη περισσότερο στην σχέση του οικονομικού 

παράγοντα με τις ΔΣ. 

Το μεσοδιάστημα του ΄50 και του ΄60 έγιναν κάποιες μελέτες που αφορούσαν 

κυρίως το σχέδιο Marshall, την ΕΟΚ και την ΚΟΜΕΚΟΝ χωρίς να προσδίδουν σε 

αυτές τον χαρακτήρα του πονήματος των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων .  

Στροφή παρατηρείται στη περίοδο του μεσοπόλεμου όπου ο οικονομικός 

παράγοντας αρχίζει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Έτσι ο Norman Angell στα 

συγγράμματα του έχει ως κεντρικό θέμα την οικονομική αλληλεξάρτηση των χωρών.    

Ο J.M. Keynes στα δικά του γραπτά ανέλυε τις οικονομικές συνέπειες της ειρήνης των 

Βερσαλλιών. Ο φιλελεύθερος  J.A.Hobson, ο σοσιαλιστής Leonard Woolf και από την 

πλευρά των μαρξιστών η Rosa Luxemburg και βέβαια ο Λένιν ανέλυσαν εκτεταμένα 

τον λεγόμενο «οικονομικό ιμπεριαλισμός». Ένας από τους πρωτοπόρους στην 

συγγραφή πονημάτων για τις οικονομικές κυρώσεις ήταν ο David Mitrany. Σύμφωνα με 

αυτόν οι αγκυλώσεις, οι στρεβλώσεις και ακόμη περισσότερο η αδυναμία του κράτους 

να ικανοποιήσει τις ανθρώπινες ανάγκες της εποχής, απαιτούσε την πολιτική και 

οικονομική αναδιοργάνωση του κράτους με την συμμετοχή ειδικευμένου προσωπικού – 

τεχνοκράτες που με τις οικονομικές – πολιτικές και κοινωνικές τους γνώσεις θα 

καθιστούσαν το κράτος σύγχρονο και λειτουργικό, μειώνοντας τον μιλιταριστικό του 

χαρακτήρα και καθιστώντας το περισσότερο νομιμόφρον. Οι απόψεις αυτές έχουν 

ευρεία αποδοχή στις σύγχρονες θεωρίες περί «παγκοσμιοποίησης» με τη δημιουργία 

υπερεθνικών διεθνών συστημάτων και τον υποβιβασμό – παρακμή των εθνών –κρατών. 

Στις αρχές του ΄20 αιώνα οι αναλυτές των ΔΣ άρχισαν να ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τον ρόλο του οικονομικού παράγοντα στην διαμόρφωση των διεθνών 

σχέσεων και κατά συνέπεια στον ρόλο της οικονομικής διπλωματίας. Ο E.H.Carr στο 

έργο του The Twenty Year Crisis, 1919-1939 πίστευε ότι η «κρίση» των διεθνών 

σχέσεων είναι αποτέλεσμα των οικονομικών κρίσεων, δηλαδή της εμμονής των 
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«ουτοπιστών» διανοούμενων του Μεσοπόλεμου στο φιλελεύθερο δόγμα  του Laissez-

faire οι οποίοι δεν είχαν αντιληφθεί τις νέες μορφές οργάνωσης τόσο στο κοινωνικό 

όσο και στο πολιτικό –οικονομικό πεδίο με χαρακτηριστικά την μεγάλης κλίμακας 

παραγωγή, τον ισχυρό συνδικαλισμό, τον οικονομικό σχεδιασμό και το κράτος 

πρόνοιας.
1
 

Κατά τον Carr η πολιτική ισχύ ενέχει τη στρατιωτική ισχύ, την οικονομική ισχύ 

και την ισχύ πάνω στην κοινή γνώμη.
2
            

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στο διάστημα 1945 μέχρι τις αρχές του 

΄70 ο ρόλος των οικονομικών υποβιβάστηκε όσο αναφορά τις μελέτες για τις ΔΣ. Οι 

κύριοι λόγοι ήταν : Πρώτον την περίοδο αυτή επικρατεί ο λεγόμενος Ψυχρός Πόλεμος. 

Tο ζητούμενο λοιπόν σε αυτή την περίοδο ήταν να αποφευχθεί μια πυρηνική 

σύγκρουση μεταξύ Ανατολής - Δύσης. Οι αναλυτές επικεντρώθηκαν κυρίως στον 

πολιτικό, στρατιωτικό και ιδεολογικό ανταγωνισμό. Τα οικονομικά πέρασαν στην 

κατηγορία της «χαμηλής» πολιτικής, σύμφωνα με την ρεαλιστική σχολή σε 

αντιδιαστολή με την κρατική ασφάλεια και την στρατιωτική ισχύ που αποτελούν μέρη 

της «υψηλής» πολιτικής. Πρέπει να τονίσουμε ότι ενώ η ιδεολογική αντιπαράθεση 

αφορούσε δυο διαφορετικά ανταγωνιστικά οικονομικά συστήματα, τον κουμμουνισμό 

και τον καπιταλισμό ή αλλιώς την ελεύθερη αγορά, γρήγορα πήρε τη  μορφή πολιτικού 

ανταγωνισμού μεταξύ δημοκρατίας και δικτατορίας, του ολοκληρωτισμού και του 

ελεύθερου κόσμου. Ο δεύτερος λόγος είναι κυρίως μεθοδολογικός. Την περίοδο αυτή 

δημιουργούνται οι βάσεις έτσι ώστε η Διεθνής Πολιτική να γίνει «επιστήμη», σε αυτήν 

την προσπάθεια η οικονομία συνειδητά ή ασυνείδητα πέρασε σε δεύτερο ρόλο.
3
 

Ο Hans Morgenthau διέκρινε σαφώς την οικονομία από την πολιτική, όπου η 

πρώτη αφορούσε τον πλούτο και η δεύτερη την ισχύ, η πρώτη αφορά την 

μεγιστοποίηση της ωφέλειας του ανθρώπου (homo economicus) και η δεύτερη την 

μεγιστοποίηση της ισχύς (homo politicus). 

Παρόλο που θεωρεί ότι οι οικονομικοί παράγοντες αποτελούν συστατικό 

στοιχείο της «εθνικής ισχύος» πιστεύει ότι αυτοί δεν αποτελούν μέρος της Διεθνούς 

Πολιτικής. Για να το τεκμηριώσει αυτό δίνει το παράδειγμα της Ελβετίας που παρόλο 

                                                           
1
Economides Spyros,Peter Wilson,  O οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις, Λονδίνο-Νέα-

Υόρκη 2001 (Για την Ελληνική Γλώσσα 2007, Εκδόσεις Θεμέλιο) Μετάφραση : Γιώργος 

Κυριακόπουλος, Επιστημονική Επιμέλεια: Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος, σ. 28-31. 
2
 E.H.Carr, The Twenty Year Crisis, 1919-1939 An Introduction to the Study of international Relations, 

δεύτερη έκδοση , Macmillan, Λονδίνο 1946 (Ελληνική έκδοση :Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939 

Εισαγωγή στην μελέτη των Διεθνών Σχέσεων  (Αθήνα Εκδόσεις Πατάκη 2000) σ.  102-145. 
3
 Economides Spyros,Peter Wilson,  O οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις, Λονδίνο-Νέα-

Υόρκη 2001 (Για την Ελληνική Γλώσσα 2007, Εκδόσεις Θεμέλιο) Μετάφραση : Γιώργος 

Κυριακόπουλος, Επιστημονική Επιμέλεια: Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος, σ. 31-33. 
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που είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά και χρηματοπιστωτικά κέντρα 

στον κόσμο με ισχυρή οικονομία και συνεπώς οικονομική ισχύ, λόγω της στάσης 

ουδετερότητας που παραδοσιακά τηρούσε δεν έπαιζε κάποιο ρόλο στην διεθνή 

πολιτική.
4
 

Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την ηγεμονική θέση των ΗΠΑ στην παγκόσμια 

πολιτική και οικονομική σκηνή. Η επικράτηση των Η.Π.Α ως η μεγαλύτερη 

βιομηχανική και χρηματοοικονομική δύναμη, η επιβολή από μέρους των ΗΠΑ των 

κανόνων του παιχνιδιού στα διεθνή οικονομικά δρώμενα τόσο με την τακτική των 

παροτρύνσεων όσο και την τακτική των απειλών, σε συνδυασμό με τον φόβο της 

σοβιετικής απειλής εξασφάλιζε μια ήπια διευθέτηση των προστριβών και των 

οικονομικών αψιμαχιών των δυτικών, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι οι 

οικονομικές σχέσεις δεν έθεταν σε αμφισβήτηση το διεθνές πολιτικό και οικονομικό 

status. 

Στην δεκαετία του ΄70 όλα αυτά αλλάζουν άρδην, παρατηρείται μια στροφή 

κυρίως στους αναλυτές των ΔΣ προς τον οικονομικό παράγοντα και στον τρόπο που 

συνδιαμορφώνει τις διεθνείς σχέσεις. Γράφονται πολλά βιβλία για την οικονομική 

αλληλεξάρτηση, τις οικονομικές κυρώσεις, τη διεθνοποίηση, για τις πολιτικές της 

εξωτερικής οικονομικής βοήθειας, το σύστημα του Μπρέτον Γούντς.
5
 

Οι βασικοί λόγοι της στροφής αυτής είναι: 

 Η κατάργηση του συστήματος Μπρέτον Γούντς, η πετρελαϊκή κρίση και το 

εμπάργκο του ΟΠΕΚ έθεσαν σε αμφισβήτηση την ηγεμονική πρωτοκαθεδρία 

των ΗΠΑ. Η ερμηνεία που δόθηκε ήταν, η αυξανόμενη οικονομικής 

αλληλεξάρτησης των χωρών, καθώς και το φαινόμενο της διεθνοποίησης και 

της περιφερειοποίησης. Όλα αυτά  είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν οι ΗΠΑ τον 

απόλυτο έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας.  

 Η νέα διεθνή οικονομική τάξη (ΝΔΟΤ). Το παλιό κλασικό μοντέλο της 

οικονομικής ανάπτυξης είχε πλέον ξεπεραστεί και δεν φαίνονταν να λειτουργεί 

σωστά. Στο εμπόριο και την αγορά δημιουργήθηκαν στρεβλώσεις, η κατανομή 

του πλούτου ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο ήταν άνιση, γεγονός που 

οδήγησε σε μια αναπόφευκτη σύγκρουση Βορρά –Νότου όταν οι χώρες του 

τρίτου κόσμου ζήτησαν να αλλάξουν ριζικά οι μηχανισμοί ανακατανομής του 

                                                           
4
Hans .J. Morgenthau, Politics Among National : The Struggle for Power and Peace ,Πέμπτη 

αναθεωρημένη έκδοση, Alfred A. Knopf,  Νέα Υόρκη,  1978  σ. 16-41 
5
 Economides Spyros,Peter Wilson,  O οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις, Λονδίνο-Νέα-

Υόρκη 2001 (Για την Ελληνική Γλώσσα 2007, Εκδόσεις Θεμέλιο) Μετάφραση : Γιώργος 

Κυριακόπουλος, Επιστημονική Επιμέλεια: Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος, σ. 34 
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πλούτου. Επομένως η ΝΔΟΤ αναθέρμανε το ενδιαφέρον για την διεθνή 

οικονομία.  

 Σημαντικό ρόλο έπαιξαν προβεβλημένα άτομα από τον ακαδημαϊκό χώρο όπως 

η Susan Strange, καθηγήτρια των διεθνών σχέσεων στο London School of 

Economics 1980-1990, ο Fred Hirsch, Βρετανός οικονομολόγος και στέλεχος 

στην Διεθνή Τράπεζα στην Ουάσινγκτον ο οποίος όταν επέστρεψε στο Ηνωμένο 

Βασίλειο ίδρυσε το τμήμα Διεθνών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Γουόρικ. 
6
 

 

Οι σύγχρονες μελέτες λοιπόν δείχνουν το πόσο σημαντικοί είναι οι οικονομικοί 

παράγοντες στην χάραξη της εξωτερικής πολιτικής. Ο E.H Carr πιστεύει ότι η 

οικονομία παίζει σπουδαίο ρόλο στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής, καθώς οι 

οικονομικές δυνάμεις ασκούν μεγάλη επιρροή στην χάραξη της πολιτικής γενικότερα 

και ειδικότερα στην εξωτερική πολιτική. 
7
 Η Susan Strange ισχυρίζεται ότι η οικονομία 

και η πολιτική αναπτύχθηκαν ξεχωριστά, με την οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτατα 

σε σχέση με το στατικό πολιτικό σύστημα, κατά συνέπεια η θεωρία των διεθνών 

σχέσεων πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την διεθνή πολιτική όσο και την διεθνή 

οικονομία, καθώς επίσης ότι και τα δυο αυτά πεδία δεν μπορούν να απομονωθούν στις 

διεθνείς σχέσεις. 
8
 Κατά την Susan Strange δεν μπορεί κάποιος να έχει πολιτική ισχύ 

χωρίς να έχει την δύναμη να αγοράζει, να κατευθύνει την παραγωγή και να κινητοποιεί 

το κεφάλαιο, χωρίς να έχει την δύναμη να ασκεί πολιτικές οικονομικής βοήθειας ή 

κυρώσεων, πρακτικές και αποφάσεις που αφορούν κυρίως την πολιτική εξουσία.
9
 Στην 

Susan Strange ανήκει και η έννοια της δομικής ισχύς (structural power) και που αφορά 

όλους τους δρώντες που επηρεάζουν τις αρχές, τους κανόνες και την λειτουργία της 

παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας όπως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις (ΠΕΕ), οι 

οικολογικές οργανώσεις και οι ΜΚΟ. 

Τέλος κατά την Susan Strange δεν υπήρχε ποτέ διαχωρισμός μεταξύ οικονομίας 

και πολιτικής,  αυτό φαίνεται από την αδυναμία να ξεχωρίσει κανείς ποιες πολιτικές 

                                                           
6 Economides Spyros,Peter Wilson,  O οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις, Λονδίνο-Νέα-

Υόρκη 2001 (Για την Ελληνική Γλώσσα 2007, Εκδόσεις Θεμέλιο) Μετάφραση : Γιώργος 

Κυριακόπουλος, Επιστημονική Επιμέλεια: Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος, σ. 35-36 

7 E.H.Carr, The Twenty Year Crisis, 1919-1939 An Introduction to the Study of international Relations, 

δεύτερη έκδοση , Macmillan, Λονδίνο 1946 (Ελληνική έκδοση :Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939 

Εισαγωγή στην μελέτη των Διεθνών Σχέσεων  (Αθήνα Εκδόσεις Πατάκη 2000)    

8  Susan Strange International Economics and International Politics A Case of Mutual Neglect 

International Affairs 41 (1970) σ. 304-315 

9 Susan Strange The Retreat of the State The Diffusion of Power in the World Economy (Cambridge 

Cambridge University press 1996 ) σ.25 



 

14 
 

αφορούν οικονομικούς σκοπούς του κράτους ή των επιχειρήσεων και ποιες 

πολιτικούς.
10

  

Την ίδια χρονική περίοδο o Joseph Nye και Robert Keohane υποστηρίζουν ότι η 

διάκριση ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική και την οικονομία είναι άνευ σημασίας.  Η 

διάκριση σε «υψηλή» πολιτική όπου εννοείται, η διπλωματία, η ασφάλεια, και ο 

πόλεμος και «χαμηλή» πολιτική οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις δεν έχει κανένα 

νόημα από την στιγμή που τα όρια της πολιτικής και της οικονομίας δεν είναι σαφή και 

ευδιάκριτα. Το διεθνές εμπόριο και οι διεθνείς χρηματαγορές επηρεάζουν συνεχώς 

περισσότερο τον σχεδιασμό και την χάραξη της εξωτερικής πολιτικής.
11

 

Για αρκετούς αναλυτές ο ανταγωνισμός των κρατών έχει κυρίως την μορφή του 

οικονομικού ανταγωνισμού. Για τον Robert Gilpin η αλληλεξάρτηση της πολιτικής και 

της οικονομίας φαίνεται καθαρά από την εξέλιξη των ΠΕΕ και ΞΑΕ.
12

 

Ο Θεόδωρος Κουλουμπής ισχυρίζεται ότι  όσοι υποστηρίζουν το διαχωρισμό 

πολιτικής και οικονομίας δεν κατανοούν ότι το διεθνές εμπόριο και η χρηματοδότηση 

ως μέσα άσκησης κρατικής πολιτικής είναι περισσότερο καταναγκαστικά και λιγότερο 

συνεργασίας.
13

 

Η παγκοσμιοποίηση και η περιφερειοποίηση αποτελούν μια ακόμη απόδειξη 

του κυριάρχου ρόλου της οικονομίας στην χάραξη της εξωτερικής πολιτικής. Η 

εξωτερική πολιτική πρέπει να χαράσσεται και να υλοποιείται μέσα από μια 

παγκοσμιοποιημένη οπτική τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε πολυμερές. Ακόμη και 

οι διμερείς σχέσεις με την υπερδύναμη πρέπει να εντάσσονται σε μια παγκόσμια ή  

περιφερειακή στρατηγική όπως υποστηρίζει ο Ευστράτιος Αλμπάνης.
14

 

1.2 Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

1.2.1 Ρεαλισμός 

Ο Θουκυδίδης  ο οποίος θεωρείται ο πρώτος ρεαλιστής συγγραφέας με το έργο 

του η Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου δίνει το στίγμα ότι ο ρεαλισμός είναι η 

παλαιότερη σχολή σκέψης όσον αφορά τις Διεθνείς Σχέσεις. 
15

 

                                                           
10 Susan Strange The Retreat of the State The Diffusion of Power in the World Economy (Cambridge 

Cambridge University press 1996 ) σ.132-133 
11 Joseph Nye και Robert Keohane  Transnational Relation and World Politics  International 

Organization 25 (1971) σ. 721-748 

12 Robert Gilpin US Power and the Multinational Corporation the Political Economy of Foreign Direct  

Investment (London Mac Millan  Press 1976) σ.3-4 

13 Θεόδωρος Κουλουμπής  Διεθνής Σχέσεις Εξουσία και Δικαιοσύνη (Αθήνα Εκδόσεις Παπαζησης 

1995) σ.450 

14 Ευστράτιος Αλμπάνης  Ελλάδα και Παγκοσμιοποίηση (Αθήνα  libro 2005) σ. 174 

15 Θουκυδίδου, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου , μετάφραση Α. Βλάχου , Αθήνα Ι.Δ Κολλάρου, 

1998. 
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Επίσης  ο ρεαλισμός ως θεωρητική προσέγγιση επικράτησε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ως κυρίαρχη άποψη στις Διεθνείς Σχέσεις. Οι ρεαλιστές  δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στην ισχύ δηλαδή στην ασφάλεια και την πολιτική, και πολύ λιγότερο στην 

οικονομία. Δύο είναι οι βασικές τάσεις του ρεαλισμού όσον αφορά τη Διεθνή Πολιτική 

Οικονομία.  

Η πρώτη τάση σε πολύ μεγάλο βαθμό υποτιμά την οικονομία ενώ η δεύτερη 

δέχεται τις οικονομικοπολιτικές αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις. Στην πρώτη 

τάση κυρίαρχες είναι οι απόψεις του φιλόσοφου και διπλωμάτη Νικολό Μακιαβέλι 

(1450-1527). Στο έργο του ο Ηγεμόνας, ο Μακιαβέλι πιστεύει ότι η σχέση οικονομίας 

και πολιτικής είναι ανισομερή, η πολιτική υπερτερεί κατά πολύ της οικονομίας.
16

 Ο 

συγγραφέας υποστήριζε ότι η στρατιωτική ισχύ είναι πιο σημαντική από τον πλούτο 

στην διεξαγωγή του πολέμου. « Ο χρυσός από μόνος του δεν θα φέρει καλούς 

στρατιώτες, όμως οι καλοί στρατιώτες πάντα θα φέρνουν χρυσό».
17

 

Η δεύτερη τάση του ρεαλισμού με αρχικό εκπρόσωπο τον Θουκυδίδη 

παρουσιάζει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση της διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Στην 

ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου ο Θουκυδίδης θεωρεί ότι η αιτία των πολέμων 

μεταξύ των πόλεων-κρατών είναι οι οικονομικές αλλαγές που διαδραματίζονται εκείνη 

την περίοδο, όπως πχ η αύξηση του εμπορίου, η εμφάνιση νέων εμπορικών δυνάμεων 

πχ η Αθήνα και η Κόρινθος, θεωρώντας ότι ο πλούτος είναι η σημαντικότερη πηγή 

στρατιωτικής ισχύος.  

Για τους ρεαλιστές το Διεθνές σύστημα είναι άναρχο,  το κράτος είναι κυρίαρχο 

και δεν υπάρχει κανένας άλλος θεσμός με υπερκρατική ισχύ. Για αυτούς οι Διεθνείς 

Σχέσεις είναι σχέσεις αυτοβοήθειας όπου κάθε κράτος πρέπει να φροντίζει για τα 

συμφέροντα του. Το κράτος είναι ο κύριος δρών στις Διεθνείς Σχέσεις και 

χαρακτηριστικό αυτού η Εθνική κυριαρχία.
18

 Για τους περισσότερους ρεαλιστές τα 

κράτη με τις κρατικές τους πολιτικές ορίζουν το πλαίσιο και τους κανόνες μέσα στους 

οποίους κινούνται οι μη κρατικοί δρώντες και οι υπερεθνικοί φορείς. Στις διεθνείς 

οικονομικές σχέσεις το κράτος πρέπει να φροντίζει για την δική του επιβίωση και 

ασφάλεια στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Εδώ όμως προκύπτει ένα δίλημμα, οι 

πράξεις κάθε κράτους που ενισχύει την ασφάλεια του αυξάνουν την ανασφάλεια άλλων 

κρατών;. Όπως για παράδειγμα η αύξηση των κονδυλίων για εξοπλισμούς μιας χώρας 

                                                           
16 Albert O.Hirschman, National Power and the Structure of Foreign Trade, διευρυμένη έκδοση, 

(Μπέρκλεϊ, University of California Press,1980, σ xv 

17 Nicollo Machiavelli, The Prince and the Discourses ( Νέα Υόρκη, Modern Library,1940) σ. 308-310 

18 Stephen D.krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy (Πρίνστον, Νιού Τζέρσεϊ, Princton University 

Press, 1999 σ.9-25 
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ενισχύει τους φόβους άλλων κρατών με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια κούρσα 

εξοπλισμών;.  Όσον αφορά το δίλημμα αυτό οι ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι το κάθε 

κράτος ενδιαφέρεται για την θέση του απέναντι στα άλλα κράτη δηλαδή, για την 

σχετική τους ισχύ και τα σχετικά τους κέρδη. Τα σχετικά κέρδη και η σχετική ισχύ 

θεωρούνται κυρίαρχο ιδεολόγημα των Ρεαλιστών 
19

. Με βάση αυτό το ιδεολόγημα οι 

ρεαλιστές θεωρούν ότι οι διεθνείς σχέσεις είναι ένα παίγνιο « μηδενικού αθροίσματος» 

δηλαδή τα κέρδη μιας ομάδας ισούνται με τις απώλειες μιας άλλης ομάδας.
20

 

Οι απόψεις των ρεαλιστών για τους διεθνείς θεσμούς, όπως για παράδειγμα το 

ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΠΟΕ, είναι ότι εκφράζουν τις πολιτικές των ισχυρών 

κρατών τα οποία κράτη διαμορφώνουν τους κανόνες και το πλαίσιο μέσα στους 

οποίους κινούνται, εξυπηρετώντας τα δικά τους εθνικά συμφέροντα.. Κατά συνέπεια οι 

ρεαλιστές δίνουν μεγαλύτερη βάση στη πολιτική παρά στην οικονομία, πιστεύοντας ότι 

οι μεταβολές στην κατανομή της πολιτικής ισχύος, προκαλεί σημαντικές αλλαγές στις 

διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Ένα σημαντικό μέρος της Θεωρίας της Σχολής των 

ρεαλιστών καλύπτει και η Θεωρία της «Ηγεμονικής Σταθερότητας».  Σύμφωνα με αυτή 

απαιτείται η ύπαρξη μιας κυρίαρχης πολιτικής δύναμης, όπως η Βρετανία τον 19
ο 

 

αιώνα και οι ΗΠΑ τον 20
ο
 αιώνα. Κατά την ρεαλιστική άποψη  η χώρα-ηγεμόνας 

υποστηρίζει ένα ανοιχτό διεθνές οικονομικό σύστημα, διότι αυτό συμβάλει στην 

οικονομική του μεγέθυνση, στην αύξηση του οικονομικού του εισοδήματος και 

κατ΄επέκταση στην αύξηση της πολιτικής του ισχύς.
21

 Θεωρούν ότι το κράτος-

ηγεμόνας είναι περισσότερο καταναγκαστικό παρά φιλάνθρωπο που με την οικονομική 

βοήθεια ή τις οικονομικές κυρώσεις εξαναγκάζει τα άλλα κράτη, να ακολουθούν τους 

κανόνες του, και ενδιαφέρεται για τα «απόλυτα» κέρδη. Ορισμένοι όμως  ρεαλιστές 

πιστεύουν ότι το κράτος-ηγεμόνας μπορεί να έχει και μικτά κίνητρα, δηλαδή να 

επιδιώκει και γενικά και προσωπικά οφέλη, και «απόλυτα» και «σχετικά» κέρδη. Ένα 

τρίτο μοντέλο   κράτος –ηγεμόνα είναι ο φιλάνθρωπος ηγεμόνας που ενδιαφέρεται για 

τα καθολικά οφέλη αντί για το δικό του συμφέρον. 

Σε γενικές γραμμές η Ρεαλιστική Σχολή έχει μια κρατο-κεντρική προσέγγιση 

στην σχέση πολιτικής και οικονομίας. Σχέση πολιτικής και οικονομίας η οποία σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους παρουσιάζει διαβαθμίσεις. Η βιομηχανική 

επανάσταση έδωσε ώθηση στην ρεαλιστική άποψη. Για τους ρεαλιστές η 

                                                           
19 Robert Gilpin, U.S Power an the Multinational Corporation : The political Economy of foreign Direct 

Investment (Νέα Υόρκη, Basic Books, 1975 σ.34 

20 Ο ίδιος σ 35 

21 Cohn,Theodore H, Διεθνή Πολιτική  Οικονομία, Θεωρία και Πράξη, Αθήνα 2009, Εκδόσεις 

Gutenberg, σ. 116 
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εκβιομηχάνιση ήταν το κύριο μέλημα της κρατικής πολιτικής. Από τους 

επιφανέστερους ρεαλιστές της εποχής ήταν ο Alexander Hamilton (1755-1804) και ο 

Friedrich List (1789-1846). 

Για τον Hamilton A. η κυβέρνηση των ΗΠΑ έπρεπε να εφαρμόσει 

προστατευτικές πολιτικές στην εμπορική της πολιτική όπως δασμούς, ποσοστώσεις και 

επιχορηγήσεις για να προστατεύσει τις νεογέννητες βιομηχανίες της, απέναντι στον 

ανταγωνισμό της Βρετανίας.
22

Επίσης ο Friedrich List, ο οποίος ασπάστηκε τις ιδέες του 

Hamilton, υποστηρίζει ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Γερμανία πρέπει να εφαρμόσουν 

πολιτικές προστασίας στις νηπιακές βιομηχανίες τους. Και για τους δύο ο 

προστατευτισμός και η επιβολή εμποδίων στο διεθνές εμπόριο θα μπορούσε να 

δικαιολογηθεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και για μικρό χρονικό διάστημα 

καθώς το ελεύθερο εμπόριο μακροπρόθεσμα  είναι πιο κερδοφόρο. Τα αναπτυσσόμενα 

Έθνη θα έπρεπε να εφαρμόσουν κυρίως πρακτικές προστατευτισμού και εμποδίων στο 

διεθνές εμπόριο σε αντίθεση με τις ήδη ανεπτυγμένες χώρες. 

Στην περίοδο του μεσοπολέμου η ρεαλιστική σκέψη επικράτησε καθολικά. 

Αυτό συνέβη γιατί οι συνθήκες της εποχής, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι 

οικονομικές κρίσεις είχαν ως αποτέλεσμα την συνολική οικονομική κατάρρευση της 

συνεργασίας και αλληλεξάρτησης των χωρών, της κύριας δηλαδή άποψης του 

φιλελευθερισμού. Ήταν η εποχή του προστατευτισμού, της απαρχής της μεγάλης 

ύφεσης και του Β Παγκοσμίου Πολέμου καθώς και τα πρώτα σημάδια για την 

εγκαθίδρυση του Μπρέτον Γούντς, ενός φιλελεύθερου χρηματοοικονομικού 

συστήματος. 
23

 

Κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο παρατηρείται στροφή των Ρεαλιστών κυρίως 

προς ζητήματα ασφάλειας και τούτο διότι ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν το κυρίαρχο ζήτημα 

στην παγκόσμια κοινότητα, τα οικονομικά ζητήματα  πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. 

Θεωρούνται λοιπόν τα οικονομικά ζητήματα ως ζητήματα «χαμηλής» πολιτικής.
24

 

Οι δεκαετίες του εβδομήντα και του ογδόντα είναι δεκαετίες της αλλαγής των 

ρεαλιστών προς τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.  Θεωρητικοί όπως ο Robert Gilpin 

και ο Stefan Krasner αποδεικνύουν την στροφή αυτή.
25

Οι λόγοι της στροφής αυτής 

είναι η υποχώρηση του Ψυχρού πολέμου, η κατάρρευση του Μπρέτον Γούντς και 

γεγονότα όπως το εμπάργκο του ΟΠΕΚ, η υποχώρηση της αμερικανικής ηγεμονίας, και 

                                                           
22 Hamilton A. Report on Manufactures (1791) 

23 Cohn,Theodore H, Διεθνή Πολιτική  Οικονομία, Θεωρία και Πράξη, Αθήνα 2009, Εκδόσεις 

Gutenberg, σ. 110 

24 Robert Gilpin, The political Economy of International Relations , Princeton Univ.Press, Πρίνστον , 

Νιου Τζέρσεϊ, 1987,  

25 Stefan Krasner Suveranity: Organized Hypocrisy (1999) 
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η κρίση του εξωτερικού χρέους, λόγοι οι οποίοι αποσταθεροποίησαν την παγκόσμια 

οικονομία. Οι πηγές αυτές αστάθειας υποχρέωσαν τους ρεαλιστές να αναβαθμίσουν τα 

οικονομικά ζητήματα από το πεδίο της «χαμηλής πολιτικής» στο πεδίο της «υψηλής 

πολιτικής».  Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι ρεαλιστές αναγκάστηκαν να περιλάβουν την 

οικονομία στις θεωρητικές τους προσεγγίσεις σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω της 

ιδεολογικής τους αντιπαράθεσης με τους φιλελεύθερους και τους μαρξιστές 

καλύπτοντας έτσι τα κενά που υπήρχαν στην θεωρητική τους προσέγγιση, κενά τα 

οποία δημιούργησαν οι νέες συνθήκες.
26

 Όλα αυτά βέβαια κάτω από το πρίσμα  της  

«ισχύος». Οι νεώτεροι ρεαλιστές πρόσθεσαν στην θεωρία τους την λεγόμενη       

«Θεωρία της Ηγεμονικής Σταθερότητας». 

Οι ρεαλιστές δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα για τις σχέσεις Βορρά-Νότου παρόλα 

αυτά όμως υποστηρίζουν ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες προσπαθούν να αυξήσουν την 

ισχύ τους, όπως και τον πλούτο τους για να ισχυροποιηθούν απέναντι στον Βορρά.     

Το πρόβλημα τους προέρχεται όχι μόνο από την φτώχεια αλλά και από την αδύναμη 

θέση «ισχύος» που έχουν στο παγκόσμιο σύστημα. Ακόμα και όταν αποκτήσουν 

οικονομική ευρωστία  νιώθουν ευάλωτες απέναντι στον Βορρά. 

Οι στρατηγικές των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών για να αποκτήσουν ισχύ, 

είναι η συλλογική δράση απέναντι στον Βορρά, η κρατική παρέμβαση για την επίτευξη 

ανάπτυξης, οι πολιτικές όπως η υποκατάσταση εισαγωγών και η επιδότηση εξαγωγών 

και οι παρεμβάσεις τους για την αλλαγή των οικονομικών κανονιστικών πλαισίων των 

διαφόρων διεθνών οργανισμών.
27

 

Συμπερασματικά, παρά τις προσπάθειες των ρεαλιστών στο πέρασμα των 

χρόνων να προσθέσουν τον οικονομικό παράγοντα στις θεωρητικές τους προσεγγίσεις, 

εξακολουθούν να έχουν ως κύριο ιδεολόγημα ότι η πολιτική και η οικονομία είναι δύο 

διαφορετικά πεδία και σημαντικότερη όλων είναι η πολιτική ισχύ δηλαδή η ασφάλεια.  

  

1.2.2 Φιλελευθερισμός 

 

Για τους φιλελεύθερους η οικονομία έχει μεγαλύτερο βάρος από ότι η πολιτική 

στην διαμόρφωση των διεθνών οικονομικών σχέσεων.
28

 Για αυτούς οι διεθνείς 

                                                           
26 Cohn,Theodore H, Διεθνή Πολιτική  Οικονομία, Θεωρία και Πράξη, Αθήνα 2009, Εκδόσεις 

Gutenberg, σ. 112 

27 Ο ίδιος σ124 

28 Cohn,Theodore H, Διεθνή Πολιτική  Οικονομία, Θεωρία και Πράξη, Αθήνα 2009, Εκδόσεις 

Gutenberg, σ. 136 
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οικονομικές σχέσεις αποτελούν ένα «παίγνιο μεταβλητού αθροίσματος» όπου τα κράτη 

ή οι ομάδες κρατών μπορεί να χάνουν και να κερδίζουν ταυτόχρονα.     

Τρεις είναι οι κατευθύνσεις του φιλελευθερισμού που αφορούν τη διεθνή 

πολιτική οικονομία.  

- Ο ορθόδοξος φιλελευθερισμός, υποστηρίζει ότι στην ελεύθερη αγορά το 

κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτή ή να παρεμβαίνει στο ελάχιστο, να 

περιορίζεται δηλαδή σε λειτουργίες τις οποίες δεν μπορεί να αναλάβει η αγορά.  

-Στον παρεμβατικό φιλελευθερισμό, η παρέμβαση του κράτους είναι αναγκαία 

διότι στην αγορά παρουσιάζονται στρεβλώσεις τις οποίες η αγορά από μόνη της δεν 

μπορεί να ξεπεράσει. Το κράτος παρεμβαίνει στην περίπτωση αυτή για περισσότερη 

ισότητα, δικαιοσύνη και πρόνοια.  

-Στον θεσμικό φιλελευθερισμό, πιστεύουν ότι οι εξωτερικές παρεμβάσεις από 

τους διεθνείς θεσμούς όπως το ΔΝΤ, ο ΠΟΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, είναι απαραίτητες  

για να ολοκληρωθεί η ελεύθερη αγορά. Οι παγκόσμιοι αυτοί  θεσμοί είναι πολιτικά 

ουδέτεροι και οι κανόνες τους διέπονται από φιλελεύθερες αντιλήψεις.  

Για τους φιλελεύθερους το διεθνές οικονομικό σύστημα λειτουργεί καλύτερα 

όταν βασίζεται στους μηχανισμούς των τιμών και της αγοράς. Προβλήματα 

παρουσιάζονται όταν τα κράτη παρεμβαίνουν στους μηχανισμούς αυτούς.
29

 

Για την παγκοσμιοποίηση πιστεύουν ότι οφείλεται στην τεχνολογική πρόοδο, 

την τεχνολογία και την ταχύτατη κυκλοφορία της πληροφορίας μέσα στον χώρο και τον 

χρόνο, όπως και στον ανταγωνισμό της αγοράς και τους πολυεθνικούς νομικούς και 

θεσμικούς διακανονισμούς, και όχι στους πολιτικούς, τους τραπεζίτες και τους 

οικονομολόγους. Αυτό είχε σαν συνέπεια τον περιορισμό του ρόλου του κράτους σε 

κάποιους τομείς.  Γενικά  οι φιλελεύθεροι βλέπουν την παγκοσμιοποίηση με θετικό 

μάτι. 

Ο οικονομικός φιλελευθερισμός είναι ένα ευρύ δόγμα οι εκφραστές του οποίου 

αποτελούν μια ετερόκλητη ομάδα. Ξεκινώντας από τον Adam Smith, τον David 

Ricardo και τον Milton Friedman, σθεναρούς υποστηρικτές του Laissez- Faire,  του 

ελεύθερου εμπορίου και της λιγότερης δυνατής κρατικής παρέμβασης, ως τον J.A 

Hobson , τον Keynes τον J.K Galbraith και τον R .Keohane υποστηρικτές της κρατικής 

παρέμβασης στην οικονομία τόσο στο εσωτερικό του κράτους όσο και σε διεθνή 

επίπεδο.
30

 

                                                           
29 Ο ίδιος 134 

30 Economides Spyros,Peter Wilson,  O οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις, Λονδίνο-Νέα-

Υόρκη 2001 (Για την Ελληνική Γλώσσα 2007, Εκδόσεις Θεμέλιο) Μετάφραση : Γιώργος 

Κυριακόπουλος, Επιστημονική Επιμέλεια: Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος, σ.42 
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Ο Ορθόδοξος φιλελευθερισμός ή αλλιώς κλασικός φιλελευθερισμός έχει ως 

πρώτο εκφραστή τον Adam Smith υποστηρικτή του «απολύτου πλεονεκτήματος » όπου 

το κάθε κράτος μέσα στο διεθνές σύστημα θα επωφεληθεί από το διεθνές εμπόριο αν 

κατευθύνει την παραγωγή του σε εκείνα τα προϊόντα στα όποια είναι πιο παραγωγικό 

και κατά συνέπεια έχει το απόλυτο πλεονέκτημα . Ο D. Ricardo διατείνει ότι τα κράτη 

πρέπει να κατευθύνουν την παραγωγή τους σε εκείνα τα προϊόντα στα οποία έχουν το 

συγκριτικό πλεονέκτημα χωρίς να έχουν απαραίτητα σε αυτά το «απόλυτο 

πλεονέκτημα.
31

»  

Παρόλο που ο Smith ήταν θερμός υποστηρικτής του ελεύθερου εμπορίου 

δεχόταν ότι σε περίπτωση που ένα κράτος αντιμετώπιζε εμπορικούς περιορισμούς από 

ένα άλλο, θα έπρεπε να αντιδράσει. Ή σε άλλη περίπτωση να ανοίξει το εμπόριο του 

σταδιακά έτσι ώστε να δώσει χρόνο στις εγχώριες βιομηχανίες του να προσαρμοστούν 

στον διεθνή ανταγωνισμό. 

Στον μεσοπόλεμο και στη μεγάλη κρίση εμφανίζονται οι οπαδοί του κρατικού 

παρεμβατισμού με κύριο εκφραστή των J.M.Keynes ο οποίος υποστηρίζει, σε αντίθεση 

με τους ορθόδοξους ότι η ισορροπία στην αγορά μπορεί να προέλθει και σε ένα σημείο 

όπου κεφάλαιο και εργασία δεν απασχολούνται πλήρως. Σε αυτήν την περίπτωση η 

παρέμβαση του κράτους, κυρίως με δημοσιονομικές πολιτικές και λιγότερο με 

νομισματικές καθίσταται αναγκαία.
32

 Επίσης υποστήριξε διεθνιστικές λύσεις στο 

Μπρέτον Γούντς θεωρώντας ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ένας σχεδιασμός σε 

παγκόσμια κλίμακα.
33

 

Στην μεταπολεμική περίοδο οι απόψεις του Keynes έτυχαν ιδιαίτερης απήχησης 

στους ιθύνοντες της εφαρμογής των οικονομικών πολιτικών. ’Ετσι σε ανοικτές 

οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμόστηκαν μέτρα προστατευτισμού για την 

προστασία της εγχώριας οικονομίας, με την προϋπόθεση να παρεμποδίζεται στο 

ελάχιστο η επέκταση της παγκόσμιας οικονομίας.  

Έτσι ενώ απαιτούσαν οι δυτικοί ηγέτες πολυμερείς μειώσεις σε δασμούς, από 

την άλλη επέτρεπαν και τις εξαιρέσεις σε περιπτώσεις που κάποιο κράτος παρουσίαζε 

υψηλά ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών ή σε περιπτώσεις υψηλής ανεργίας. Υπήρχε 

δηλαδή ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην ρητορική και την πραγματικότητα.
34

 

                                                           
31 Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz, Διεθνής Οικονομική Θεωρία και Πολιτική,2016, 

Εκδόσεις Κριτική , σελ 63-87 

32 J. M. Keynes, General Theory of Employment Interest and Money 1936 

33 Cohn,Theodore H, Διεθνή Πολιτική  Οικονομία, Θεωρία και Πράξη, Αθήνα 2009, Εκδόσεις 

Gutenberg, σ.139 

34 Chris Brown, «Really Existing Liberalism and International Order» , Millenium: Journal of 

International Studies, τόμο;  2,  1992. 
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Την δεκαετία του ΄70 και του ΄80 παρατηρείται μια στροφή προς τον ορθόδοξο 

φιλελευθερισμό με υπέρμαχους προς την στροφή αυτή κυρίως τον Friedrich Hayek και 

τον Milton Friedman οι οποίοι επανέφεραν τις απόψεις περί ανταγωνιστικής αγοράς,  

αποδοτικής κατανομής πόρων και της σαφής διάκρισης μεταξύ πολιτικής και 

οικονομίας. 

Οι λόγοι της στροφής προς τον νέο ορθόδοξο φιλελευθερισμό ήταν τόσο η 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου από τις χώρες του ΟΠΕΚ όσο και η οικονομική κρίση 

του 1974 όπου οι πολιτικές πρόνοιας και πλήρους απασχόλησης θεωρήθηκε ότι 

κόστιζαν δυσανάλογα ακριβά .Τις απόψεις τους ασπαστήκαν πολλοί ηγέτες της δύσης 

,γνωστότεροι αυτών η πρωθυπουργός της Βρετάνιας Μάργκαρετ Θάτσερ και ο 

πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν. 

Η διαφορά του παλιού και του νέου φιλελευθερισμού είναι ότι ο νέος είχε 

παγκόσμιο χαρακτήρα που οφείλεται : 

-Στην αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών και των 

μεταφορών με αποτέλεσμα την σύντομη και με μικρό κόστος  μεταφορά προϊόντων και 

κεφαλαίων.  

-Την χρηματοδότηση των λιγότερων ανεπτυγμένων κρατών από το ΔΝΤ, την 

Παγκόσμια Τράπεζα και τις ανεπτυγμένες χώρες, των ελλειμμάτων τους και του 

εξωτερικού χρέους τους, με όρους την φιλελευθεροποίηση της οικονομίας τους το 

άνοιγμα των αγορών τους ,τις ιδιωτικοποιήσεις κ.α. 

-Με την κατάρρευση του σοβιετικού συστήματος ο φιλελευθερισμός  διείσδυσε 

και στις υπό μετάβαση οικονομίες.
35

 

Στον φιλελευθερισμό και ιδιαίτερα στον οικονομικό φιλελευθερισμό το διεθνές 

εμπόριο είχε και έχει κυρίαρχο ρόλο. Στην Βρετανική εξωτερική πολιτική (η Βρετανία 

από το 1840 έως το 1880 ήταν μια από τις κυρίαρχες βιομηχανικές δυνάμεις), το 

διεθνές εμπόριο ήταν ένας από τους κεντρικούς στόχους της. Ακόμη και την εποχή του 

προστατευτισμού ο ρόλος του ελεύθερου εμπορίου δεν αμφισβητήθηκε σοβαρά, και 

αργότερα ως και την σύγχρονη εποχή της ηγεμονίας των ΗΠΑ, η οικονομική 

διπλωματία –εμπορική διπλωματία κατέχει κυρίαρχη θέση στην χάραξη της εξωτερικής 

πολιτικής.
36

  

Ο φιλελευθερισμός –ο οικονομικός φιλελευθερισμός – έχει τελικά πάρει πολλές 

μορφές, από τον επιθετικά «ατομικό καπιταλισμό» των ΗΠΑ, όπου το ατομικό –

                                                           
35 Cohn,Theodore H, Διεθνή Πολιτική  Οικονομία, Θεωρία και Πράξη, Αθήνα 2009, Εκδόσεις 

Gutenberg, σ 142 

36 Ε. Η Carr, The Twenty Years Crisis ο.π. του ίδιου, The New Society και Nationalism and After, 

Macmillan, London 1945  
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ιδιωτικό κέρδος προπορεύεται του συλλογικού-εθνικού, στον «συλλογικό καπιταλισμό» 

της Ιαπωνίας και των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου το 

συλλογικό- εθνικό συμφέρον προπορεύεται του ατομικού και τέλος στον «καπιταλισμό 

πρόνοιας » που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που βασικό του χαρακτηριστικό 

είναι ένα  είδος κοινωνικού συμβολαίου ανάμεσα στο κεφάλαιο, τους εργαζόμενους και 

το κράτος.
37

  

Τέλος οι φιλελεύθεροι καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση-κριτική- γιατί 

τα κράτη παρόλο που υποστηρίζουν το ελεύθερο εμπόριο συνεχώς νομοθετώντας 

επιβάλουν μέτρα προστατευτισμού. Σε αυτό απαντούν ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν 

εξαίρεση στον κανόνα. Έτσι μέτρα όπως οι δασμοί, οι μη δασμολογικοί περιορισμοί,          

(νόμοι αδειοδότησης –αυστηροί νόμοι υγείας και ασφάλειας) οι αυτοπεριορισμοί των 

εξαγωγών έχουν ως σκοπό να προστατευόσουν τις «νηπιακές βιομηχανίες» για να 

μπορέσουν να αντέξουν τον εξωτερικό ανταγωνισμό στην πρώτη φάση της ζωής τους. 

Επίσης να προστατεύσουν τις «γέρικες βιομηχανίες» οι οποίες σε διαφορετική 

περίπτωση θα έπρεπε να οδηγηθούν στην πτώχευση, τις βιομηχανίες στρατηγικής 

σημασίας όπως ναυπηγεία, χαλυβουργία και τις βιομηχανίες πολιτικής επιρροής, την 

γεωργία,  την αυτοκινητοβιομηχανία κ.α.. Επίσης προβάλουν και άλλους λόγους όπως 

για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση κρίσεων στο ισοζύγιο πληρωμών, για την αύξηση 

των κρατικών εσόδων και την μείωση της ανεργίας. 

Σε αυτές τις στρεβλώσεις πρέπει να προστεθούν και άλλα μέτρα όπως η 

φορολογική πολιτική, οι πολιτικές στην παιδεία, η περιφερική πολιτική, οι 

επιχειρηματικές ζώνες κ.α. 
38

 

 

1.2.3 Μερκαντιλισμός 

 

Ο μερκαντιλισμός ως θεωρία και άποψη επικράτησε από τον 16
ο
  έως τον 18

ο
  

αιώνα. Κατά την άποψη τους η απόκτηση πλούτου από ένα κράτος έχει ιδιαίτερη 

σημασία στην αύξηση της κρατικής ισχύος. Πλούτος για αυτούς νοείται η συσσώρευση 

πολύτιμων μετάλλων όπως χρυσού και αργύρου. Οι μερκαντιλιστές πιστεύουν ότι η 

οικονομία είναι ένα παίγνιο «μηδενικού αθροίσματος». 

                                                           
37 Economides Spyros,Peter Wilson,  O οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις, Λονδίνο-Νέα-

Υόρκη 2001 (Για την Ελληνική Γλώσσα 2007, Εκδόσεις Θεμέλιο) Μετάφραση : Γιώργος 

Κυριακόπουλος, Επιστημονική Επιμέλεια: Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος, σ 56 

38 Economides Spyros,Peter Wilson,  O οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις, Λονδίνο-Νέα-

Υόρκη 2001 (Για την Ελληνική Γλώσσα 2007, Εκδόσεις Θεμέλιο) Μετάφραση : Γιώργος 

Κυριακόπουλος, Επιστημονική Επιμέλεια: Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος, σ 58-59 
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Για τους μερκαντιλιστές δεν τίθεται θέμα διαχωρισμού πολιτικής και 

οικονομίας, η οικονομία δεν μπορεί να διακριθεί από την πολιτική.
39

 

Τα κυρία χαρακτηριστικά της άποψης αυτής είναι η αφθονία και η ισχύς. Η 

ισχύς θεωρείται μέσο για την απόκτηση πλούτου και ο πλούτος μέσο για την απόκτηση 

ισχύος, και τα δυο αυτά χαρακτηριστικά αποτελούν στόχοι της πολιτικής. 
40

  

 

1.2.4 Εθνικισμός 

 

Ο οικονομικός εθνικισμός αποτελεί συνέχεια του μερκαντιλισμού όταν οι 

κοινωνίες πέρασαν από το φεουδαρχικό μοντέλο στο δημοκρατικό στις αρχές του 19
ου

  

αιώνα.  

Σύμφωνα με τις θέσεις του δόγματος αυτού τα κράτη πρέπει να προστατεύουν 

τις οικονομίες τους από το ξένο ανταγωνισμό για να επιτύχουν, κοινωνική σταθερότητα 

και σταθερή απασχόληση, παίρνοντας διάφορα μέτρα τα οποία δεν έχουν ως κύριο 

σκοπό να πλήξουν άλλα κράτη αλλά να προστατευόσουν τους πολίτες τους από τις 

διακυμάνσεις, που πολλές φορές είναι βίαιες, των διεθνών αγορών.
41

 Η κρατική 

παρέμβαση για τους εθνικιστές έχει τους εξής στόχους, εθνική ταυτότητα και ενότητα, 

εθνική ευμάρεια και εθνική ασφάλεια. Δεν συμφωνούν με τους φιλελεύθερους στην 

άποψη ότι η αγορά πρέπει να αφεθεί ελεύθερη για να φτάσει μακροπρόθεσμα σε 

ισορροπία. Για τους οπαδούς του οικονομικού εθνικισμού οι κυβερνήσεις δεν έχουν τον 

χρόνο να περιμένουν τις αγορές.
42

 Επίσης αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό τις απόψεις 

περί ελεύθερου εμπορίου από την στιγμή που το διεθνές σύστημα είναι ένα άναρχο 

σύστημα διότι λείπει μια κεντρική κυβέρνηση, οπότε κάθε κράτος πρέπει να φροντίζει 

τον εαυτό του και να μην το περιμένει από κάποιον ή κάποιους άλλους. Για τον λόγο 

αυτό οφείλουν τα κράτη να ενδιαφέρονται για τον δικό τους πλούτο και όχι τον πλούτο 

του κόσμου γενικά.
43

 

                                                           
39 Ίδιοι σ 68-69 

40 Jacob Viner, «Power Versus Plenty as Objectives of foreign Policy in the Seventeenth and Eighteenth 

Centuries» , World Politics I, 1948  

41 Robert Gilpin, The political Economy of International Relations , Princeton Univ.Press, Πρίνστον , 

Νιου Τζέρσεϊ, 1987, σ  394-408 

42 Economides Spyros,Peter Wilson,  O οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις, Λονδίνο-Νέα-

Υόρκη 2001 (Για την Ελληνική Γλώσσα 2007, Εκδόσεις Θεμέλιο) Μετάφραση : Γιώργος 

Κυριακόπουλος, Επιστημονική Επιμέλεια: Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος, σ 71 

43 Hamilton Alexander, Report on Manufactures 1791. 
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Για τους οπαδούς του οικονομικού εθνικισμού το διεθνές εμπόριο δεν επιφέρει 

και το παγκόσμιο συμφέρον, αλλά το ιδιαίτερο συμφέρον των ισχυρότερων εμπορικών 

κρατών. 
44

 

Ισχυρίζονται επίσης ότι είναι απαραίτητη η παρέμβαση του κράτους σε 

οικονομικούς τομείς οι οποίοι έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια όπως τα ναυπηγεία, 

τα ορυχεία χάλυβα, άνθρακα και σιδήρου, τη γεωργία, τις βιομηχανίες όπλων και 

υψηλής τεχνολογίας κ.α. έτσι ώστε η κάθε χώρα-κράτος να διαθέτει μια σχετική 

αυτονομία και αυτάρκεια για περιόδους κρίσεων ή πολέμων.  

Επίσης κατά την άποψη τους το ανεξέλεγκτο εμπόριο μπορεί να υπονομεύσει 

την εθνική ταυτότητα και την κουλτούρα των κρατών, να διαιρέσει τα συστατικά 

στοιχεία του έθνους,  τις αρχές και τις αξίες του όπως η οικογένεια.
45

 

Ένας από τους κύριους εκπροσώπους του οικονομικού εθνικισμού είναι ο 

Fichte. O List στο έργο του The National System of Political Economy (1840) 

ισχυρίζεται ότι η δυνατότητα παραγωγής πλούτου είναι σημαντικότερη από τον ίδιο τον 

πλούτο. Για τον λόγο αυτό το κράτος πρέπει να προστατεύει τις λεγόμενες «νηπιακές 

βιομηχανίες» αυτές που θα είχαν επιλεγεί για μια τέτοια προνομιακή μεταχείριση βάσει 

ενός στρατηγικού σχεδιασμού και όχι όλες ανεξαιρέτως.  

Για τον List στο διεθνές εμπόριο οι ισχυρές και βιομηχανικά ανεπτυγμένες 

χώρες βάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού οδηγώντας σε εξάρτηση τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες  

Επίσης ο List μέσα από τις προτάσεις του για ένα γερμανικό Zollverein, 

προτάσεις δηλαδή για μια τελωνειακή ένωση, έθεσε τις θεωρητικές βάσεις για την 

περιφερική οικονομική ολοκλήρωση οργανισμών όπως η ΕΕ, ΒΑΣΕΣ, ΟΚΚΔΑ.
46

 

 

1.2.5 Μαρξισμός 

 

Για τους μαρξιστές η οικονομία είναι αυτή που κινεί τα νήματα της πολιτικής.  

Η πολιτική προσδιορίζεται από την οικονομία, κατά συνέπεια και η εξωτερική πολιτική 

προσδιορίζεται από την οικονομία.
47

  

                                                           
44 George T Crane- Abla Amawi, The Theoretical Evolution of International Political Economy, Oxford 

University Press Oxford 1991 

45 Economides Spyros,Peter Wilson,  O οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις, Λονδίνο-Νέα-

Υόρκη 2001 (Για την Ελληνική Γλώσσα 2007, Εκδόσεις Θεμέλιο) Μετάφραση : Γιώργος 

Κυριακόπουλος, Επιστημονική Επιμέλεια: Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος, σ 74 

46 Friedrich List, The National System of Political Economy (1840) 

47 Thomas Lawton, James Rosenau and Amy Verdun «introduction: Beyond the Confines», 2000, σ.3 
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Στην μαρξιστική θεωρία κυρίαρχη έννοια είναι ο όρος ιμπεριαλισμός. Πάνω σε 

αυτόν τον όρο οικοδομείται όλη η μαρξιστική σκέψη για τις διεθνείς σχέσεις, και 

ιδιαίτερα οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Η ανάλυση λοιπόν της έννοιας του 

ιμπεριαλισμού είναι σημαντική για την κατανόηση της μαρξιστικής άποψης.  

Ο όρος ιμπεριαλισμός έχει ερμηνευτεί ποικιλότροπος, ανάλογα με τις συνθήκες 

και τις καταστάσεις που επικρατούσαν στις διάφορες χρονικές περιόδους, καθώς επίσης 

και οι διάφορες σχολές σκέψης στον όρο ιμπεριαλισμό προσέδιδαν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Έτσι τον 19
ο
 αιώνα ο ιμπεριαλισμός συνδέεται με την δικτατορική 

διακυβέρνηση της Γαλλίας από τον Ναπολέων Γ. Το 1890 ο όρος ιμπεριαλισμός 

περιγράφει την Γερμανικής έμπνευσης προσπάθεια να ιδρύσει ένα κλειστό οικονομικό 

σύστημα που να είναι προστατευμένο από τον διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό, και 

τέλος στον 20
Ο
 αιώνα αποκτά την σημασία του έλεγχου των μη ανεπτυγμένων –

υπανάπτυκτων –αναπτυσσομένων χωρών από τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες.
48

  

Για τον Λένιν ο ιμπεριαλισμός είναι το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού και 

όχι  η κατοχή ξένων περιοχών.
49

 

Εδώ πρέπει να διακρίνουμε τον όρο ιμπεριαλισμό σε επίσημο που εννοεί την 

απόκτηση και τον άμεσο έλεγχο συγκεκριμένων περιοχών. Σε αυτόν μπορούμε να 

εντάξουμε και τον όρο αποικιοκρατία. Και σε ανεπίσημο, σε μια συγκαλυμμένη αλλά 

εμφανή άσκηση έλεγχου, επιρροής ή κυριαρχίας. Στην περίπτωση αυτή δεν καταλύεται 

η εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία Μπορεί να πάρει την μορφή μιας σφαίρας 

επιρροής όπου ένα οικονομικά ισχυρό κράτος επηρεάζει αποφασιστικά τις οικονομικές 

πολιτικές ενός αδύναμου κράτους.
50

 

Οι μαρξιστές εστιάζουν περισσότερο στον ανεπίσημο χαρακτήρα του 

ιμπεριαλισμού παρά στον επίσημο και σε σχέση με το παγκόσμιο σύστημα συνολικά 

και όχι στις διμερείς σχέσεις δυο κρατών. Δηλαδή αναλύουν και εξηγούν τα διεθνή 

πολιτικά δρώμενα μέσα από μια οικονομική οπτική. Για αυτούς ο ιμπεριαλισμός έχει 

από την φύση του επεκτατικό χαρακτήρα. 
51

 

Κατά τον Νικολάε Μπούχαριν οι κύριοι παίκτες στην παγκόσμια οικονομία δεν 

είναι οι εταιρείες αλλά κυρίως τα κράτη. Για αυτόν οι μεγάλες εταιρείες είτε 

                                                           
48 Economides Spyros,Peter Wilson,  O οικονομικός Παράγοντας στις Διεθνείς Σχέσεις, Λονδίνο-Νέα-
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26 
 

απορροφούν είτε εξαφανίζουν τις μικρές και στην συνέχεια μετασχηματίζονται σε 

μεγάλα «κρατικά καπιταλιστικά τραστ» τα οποία θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια 

οικονομία. Ο αδυσώπητος ανταγωνισμός αυτών κατά τον Μπούχαριν είναι ο λεγόμενος 

«ιμπεριαλισμός». 

Κατά τον Μαρξ ο καπιταλισμός που εμπεριέχει ως ειδοποιό στοιχείο τον 

ιμπεριαλισμό είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών συγκρούσεων των δυνάμεων 

παραγωγής. Έτσι οι συγκρούσεις αυτές οδήγησαν από τον φεουδαρχισμό στον 

καπιταλισμό και θα οδηγήσουν από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό. Ο καπιταλισμός 

κατά τον Μαρξ είναι μια καταστροφική ανατρεπτική δύναμη αλλά και προοδευτική. 

Για τον ίδιο, το κράτος δεν είναι παρά όργανο και εκφραστής των συμφερόντων της 

άρχουσας τάξης. 
52

  

Οι  Νεομαρξιστές βλέπουν τον ιμπεριαλισμό μέσα από δυο οπτικές, αυτή της 

εξάρτησης και αυτή των παγκόσμιων συστημάτων. Οι θεωρίες αυτές  έχουν κοινό 

παρονομαστή την έννοια της «υπανάπτυξης» όπου οι καπιταλιστικές χώρες λεηλατούν 

τις προ–καπιταλιστικές, αποσπώντας από αυτές όλους τους πόρους που διαθέτουν και 

κατ’ επέκταση την «υπεραξία» χωρίς να επιστρέφουν σε αυτές τίποτα.  

Οι οπαδοί της εξάρτησης και των παγκόσμιων συστημάτων αντιλαμβάνονται το 

παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα ως όλον και όχι ως άθροισμα εθνικών οικονομιών. 

Παγκόσμιο σύστημα το οποίο διακρίνεται στο κυρίαρχο κέντρο και την περιφέρεια, 

όπου το πρώτο εκμεταλλεύεται το δεύτερο και το δεύτερο εξαρτάται από το πρώτο.
53

 

Και η Μαρξιστική θεωρία δέχτηκε ισχυρή κριτική στην άποψη ότι οι τιμές των 

βιομηχανικών προϊόντων του «Βορρά» έχουν σταθερά ανοδική τάση ενώ τα πρωτογενή 

προϊόντα του «Νότου» καθοδική. Κατά συνέπεια για τους Μαρξιστές διαμορφώνονται 

άδικοι όροι εμπορίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Νότος πρέπει να εξάγει συνεχώς όλο 

και περισσότερα προϊόντα για να εισάγει την ιδία ποσότητα προϊόντων από τον 

ανεπτυγμένο Βορρά. Ποια είναι όμως η δίκαιη τιμή πως υπολογίζεται ποιος είναι ο 

ρόλος της προσφοράς και της ζήτησης;   

Κατά την εμπειρική μελέτη των στοιχείων ποιο έτος βάση λαμβάνεται;  διότι 

από περιόδους ανάπτυξης σε περιόδους ύφεσης  οι τιμές πέφτουν το, αντίθετο 

συμβαίνει από περιόδους ύφεσης σε περιόδους ανάπτυξης .Η αλήθεια είναι βέβαια ότι 

οι τιμές των πρωτογενών προϊόντων παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις από τις 

τιμές των βιομηχανικών προϊόντων. 
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Επίσης στην θεωρία της εξάρτησης δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο 

εσωτερικός παράγοντας όπως η κακοδιαχείριση, η διαφθορά, ο νεoποτισμός, η μη 

ύπαρξη πολιτικών και πολλές φορές ατομικών ελευθεριών. ‘Oλα αυτά αποτελούν ένα 

σοβαρό ανάχωμα στην πορεία εκσυγχρονισμού μιας χώρας. Εκσυγχρονισμός που 

οδηγεί στην ανάπτυξη. Κατά συνέπεια  δεν φταίει πάντα και για όλα ο καπιταλισμός.
54

    

 

1.3 Είδη Οικονομικής Διπλωματίας 

 

Η επίτευξη πολιτικών στόχων με την χρησιμοποίηση οικονομικών μέσων κατά 

την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής θεωρείται ένα από τα είδη της οικονομικής  

διπλωματίας. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται η οικονομική βοήθεια και οι 

οικονομικές κυρώσεις.  

Η επίτευξη οικονομικών στόχων μέσα από την άσκηση της εξωτερικής 

πολιτικής και των διπλωματικών πολιτικών μέσων, είναι το άλλο είδος οικονομικής 

διπλωματίας. Σε αυτήν την κατηγορία μπορούμε να εντάξουμε την χάραξη εξαγωγικής 

εμπορικής πολιτικής, την ενίσχυση των επιχειρήσεων για την επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό ή σε διεθνές επίπεδο, την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων, καθώς και τις διαπραγματεύσεις τόσο σε διμερές όσο και πολυμερές 

επίπεδο για την προστασία της εσωτερικής αγοράς.
55

 Κατά τον John Palmer η διάκριση 

των οικονομικών και πολιτικών στόχων είναι ιδιαιτέρα δυσχερής και πολλές φορές η 

οικονομική διπλωματία υπηρετεί τόσο πολιτικούς όσο και οικονομικούς σκοπούς. 
56

 

 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει: 

 

1.3.1 Οικονομική βοήθεια  

 

Είναι η μεταφορά πόρων από μια ή πολλές κυβερνήσεις ή από τις υπηρεσίες 

ενός κράτους ή πολλών κρατών, προς την κυβέρνηση ή τις υπηρεσίες του κράτους 

αποδέκτη. Η μεταφορά των πόρων γίνεται για διαφόρους λόγους εκτός από την 
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55 R. J. Berry Jones  :Routledge Encyclopedia of International Political Economy (London: Routledge, 

2001) 349-350  
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εκπλήρωση μιας υποχρέωσης και «δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο αμοιβαιότητας, 

διαπραγμάτευσης ή ανταπόδοσης».
57

 

Η βοήθεια  μπορεί να είναι «εξαρτημένη», όπου ο αποδέκτης υποχρεούται να 

αγοράζει κάποια προϊόντα από τον δωρητή, δεν είναι όμως πάντα απαραίτητο. Η 

διμερής βοήθεια είναι σχεδόν πάντα «εξαρτημένη» ή «διπλά εξαρτημένη», το κράτος 

αποδέκτης πρέπει να διαθέσει ένα ποσοστό από την βοήθεια στην αγορά προϊόντων από 

το κράτος δωρητή αλλά και να εφαρμόσει κάποια προγράμματα που ζητά ο δωρητής. 

Γενικά η πολυμερής βοήθεια είναι περισσότερο δικαιότερη και συνήθως  δίνει 

την ευχέρεια να αποφασίζει το ίδιο το κράτος αποδέκτης την κατανομή και τον τρόπο 

επένδυσης των κεφαλαίων. 

Συνήθως η οικονομική βοήθεια έχει πολιτικά κίνητρα και λιγότερο οικονομικά, 

αποσκοπεί στο να επηρεάσει την εσωτερική και εξωτερική συμπεριφορά άλλων 

κρατών. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική διπλωματία είναι όργανο της πολιτικής 

όπου τα μέσα που χρησιμοποιούνται έχουν θετικό χαρακτήρα.      

 

Την οικονομική βοήθεια μπορούμε να την διακρίνουμε σε τέσσερις κατηγορίες 

ανάλογα με τα κίνητρα τους :   

 

- Πολιτικά και στρατηγικά κίνητρα. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στην περίοδο 

του Ψυχρού πολέμου και στον ανταγωνισμό των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, οι 

οποίες διέθεσαν τεράστια κονδύλια για την σταθεροποίηση αλλά και την διεύρυνση των 

ζωνών επιρροής τους, όπως το σχέδιο Marshall από την πλευρά των ΗΠΑ προς την 

Δυτική Ευρώπη.  

-Προώθηση της διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης. Μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου 

Πολέμου υπήρχε η αντίληψη ότι η διεύρυνση των εμπορικών συναλλαγών θα οδηγούσε 

στην αύξηση της παγκόσμιας ευημερίας. Θεωρήθηκε ότι η οικονομική βοήθεια ήταν 

ένα από τα κύρια εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

- Ηθικοί και ανθρωπιστικοί λόγοι. Αφορά περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως φυσικές 

καταστροφές –σεισμούς, πλημμύρες.-λιμούς κ.α. Η κατηγορία αυτή έχει καθαρά 

ανθρωπιστικό χαρακτήρα.  

- Και τέλος στην σύγχρονη περίοδο η οικονομική βοήθεια εξυπηρετεί πολλούς και 

διάφορους σκοπούς όπως προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμηση της 

διαφθοράς, προώθηση και ενίσχυση των δημοκρατικών καθεστώτων κ.α.
58
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 Την περίοδο 1948-1952 κατά την εφαρμογή του σχεδίου Marshall, οι ΗΠΑ 

διοχέτευσαν 17δις δολάρια στην Δυτική Ευρώπη για την ανοικοδόμηση της και την 

ανάπτυξη των οικονομιών της. Στόχος ήταν η σύσφιξη των εμπορικών δεσμών ΗΠΑ 

και Ευρώπης τόσο για την προώθηση των αμερικανικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή 

αγορά, όσο και για την προώθηση αμερικανικών επενδύσεων. Επίσης η οικονομική 

βοήθεια λειτούργησε και ως ανάχωμα στην επεκτατική σοβιετική απειλή.  

Η βοήθεια αυτή πήρε την μορφή παροχής κεφαλαίων, εμπορευμάτων και 

βιομηχανικών αγαθών, αλλά και τεχνικής υποστήριξης, θεωρώντας ότι η οικονομική 

υστέρηση οφείλονταν κατά μεγάλο μέρος στην ανεπάρκεια των φυσικών πόρων των 

κεφαλαιακών αποθεμάτων, στην έλλειψη εξειδίκευσης και τεχνολογικής υποδομής. 

Προϋπόθεση για την παροχή οικονομικής βοήθειας ήταν αυτή να δώσει ώθηση στην 

οικονομική ανάπτυξη και όχι να την υποκαταστήσει,, να αποτελέσει κίνητρο για το 

ιδιωτικό κεφάλαιο και τέλος να δημιουργήσει εκείνη την οικονομική βάση που θα 

ωθήσει τις υπανάπτυκτες χώρες να προσχωρήσουν στο σύστημα του ελεύθερου 

εμπορίου.  

Το διάστημα 1950-1990 το ποσό των κονδυλίων που αφορούσαν τον τομέα της 

οικονομικής βοήθειας έφτασε τα 700 δις δολάρια παρόλο που υπήρχαν και απόψεις που 

ισχυρίζονταν ότι το μέτρο αυτό είναι ανεπαρκές και οδηγεί σε ανισορροπίες και 

στρεβλώσεις αντί να τις διορθώνει.  

Είναι φανερό ότι η οικονομική βοήθεια αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα μέσα 

άσκησης της εξωτερικής πολίτικης κυρίως των ΗΠΑ.  Μέσο όμως που την περίοδο του 

Ψυχρού πολέμου άλλαξε στόχο, έτσι από εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης 

μετατράπηκε σε εργαλείο προώθησης πολιτικών επιδιώξεων για την εξυπηρέτηση των 

αποκλειστικών συμφερόντων και της ασφάλειας των ΗΠΑ απέναντι στην 

κουμμουνιστική απειλή. 
59

 

Κατά τον David Baldwin η βοήθεια που παρείχαν οι ΗΠΑ προς τις άλλες χώρες 

δεν ήταν ούτε «ξένη» ούτε «βοήθεια» αφού εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των ιδίων 

των Ηνωμένων Πολιτειών 
60

. Ο Richard Nixon είπε το 1968 ότι  « ο κύριος στόχος της 

αμερικανικής βοήθειας δεν είναι να βοηθήσουμε αλλά έθνη, αλλά να βοηθήσουμε τους 

εαυτούς μας ».
61
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Ο James Mayall ισχυρίζεται ότι η οικονομική βοήθεια από την στιγμή που 

λαμβάνει χώρα μεταξύ κυβερνήσεων τόσο σε διμερές όσο και πολυμερές επίπεδο είναι 

αμιγώς πολιτική δραστηριότητα 
62

.
 
 

Μέσω της πολιτικής της βοήθειας το κράτος δωρητής επιδιώκει να αυξήσει την 

επιρροή του, το κύρος του, την φιλία του απέναντι στο κράτος αποδέκτη ή μια 

διακεκριμένη θέση στην διεθνή σκηνή. Για παράδειγμα η Σουηδία προσέφερε και 

προσφέρει βοήθεια με έντονο ανθρωπιστικό χαρακτήρα, ουσιαστικά όμως σκοπός της 

είναι να αυξήσει το κύρος της και κατ’ επέκταση την ισχύ της.  

Μια άλλη άποψη ισχυρίζεται ότι το κράτος δωρητής αργά η γρήγορα θα 

απαιτήσει ανταλλάγματα ή εκδουλεύσεις όπως χρήση από μέρους του δωρητή 

στρατιωτικών βάσεων του αποδέκτη ή στήριξη στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ. Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις  και τους όρους που έθεσε ο δωρητής, 

τότε θα μπορούσε αυτός να διακόψει την παροχή βοήθειας. Παράδειγμα αποτελεί η 

περίπτωση Ελλάδας –Τουρκίας, δυο χώρες οι οποίες συχνά βρέθηκαν κάτω από 

συνθήκες κρίσης στις μεταξύ τους σχέσεις, με την παρέμβαση των ΗΠΑ και με την 

απειλή διακοπής της στρατιωτικής βοήθειας, αποφεύχθηκε πολλές φορές η στρατιωτική 

σύγκρουση.  

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο δωρητής προσβλέπει σε ανταλλάγματα. Για 

παράδειγμα η Ιαπωνία υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς βοήθειας την 

δεκαετία ΄80-΄90 και ένας από τους αποδέκτες ήταν και η Κίνα. Στόχος της πολιτικής 

αυτής ήταν από την μια πλευρά να διεισδύσει στην τεράστια αγορά της Κίνας και από 

την άλλη να εξασφαλίσει ότι δεν θα ασκήσει στρατιωτική βία εναντίον της.         

Η κριτική που ασκείται στο μοντέλο της οικονομικής βοήθειας είναι 

πολύπλευρη. Μια από τις πιο σκληρές κριτικές υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις δεν 

έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν δημόσια κεφάλαια για να βοηθήσουν φτωχότερες 

χώρες. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των μηχανισμών της αγοράς ή μέσω φιλανθρωπικών 

ιδρυμάτων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και με την συνδρομή ιδιωτών. Για αυτούς η 

οικονομική βοήθεια σημαίνει ότι οι φτωχοί άνθρωποι στις πλούσιες χώρες 

χρηματοδοτούν τους πλούσιους στις φτωχές χώρες και τούτο διότι το συντριπτικό 

ποσοστό της οικονομικής βοήθειας το καρπώνονται οι πλούσιες ελίτ της χώρας- 

αποδέκτη, για να το χρησιμοποιήσουν στην αύξηση της ισχύος τους και στην εδραίωση 

του status τους. 
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Για τους φιλελεύθερους υιοθετούνται από τις φτωχές χώρες μοντέλα τα οποία 

εφαρμόζονται στις ανεπτυγμένες χώρες και κατά συνέπεια είναι ακατάλληλα για αυτές, 

από την στιγμή που δεν λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 

τους. Για τους ίδιους ο καλύτερος τρόπος είναι να γίνουν επενδύσεις από ιδιωτικά 

κεφάλαια. 
63

 Η Teresa Hayter ισχυρίζεται ότι η οικονομική βοήθεια είναι μια μορφή 

ιμπεριαλισμού με την οποία ο ανεπτυγμένος κόσμος διατηρεί την κυριαρχία του στον 

αναπτυσσόμενο. Τούτο κατορθώνεται μέσω των ελίτ των αναπτυσσομένων χωρών που 

λυμαίνονται τα κονδύλια της βοήθειας, οι οποίες ελίτ αυξάνουν την πολιτική τους ισχύ 

και εκμεταλλεύονται τον υπόλοιπο πληθυσμό. 
64

 Ακόμη και η παροχή τροφίμων με την 

μορφή της βοήθειας έχει ως σκοπό την εξάρτηση της αγοράς των αναπτυσσόμενων 

χωρών προς όφελος των δικών τους παραγωγών και σε βάρος των ντόπιων.          

Άλλες μορφές οικονομικής βοήθειας που επικράτησαν τις τελευταίες δεκαετίες 

είναι αυτές που λαμβάνονται από τα διεθνή ιδρύματα, το ΔΝΤ , την Παγκόσμια 

Τράπεζα και τον ΟΟΣΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρέχουν αυτά τα ιδρύματα 

βοήθεια είναι οι πολιτικές και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις,  όπως η μείωση του 

δημόσιου τομέα, ο αυστηρός έλεγχος των δημοσίων οικονομικών, οι ιδιωτικοποιήσεις, 

οι περιορισμοί των μισθών κ.α. Επίσης άλλες προϋποθέσεις για την παροχή βοήθειας 

είναι η προώθηση «των ανθρώπινων δικαιωμάτων», η «καλή διακυβέρνηση» και ο 

«εκδημοκρατισμός»
65

  

 

1.3.2 Οικονομικές κυρώσεις 

 

Με τον όρο αυτό εννοούμε γενικά την επιβολή οικονομικών ποινών για να 

εξαναγκαστεί ένα κράτος «ταραχοποιός» να αναπροσαρμόσει τόσο την εσωτερική όσο 

και την εξωτερική του πολιτική (εκτενέστερη ανάλυση των κυρώσεων θα γίνει σε 

επόμενα κεφάλαια).  
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Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει την λεγόμενη εμπορική διπλωματία. 

 

Ενώ  ο σχεδιασμός, η χάραξη και η στρατηγική της εξαγωγικής πολιτικής μιας 

χώρας αποφασίζεται κεντρικά από τις κυβερνήσεις της χώρας αυτής, τη στήριξη και την 

εφαρμογή αυτής της πολιτικής επιφορτίζονται κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, ή ιδιωτικοί 

φορείς, που μπορεί να είναι κάποια αρμόδια τμήματα στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στο 

Υπουργείο Οικονομικών, σε πρεσβείες, ή προξενεία τα οποία διαθέτουν για τον λόγο 

αυτό ειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να είναι εμπορικοί ακόλουθοι, ή 

αντιπρόσωποι, καθώς επίσης και μόνιμες εμπορικές επιτροπές ή αποστολές σε διεθνείς 

οργανισμούς όπως τον ΠΟΕ και άλλους. Επίσης τέτοιοι φορείς είναι και τα 

επιμελητήρια.  

Στην αρμοδιότητα τους εμπίπτει η αύξηση των εξαγωγών της χώρας, η 

προώθηση των προϊόντων της χώρας τους στην χώρα όπου υπηρετούν, η συλλογή και η 

ανάλυση πληροφοριών καθώς και στατιστικών στοιχείων,  τα οποία αποστέλλουν τόσο 

στα κεντρικά των υπηρεσιών τους αλλά και σε επιχειρήσεις για να διευκολύνουν την 

χάραξη της εξαγωγικής πολιτικής της χώρας που εκπροσωπούν αλλά και την 

επεκτατική πολιτική των επιχειρήσεων της χώρας τους.   

Μια από τις βασικές τους αρμοδιότητες είναι να παρέχουν πληροφορίες για 

επενδυτικές ευκαιρίες τόσο σε ξένους όσο και σε εγχώριους επενδυτές. Επίσης μια από 

τις βασικές τους υποχρεώσεις είναι μέσα από διαπραγματεύσεις σε διμερές αλλά και 

πολυμερές επίπεδο να υπερασπίζονται και να προωθούν τις θέσεις των κυβερνήσεων 

τους και να προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα κανονιστικό πλαίσιο προστασίας της 

εγχώριας αγοράς. 
66

  

 

1.4 Διαστάσεις και σκοποί της οικονομικής διπλωματίας 

 

Η άσκηση της οικονομικής διπλωματίας από μια χώρα αποσκοπεί: 

-Στην αύξηση της επιρροής της.  Μια ανθηρή οικονομία με μια ικανή παραγωγική βάση 

αποτελεί έναν από του βασικότερους συντελεστές ισχύος και σαφώς ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή της εξωτερική πολιτικής, και της πολιτικής 

άμυνας και ασφάλειας.
67
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 Χαράλαμπος Τσαρδανιδης Διεθνής Πολιτική Οικονομία, θεωρία Δομή και προκλήσεις της 
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Η σχέση οικονομίας και ισχύος είναι αμφίδρομη.  Μια ισχυρή οικονομία με τα μέσα 

που διαθέτει, αναμφισβήτητα ενισχύει την διεθνή της επιρροή και από την άλλη μια 

χώρα με διεθνή επιρροή ενισχύει την οικονομική της ανάπτυξη. Κατά συνέπεια οι 

κυβερνήσεις δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον οικονομικό παράγοντα όχι μόνο για να 

αυξήσουν την οικονομική τους ανάπτυξη αλλά και για να δημιουργήσουν εκείνες τις 

προϋποθέσεις που θα δώσουν ώθηση στους άλλους συντελεστές ισχύος. 
68

  

Σκοπός της οικονομικής διπλωματίας είναι : 

-Να αποτρέψει ενέργειες άλλων κρατών οι οποίες θα προβάλουν εμπόδια στην άσκηση 

της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Η αποτροπή αυτή μπορεί να γίνει όχι μόνο με 

πολιτικά και στρατιωτικά μέσα αλλά και οικονομικά, θετικά ή αρνητικά είτε με την 

παροχή βοήθειας είτε με την απειλή, ή την εφαρμογή οικονομικών κυρώσεων. Πολλές 

φορές τα οικονομικά μέσα θεωρούνται αποτελεσματικότερα, ή περισσότερο εφικτά. 

-Με την οικονομική ενίσχυση διεθνών οργανισμών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων 

τρίτων χώρων να προωθήσει τα συμφέροντα του όποτε και όταν αυτό το απαιτήσουν οι 

περιστάσεις.  

-Να διασφαλίσει την προστασία και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της σε τρίτες 

χώρες σε περίπτωση που απειληθούν από κάποια άλλη. 

-Μέσω κυρίως της οικονομικής βοήθειας αλλά και τις άμεσες επενδύσεις να 

καταστήσει ένα άλλο κράτος δορυφόρο του, δηλαδή να το κάνει οικονομικά 

εξαρτώμενο.
69

  

 

1.5 Οικονομική διπλωματία ως διαδικασία: 

 

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τον σχεδιασμό, την χάραξη και την 

εφαρμογή της οικονομικής διπλωματίας είναι:  

 

-Οι κρατικοί δρώντες: Αφορά τους θεσμοθετημένους γραφειοκρατικούς δρώντες, τα 

διάφορα δηλαδή υπουργεία και τις υπηρεσίες, οι οποίες εμπλέκονται όλο και 

περισσότερο και με όλο και περισσότερες  αρμοδιότητες και που δεν άπτονται μόνο της 

εξωτερικής εμπορικής  πολιτικής, αλλά έχουν και άλλες αρμοδιότητες όπως η 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομική 

βοήθεια κ.α. Έτσι στην χάραξη της οικονομικής διπλωματίας εκτός από το Υπουργείο 
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Εξωτερικών συμμετέχει ή πρέπει να συμμετέχει και το Υπουργείο Οικονομικών, η 

Τράπεζα της Ελλάδος κ.α.  

Αυτό που παρατηρείται όμως είναι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των 

Υπουργείων που πολλές φορές παίρνει την μορφή διαμάχης και ανταγωνισμού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική 

Ανασυγκρότηση των Βαλκάνιων (ΕΣΟΑΒ) που το εκπόνησε το Υπουργείο Οικονομίας 

και Οικονομικών χωρίς την συμμετοχή του ΥΠΕΞ και υπό την πλήρη άγνοια του.  

Ο συνεχώς αυξανόμενος ρόλος της οικονομικής διπλωματίας και ακόμη 

περισσότερο της εμπορικής στην χάραξη της εξωτερικής πολιτικής ανάγκασε τα 

Υπουργεία Εξωτερικών των διαφόρων χωρών να αναδιαρθρώσουν τις υπηρεσίες τους 

δημιουργώντας νέες με αυτό το αντικείμενο. Οι αλλαγές αυτές δεν ήταν πάντα εύκολες 

ούτε και πάντα επιτυχημένες, δεν ήταν λίγες οι αντιδράσεις κάποιων διπλωματών που 

έβλεπαν τον εαυτό τους να αναλαμβάνει τον ρόλο του «εμπορικού ατζέντη» θεωρώντας 

ότι με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζονταν ο ρόλος τους, ένας ρόλος ο οποίος έχει 

υποβαθμιστεί από την ταχυτάτη ανάπτυξη των επικοινωνιών των μεταφορών, που 

μετέτρεψαν τους διπλωμάτες σε διαχειριστικούς υπάλληλους –γραφειοκράτες καθώς ο 

ρόλος της διπλωματίας κορυφής έπαιρνε συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις.
70

  

Μη κρατικοί δρώντες : Τέτοιοι είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ως 

ομάδες πίεσης για την προώθηση των συμφερόντων τους, επηρεάζοντας σε μεγάλο 

βαθμό την χάραξη της εμπορικής διπλωματίας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίστηκαν και άλλοι παράγοντες όπως οι Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) ο ρόλος των οποίων συνεχώς αυξάνεται τόσο με τις 

πιέσεις όσο και με τον έλεγχο που ασκούν στις αποφάσεις των κυβερνήσεων, για 

παράδειγμα στον τομέα της οικονομικής βοήθειας.
71

 Σε πολλές περιπτώσεις οι ΜΚΟ 

σύνδεσαν την οικονομική βοήθεια με αλλά θέματα που αφορούσαν την διεθνή 

κοινότητα, όπως την παγκόσμια ειρήνη, την προστασία του περιβάλλοντος, τα 

ανθρωπινά δικαιώματα, τον αφοπλισμό κ.α. και δεν περιορίστηκαν στον στενό πυρήνα 

της εξωτερικής πολιτικής.
72
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1.6 Επίπεδα άσκησης της οικονομικής διπλωματίας 

1.6.1 Διμερείς συμφωνίες   

 

Διμερείς εμπορικές συμφωνίες ονομάζονται οι συμφωνίες που συνάπτονται 

μεταξύ δυο κυριάρχων κρατών με σκοπό την βελτίωση και την προώθηση των μεταξύ 

τους οικονομικών και εμπορικών σχέσεων στην βάση της αμοιβαιότητας και του κοινού 

συμφέροντος. Είναι οι πιο απλές μορφές διεθνούς οικονομικής συνεργασίας.  

Περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις που αφορούν  διάφορα οικονομικά θέματα και 

πραγματοποιούνται σε πολλά επίπεδα, από τα καθαρά εμπορικά –προώθηση, μεταφορά 

,διακίνηση προϊόντων (πρώτων υλών, αγροτικών, βιομηχανικών) και υπηρεσιών έως 

την προσέλκυση και την προστασία ξένων επενδύσεων, την απρόσκοπτη και χωρίς 

εμπόδια μεταφορά συντελεστών παραγωγής (εργασίας και κεφαλαίου), την 

απελευθέρωση των συναλλαγών, περιλαμβάνει συμφωνίες για οικονομική βοήθεια και 

μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και διάφορα άλλα οικονομικά θέματα κυρίως 

γραφειοκρατικά όπως η αποφυγή της διπλής φορολογίας. Οι συμφωνίες αυτές  μπορεί 

να έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα ή να είναι μακροχρόνιες και βέβαια να 

λειτουργούν μέσα σε ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο. Εκφραστές αυτών των 

λειτουργιών είναι τα αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες τους-πρεσβείες, προξενεία, 

εμπορικοί ακόλουθοι αλλά και ιδιωτικοί φορείς όπως εμπορικοί αντιπρόσωποι, 

επιμελητήρια καθώς επίσης και μη κρατικές οργανώσεις (ΜΚΟ).         

 

1.6.2 Πολυμερείς συμφωνίες  

 

Οι πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες συνάπτονται από έναν μεγάλο αριθμό 

κρατών που έχουν ως σκοπό να μειώσουν στο ελάχιστο τους ποσοτικούς εμπορικούς 

περιορισμούς. Για τον λόγο αυτό δημιουργούν οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ (παλαιοτέρα 

GATT), o OHE, o Ο.Ο.Σ.Α.                 

Οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο από 

τις νικήτριες τότε δυνάμεις οι οποίες συμφώνησαν σε ένα σύνολο κανόνων για το 

διεθνές εμπόριο, γνωστή ως Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), η οποία 

το 1995 πήρε την μορφή οργανισμού, του λεγόμενου Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (ΠΟΕ) σκοπός του οποίου είναι η προώθηση του παγκόσμιου εμπορίου, ο 

περιορισμός των δασμών και η αποτροπή μη δασμολογικών παρεμβάσεων όπως οι 

επιδοτήσεις των εξαγωγών, οι ποσοστώσεις στις εξαγωγές κ.α. Η πολιτική του ΠΟΕ 
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είναι η μετατροπή των μη δασμολογικών εμποδίων αν δεν είναι δυνατή, η κατάργηση 

τους σε δασμούς και στην συνέχεια ο περιορισμός τους ή η σταδιακή κατάργηση τους.  

Για την προώθηση των σκοπών τους ακολουθούσε την τακτική των λεγόμενων 

γύρων των Διαπραγματεύσεων.   

Ο πιο σημαντικός ήταν αυτός του γύρου της Ουρουγουάης, ήταν ο όγδοος, ήταν 

ο πιο επίπονος και διήρκησε επτά έτη από το 1986 έως το 1993.  Το τελικό κείμενο της 

συμφωνίας αριθμούσε 400 σελίδες που μαζί με τα συμπληρωματικά έγραφα που 

ειδίκευαν προϊόντα και αγορές έφτασαν να αριθμούν 22.000 σελίδες.  

Έτσι ο μέσος δασμός μειώθηκε κατά 40%, παρόλο που ακούγεται εντυπωσιακό 

το νούμερο, στην πραγματικότητα ο μέσος δασμολογικός συντελεστής μειώθηκε μόνο 

από 6,3 σε 3,9 μονάδες,  πτώση του ήταν ικανή για μια μικρή μόνο άνοδο του διεθνούς 

εμπορίου. 

     Τέλος στον γύρο της Ουρουγουάης πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις για την 

απελευθέρωση του διεθνές εμπορίου σε δύο βασικούς τομείς οι οποίοι παρουσίαζαν 

σημαντικές στρεβλώσεις, αυτών της γεωργίας και της κλωστοϋφαντουργίας. Επίσης 

στον ΠΟΕ συμπεριλήφθησαν και κανόνες για το εμπόριο υπηρεσιών (GATS) όπως και 

τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων. 
73

   

 

1.6.3 Περιφερειακό  

 

Περιφερειοποίηση θεωρείται το φαινόμενο κατά το οποίο ένα σύνολο κρατών 

συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες μεταξύ τους. Οι ομαδοποιήσεις αυτές είναι «κάτι 

λιγότερο από παγκοσμιοποιημένες».
74

  

Ο Andrew Hurrell διακρίνει πέντε κατηγορίες:  

-Η «ήπια» ή «άτυπη» περιφεριοποίηση όπου σε αυτήν δεν υπάρχουν συνειδητές 

κρατικές πολιτικές, αλλά προήρθαν από οικονομικές συμφωνίες που οδήγησαν σε 

οικονομική αλληλεξάρτηση, όπως για παράδειγμα αυτή του Μεξικού και της 

Καλιφόρνιας. 

-Σε αυτήν όπου υπάρχει «περιφερειακή συνείδηση και ταυτότητα» με χαρακτηριστικά 

τις κοινές αντιλήψεις, αξίες, την κοινή ιστορία και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. 

Σε αυτήν την κατηγορία  τοποθετεί τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  
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-Η περιφερειακή διακρατική συνεργασία: στην περίπτωση αυτή μια ομάδα κρατών 

οργανώνεται επίσημα όπως η Mercosur. 

-Στην τέταρτη περίπτωση περιλαμβάνονται οι ενώσεις κρατών που προωθούν την 

οικονομική ολοκλήρωση. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή της ΕΕ  όπου τα κράτη –

μέλη εφαρμόζουν συνειδητά πολιτικές που αποφασίζονται από μια κεντρική αρχή. 

-Και τέλος σε αυτήν όπου υπάρχει περιφερειακή συνοχή.
75

  

     Όσον αφορά την οικονομική περιφερειοποίηση ο Paul Taylor την ορίζει ως 

«ένας μεμονωμένος χώρος που έχει κριθεί κατάλληλος για την πραγματοποίηση ενός 

φάσματος εργασιών σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο αυτάρκειας».
76

  

Για τον Andrew Walter η οικονομική περιφερειοποίηση είναι  «ο σχεδιασμός 

και η εφαρμογή ενός συνόλου προνομιακών πολιτικών στο πλαίσιο μιας περιφερειακής 

ομαδοποίησης χωρών, με σκοπό την ενθάρρυνση της ανταλλαγής αγαθών ή 

συντελεστών ανάμεσα στα μέλη της ομάδας». 
77

  

Η οικονομική περιφερειοποίηση είναι η τάση για περισσότερο εμπόριο και 

κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής κεφαλαίου και εργασίας σε έναν ορισμένο 

γεωγραφικά χώρο μεταξύ κρατών με μια επίσημη συμφωνία .
78

  

     Οι τύποι αυτοί των οικονομικών συμφωνιών είναι σύμφωνοι με τους κανόνες της 

GATT και του ΠΟΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 24 της GATT  «οι όροι της Συμφωνίας δεν 

θα εμποδίσουν το σχηματισμό μιας τελωνειακής ένωσης ή μιας ζώνης ελεύθερων 

συναλλαγών ή την υιοθέτηση μιας προσωρινής συμφωνίας για τον σχηματισμό μιας 

τελωνειακής ένωσης ή μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των περιοχών των 

συμβαλλόμενων μερών». 

Οι περιφερειακοί τύποι είναι: 

-Οι περιφερειακές συμφωνίες. Προωθούν κλαδικές συνεργασίες, τέτοιες ήταν η ΕΚΑΧ 

Συνεργασίες δηλαδή σε κάποιον ή σε κάποιους κλάδους ή ακόμη και σε ένα προϊόν ή 

περισσότερα προϊόντα. Αυτή η συμφωνία μπορεί να πάρει την μορφή μιας ζώνης 

ελεύθερων συναλλαγών ή τελωνειακής ένωσης. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη μιας 

υπερεθνικής κεντρικής αρχής.  
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-Ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, μέσα στην ζώνη αυτή τα κράτη –μέλη καταργούν τους 

εμπορικούς περιορισμούς και τους δασμούς στις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές, 

δεν υπάρχει όμως μια κοινή εμπορική πολιτική απέναντι σε τρίτες χώρες.  Έτσι κάθε 

κράτος –μέλος μπορεί να εφαρμόζει διαφορετική εμπορική πολιτική σε οποιαδήποτε 

τρίτη χώρα. 

-Τελωνειακή ένωση: τα μέλη της τελωνειακής ένωσης είναι και μέλη της ζώνης 

ελεύθερων συναλλαγών. Σε αυτήν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μελών είναι 

ελεύθερες και παράλληλα έχουν και κοινή εμπορική πολιτική απέναντι σε τρίτους, 

δηλαδή κοινή δασμολογική πολιτική στα μη μέλη.  Τέτοια είναι η ΕΟΚ στις δεκαετίες 

του ΄50 και του ΄60 όπως και η Mercosur.  

-Κοινή αγορά : σε αυτές τις συμφωνίες εκτός από όλα τα προηγούμενα τα κράτη –μέλη 

συναινούν στην δημιουργία μιας ελεύθερης κοινής αγοράς εργασίας, κεφαλαίων, 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 

ύπαρξη μιας ισχυρής θεσμοθετημένης κεντρικής εξουσίας ή θεσμών για τον 

συντονισμό και τον έλεγχο των πολιτικών των κρατών μελών. 

-Και τέλος οι συμφωνίες για την οικονομική και την νομισματική ολοκλήρωση : σε 

αυτήν όλες οι οικονομικές πολιτικές των κρατών ρυθμίζονται από κοινούς κανόνες και 

το βασικότερο αποκτούν ένα κοινό νόμισμα. Τέτοια περίπτωση είναι: η ΕΕ και η 

Ευρωζώνη. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 οι περιφερειακές αυτές συμφωνίες αριθμούσαν 

τις 110 παγκοσμίως και ο όγκος των συναλλαγών τους στο εσωτερικό τους 

αντιστοιχούσε σε πάνω από το 50%  των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών.  

     Δεν είναι λίγοι όμως αυτοί που τις κατηγορούν ως εσωστρεφείς αγορές 

αποκομμένες από τον υπόλοιπο κόσμο και ότι αποτελούν μια αγορά «φρούριο»           

(οι κριτικές αυτές απευθύνονται κυρίως στην ΕΕ). 
79

 

 

Τα ερωτήματα που τίθενται για τις εμπορικές αυτές συμφωνίες είναι πολλά όπως: 

 

-Ο όρος οικονομική περιφερειοποίηση είναι περιγραφικός ή κανονιστικός; Περιγράφει 

δηλαδή κάποιες συμφωνίες ή την αύξηση της ευημερίας των κρατών μελών και την 

εξάλειψη των συγκρούσεων;. 

-Η περιφερειοποίηση είναι αποτέλεσμα των αναγκών της αγοράς ή ένα θεσμικό 

κατασκεύασμα;, είναι αποτέλεσμα της οικονομικής διαδικασίας ή της πολιτικής;. 
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-Οι συμφωνίες αυτές είναι «ανοιχτές» ή «κλειστές»; Δίνουν ώθηση στην απελευθέρωση 

του διεθνούς εμπορίου ή το περιορίζουν στα κλειστά σύνορα των ενώσεων των κρατών 

–μελών; Φαίνεται ότι οι ΖΕΣ είναι πιο ανοιχτές από τις Ενώσεις. 

-Τελικά απελευθερώνουν το εμπόριο ή το εκτρέπουν; Είναι σύννομες και συμβατές με 

τους κανόνες της GATT και του ΠΟΕ; 
80

  

Ένα σημαντικό επίσης ερώτημα είναι αν η περιφερειοποίηση προωθεί την 

παγκοσμιοποίηση ή ουσιαστικά είναι ένας παράγοντας κατακερματισμού των  Διεθνών 

Πολυμερών  Συμφωνιών. 

 

1.6.4 Εντός του κράτους στόχου  

 

Μια σημαντική κατηγορία διαπραγματεύσεων και συμφωνιών είναι αυτή 

μεταξύ (ΠΕΕ) και κυβερνήσεων. Οι ΠΕΕ αποτελούν σήμερα αν όχι έναν από τους 

κύριους συνδιαμορφωτές του παγκόσμιου πολιτικού και οικονομικού συστήματος 

τουλάχιστον έναν από τους πιο σημαντικούς, διότι είναι πρωταγωνιστές στο παγκόσμιο 

εμπόριο και τις επενδύσεις. Ο πρωταγωνιστικός αυτός ρόλος τους δίνει την ισχύ και την 

δύναμη να επηρεάζουν τόσο την εξωτερική πολιτική όσο και την εσωτερική πολιτική 

πολλών χωρών. 

Οι σχέσεις των κυβερνήσεων και των ΠΕΕ διαμορφώνονται τόσο πριν όσο και 

μετά τις διαπραγματεύσεις, δηλαδή κατά την υλοποίηση των ΑΞΕ. Το πόσο θετικά 

είναι τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης εξαρτάται από την ισχύ και τους σκοπούς 

της κάθε πλευράς,
81

Παρόλα αυτά όμως «είναι δύσκολο στις ΠΕΕ να απειλήσουν τα 

προνόμια των κρατών χωρίς να αντιδράσουν οι κυβερνήσεις τους, κάμπτοντας την ισχύ 

αυτών των εταιρειών. 
82

 Οι ΠΕΕ για να προβούν σε επενδύσεις (ΑΞΕ) θέτουν ως 

προϋπόθεση την δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για αυτές τόσο νομοθετικό 

όσο και οικονομικό (φορολογικό), έτσι ώστε να έχουν μεγάλη ελευθερία κινήσεων 

προκειμένου  να πετύχουν μείωση του κόστους και συνεπώς αύξηση των κερδών τους. 

Η δυνατότητα τους να επενδύουν σε πολλές χώρες τις καθιστά ικανές να επηρεάζουν 

και τις πολιτικές πολλών τοπικών κοινωνιών.
83

 Η προσέλκυση των ΑΞΕ είναι αναγκαία 
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κυρίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες- αλλά και όχι μόνο- για να μπορέσουν να έχουν 

πρόσβαση στην διεθνή χρηματαγορά, στο διεθνές εμπόριο, στην καινοτομία και την 

τεχνολογία. Εξάλλου ένα μεγάλο ποσοστό του διεθνούς εμπορίου γίνεται 

ενδοεπιχειρησιακά από τις επενδύσεις που κάνουν οι ΠΕΕ.
84

  

 

2.1 Μέσα της οικονομικής διπλωματίας  

 

Τα μέσα της οικονομικής διπλωματίας τα διακρίνουμε σε δυο κατηγορίες, τα 

θετικά όπου σε αυτά ενυπάρχει το στοιχείο του κινήτρου για την αλλαγή πολιτικής μιας 

χώρας και τα αρνητικά όπου σε αυτά κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι κυρώσεις κυρίως 

εμπορικές για τον εξαναγκασμό μιας χώρας να αλλάξει την πολιτική της τακτική. 

 

2.1.1 Θετικά  

 

-Ευνοϊκές δασμολογικές διευκολύνσεις.  

Η ευνοϊκή μεταχείριση μιας χώρας σε σχέση με κάποιες τρίτες μέσω της μείωσης 

των δασμών στα προϊόντα της. Η πολιτική των μειωμένων ή μηδενικών συντελεστών 

στους δασμούς ονομάζεται και «προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση».  

-Η παραχώρηση της ρήτρας του «μάλλον ευνοούμενου κράτους». Είναι η ρήτρα που 

υπάρχει σε διμερείς συμφωνίες όπου τα συμβαλλόμενα κράτη συμφωνούν να 

επεκτείνουν στις διμερείς εμπορικές τους σχέσεις, τα τελωνιακά πλεονεκτήματα που θα 

παρέχουν σε άλλο συμβαλλόμενο.
85

  

- Μείωση δασμών σε ορισμένα προϊόντα για την ανάπτυξη και την επέκταση των 

διμερών εμπορικών σχέσεων.  

- Άμεσες αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από μια συγκεκριμένη χώρα με σκοπό την 

οικονομική της υποστήριξη (πολλές φορές μια χώρα αγοράζει άμεσα προϊόντα 

πρωτογενούς παραγωγής για να προσφέρει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Η τακτική 

αυτή είναι συνήθης κυρίως στις πωλήσεις οπλικών συστημάτων).  

-Εξαγωγικές και εισαγωγικές επιδοτήσεις. 

-Η παραχώρηση αδειών για εξαγωγή ή εισαγωγή στην και από την χώρα στόχο 

ορισμένων προϊόντων που θεωρούνται σημαντικά και για τις δυο χώρες. 
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-Η παροχή επείγουσας βοήθειας κυρίως ανθρωπιστικής σε περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών και λιμών.  

-Οικονομική βοήθεια μέσω ευνοϊκών δανείων και επιχορηγήσεων τόσο σε διμερές όσο 

και πολυμερές επίπεδο.  

-Παροχή ασφαλιστικών εγγυήσεων σε ξένες επενδύσεις.  

-Ενθάρρυνση εξαγωγών και εισαγωγών και παροχή εξαγωγικών πιστώσεων. 

-Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για ξένες επενδύσεις. 

-Επαναδιαπραγμάτευση ή αναδιάρθρωση ή μείωση του δημόσιου χρέους της χώρας.
86

             

 

2.1.2 Αρνητικά μέσα   –  οικονομικές κυρώσεις 

 

Οι οικονομικές κυρώσεις είναι τα μέσα με τα οποία ένα κράτος (αποστολέας- 

διμερείς κυρώσεις) ή ένα σύνολο κρατών (πολυμερείς κυρώσεις) επιβάλουν σε ένα 

άλλο κράτος (στόχος) οικονομικά μέτρα –ποινές για να αλλάξει την πολιτική του τόσο 

στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό ή να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση της 

εξουσίας και των κυβερνήσεων στο κράτος αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο 

πολιτικός παράγοντας να εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από τον οικονομικό παράγοντα, 

και η εξουσία και η κυβέρνηση να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ένα οικονομικό 

κατεστημένο το όποιο ελέγχει την εξουσία. Παρόλο που οι οικονομικές κυρώσεις 

εφαρμόζονται για να αντικαταστήσουν τις στρατιωτικές παρεμβάσεις και την χρήση 

βίας παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που υποκρύπτουν περισσότερο καταναγκασμό 

παρά πειθώ
87

. Κατά τους WH Kaempfer και AD Lowenberg οι οικονομικές κυρώσεις 

είναι τα μέσα προβολής ισχύος και επιρροής από εθνικά κράτη και διεθνείς 

οργανισμούς προς άλλα κράτη και κυβερνήσεις χωρίς να καταφεύγουν στην άσκηση 

στρατιωτικής βίας και αυτό φαίνεται από την μακροζωία τους και την αύξηση της 

δημοτικότητας τους.
88

 

Ο παραπάνω στόχος ονομάζεται και πρωτεύον στόχος επιβολής κυρώσεων. 

Υπάρχει όμως και ο δευτερεύων στόχος σύμφωνα με τον όποιο επιβάλλονται 

οικονομικές κυρώσεις για τον κατευνασμό και την ικανοποίηση της εγχώριας κοινής 

γνώμης αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το κράτος αποστολέας αντιδρά στις 

ενέργειες και τις πολιτικές του κράτους ταραξία. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι 
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κυρώσεις όπου ο αποστολέας θεωρεί ότι τα αποτελέσματα δεν θα είναι θετικά κατά την 

επιβολή τους. Τέλος ο τριτεύων στόχος για την εφαρμογή των κυρώσεων είναι η 

υπεράσπιση των διεθνών συνθηκών και κανόνων, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο 

ότι το κράτος αποστολέας δεν θα αδρανήσει σε περίπτωση που αυτοί παραβιαστούν, 

άλλα και ένδειξη αποφασιστικότητας για την εδραίωση της φήμης του στους ξένους 

συμμάχους και εχθρούς. 
89

 Έτσι οι οικονομικές κυρώσεις είναι οικονομικές ποινές προς 

τα κράτη-στόχους τα οποία αδυνατούν να προσαρμοστούν στα διεθνή πρότυπα και να 

ακολουθήσουν τους διεθνείς κανόνες. 
90

  

Οι λόγοι που οι κυρώσεις αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία 

άσκησης πολιτικών πιέσεων προς ένα κράτος είναι:  

Κατά τον 20 αιώνα επικράτησε έντονος σκεπτικισμός στο κατά πόσο η χρήση 

βίας αποτελεί ένα θεμιτό μέσο επίλυσης διαφορών. Οι δυο παγκόσμιοι πόλεμοι 

επέτειναν την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων και μέσων για την συμμόρφωση των 

κρατών που έπρατταν ενάντια στους διεθνείς κανόνες και στην βούληση της διεθνούς 

κοινότητας. 

Το τέλος των εχθροπραξιών και η ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών αρχικά και 

του ΟΗΕ αργότερα αναπτέρωσε τις ελπίδες για ειρηνική επίλυση των διαφορών των 

κρατών μέσα από τους διεθνείς κανόνες του διεθνούς δικαίου. Τα δυο αυτά όργανα 

διαφύλαξαν την χρήση των οικονομικών κυρώσεων στο άρθρο 16 και στο κεφάλαιο 7 

του Καταστατικού Χάρτη με το σκεπτικό ότι η χρήση τους είναι και θεμιτή και 

προτιμητέα από την χρήση στρατιωτικών μέσων.  

Ο ψυχρός πόλεμος και η απειλή του πυρηνικού ολοκαυτώματος ανέδειξε την 

αδυναμία της στρατιωτικής βίας ως απειλή και ως μέσο για την επίλυση των διαφορών. 

Η προσφυγή σε εναλλακτικά μέσα είναι πλέον αναγκαία. Κατά συνέπεια οι οικονομικές 

κυρώσεις θεωρήθηκαν ως προτιμητέα μέσα για την απειλή αλλά και τιμωρία ενός 

κράτους «ταραξία». 

Η οικονομική συνεργασία και η αλληλεξάρτηση των οικονομιών των χωρών σε 

παγκόσμιο επίπεδο είναι ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της χρήσης των οικονομικών 

κυρώσεων ως μέσο άσκησης της οικονομικής διπλωματίας. Η οικονομική εξάρτηση 

των κρατών μεταξύ τους και η μεγάλη ευαισθησία που παρατηρείται στις αλλαγές της 

οικονομικής δραστηριότητας από τις ενέργειες ενός κράτους στις οικονομίες άλλων 

κρατών δείχνει το πόσο αποτελεσματικές μπορούν να γίνουν οι οικονομικές κυρώσεις 
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ως μέσα επίλυσης διαφορών ή πίεσης.  Οι κυρώσεις αποτελούν ένα νέο και αποδεκτό 

μέσο άσκησης της εξωτερικής πολίτικης όπως υποστηρίζουν και οι φιλελεύθεροι. 
91

  

 

2.2 Οι στόχοι των οικονομικών κυρώσεων 

 

-Η αποσταθεροποίηση μιας κυβέρνησης, η οποία μπορεί να μην παραβιάζει το διεθνές 

δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες προβάλει όμως προσχώματα στις πολιτικές ενός ή 

περισσότερων μελών του διεθνές συστήματος. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή των 

οικονομικών κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Κούβα και το καθεστώς του 

Κάστρο.  Το νέο καθεστώς που επέβαλε ο Κάστρο στην Κούβα θεωρήθηκε εχθρικό από 

τις ΗΠΑ διότι στρέφονταν ενάντια στα συμφέροντα των αμερικανικών επιχειρήσεων 

στην περιοχή καθώς και στα τοπικά συμφέροντα της. Για τον λόγο αυτό, το καθεστώς 

Κάστρο κατηγορήθηκε πολλές φορές για υπόθαλψη τρομοκρατών και για κατασκοπεία. 

Στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν ήταν ο Κάστρο και η πολιτική του αλλά η 

στενή του σχέση με την Σοβιετική Ένωση. Σκοπός των ΗΠΑ ήταν να 

αποσταθεροποιήσει το καθεστώς του Κάστρο προκαλώντας οικονομική καταστροφή 

στην Κούβα χωρίς να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία εκτός από την περίπτωση του 

αποκλεισμού του κόλπου των χοίρων. 

-Ο δεύτερος στόχος είναι η αλλαγή της εσωτερικής πολίτικης μιας κυβέρνησης, την 

οποία ένα κράτος ή ένα σύνολο κρατών θεωρεί ότι παραβιάζει τους κανόνες της 

διεθνούς κοινότητας. Η πολιτική του Απαρτχάιντ στην Ν.Αφρική ήταν ο λόγος που 

επιβλήθηκαν σε αυτήν οικονομικές κυρώσεις. Αυτές στηριχτήκαν κατά κύριο λόγο 

στην πολιτική που ακλουθούσε η Ν. Αφρική, δηλαδή στην καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο ρατσιστικό σύστημα διακρίσεων εις βάρος των 

μαύρων της χώρας αυτής. Η Ν.Αφρική επικαλέστηκε το άρθρο 2 (7) του καταστατικού 

χάρτη του ΟΗΕ περί μη παρέμβασης στα εσωτερικά ενός κράτους. Οι επικριτές όμως 

ισχυρίστηκαν ότι η κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων αποτελεί έναν από τους 

βασικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου και κατά συνέπεια η αρχή της μη παρέμβασης 

ήταν μη αποδεκτή από την στιγμή που στην χώρα αυτή τα ανθρωπινά δικαιώματα 

καταπατιόνταν μαζικά και συστηματικά. 

-και τρίτος στόχος είναι ο εξαναγκασμός μιας κυβέρνησης ενός κράτους να αλλάξει 

πορεία στην εξωτερική της πολιτική, όπως οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Ιράκ του 
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Σαντάμ Χουσεΐν μετά την εισβολή στο Κουβέιτ, ή τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από 

ΗΠΑ και ΕΕ στην Ρωσία μετά την παρέμβαση της στην Κριμαία. 

Σύμφωνα με τον James Barber
92

 ο οποίος διακρίνει τους στόχους των 

οικονομικών κυρώσεων σε πρωτεύοντες, δευτερεύοντες και τριτεύοντες (όπως τους 

αναλύσαμε παραπάνω) υποστηρίζει ότι η αποτελεσματικότητα τους μπορεί να κρίνεται 

από τους πρωτεύοντες στόχους, οι δευτερεύοντες και οι τριτεύοντες πολλές φορές είναι 

περισσότερο σημαντικοί.  Οι πρωτεύοντες είναι οι «επίσημοι», οι υποκινητές όμως 

είναι οι δευτερεύοντες και οι τριτεύοντες. 

Οι πρωτεύοντες είναι σαφής, επιδιώκουν την αλλαγή πολιτικής ενός κράτους 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό προκαλώντας σε αυτό δυσάρεστες 

οικονομικές καταστάσεις. Όπως στην περίπτωση της Ροδεσίας την δεκαετία του ΄60 

όταν διακήρυξε την ανεξαρτησία της. Το αποτέλεσμα ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο να 

επιβάλει κυρώσεις στην χώρα αυτή για να την αναγκάσει να την αποσύρει. Καθώς 

επίσης και οι περιπτώσεις του Ιράκ το 1990 και αυτή της Ρωσίας. 

Ο Barber ανιχνεύει όχι μόνο τους λόγους και τα κίνητρα των κυρώσεων στην 

χώρα –στόχο αλλά και στην χώρα ή τις χώρες αποστολέα. 

     Στην περίπτωση της Ροδεσίας το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν πρόθυμο να 

εμπλακεί σε μια τέτοιου μεγέθους και τέτοιας απόστασης σύγκρουση, έπρεπε όμως να 

«ησυχάσει» την κοινή γνώμη  στο εσωτερικό που απαιτούσε δράση, έξαλλου οι 

μεγάλες δυνάμεις δεν θα μπορούσαν να μείνουν απλοί θεατές στην υπονόμευση των 

εθνικών τους συμφερόντων. Έτσι οι δευτερεύοντες καθώς και οι τριτεύοντες στόχοι 

των κυρώσεων σχετίζονται περισσότερο με τις δράσεις του κράτους αποστολέα παρά 

με την αλλαγή συμπεριφοράς του κράτους στόχου.  Οι κυρώσεις αυτές είναι 

περισσότερο συμβολικές, απευθύνονται στην εσωτερική αλλά και την παγκόσμια κοινή 

γνώμη. 
93

 

Κατά τον  Leyton- Brown οι κυρώσεις δεν έχουν σχεδιαστεί για να επιβάλουν 

μόνο την συμμόρφωση  ενός κράτους –στόχου αλλά να «στείλει ένα μήνυμα τόσο στο 

έθνος στόχο όσο και στον δικό του εγχώριο πληθυσμό», επίσης υποστηρίζει ότι το 

μήνυμα αυτό μπορεί να εκφράζει οργή, σταθερότητα ή αλληλεγγύη και όταν 

απευθύνεται σε μικρότερα έθνη πολλές φορές έχει ως σκοπό περισσότερο να 
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καταστήσει γνωστό στο κράτος -στόχο ότι δεν θα ανεχτεί μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά και όχι για να επιτύχει τον στόχο αυτό καθαυτό. 
94

   

Το 1992 η Ελλάδα επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στο κράτος της FYROM 

λόγο του ότι οικειοποιήθηκε το όνομα «Μακεδονία» το οποίο κατά τους Έλληνες είναι 

ένα κομμάτι της δίκης τους ιστορίας, ενέργεια που υποδηλώνει και εδαφικές 

διεκδικήσεις. Παρόλα αυτά όμως ουσιαστικά δεν είχε παραβιαστεί διεθνής νόμος ή 

κανόνας, ούτε είχε διαμορφωθεί στην διεθνή κοινή γνώμη η άποψη ότι η FYROM 

ενεργεί παρεμβατικά. Ουσιαστικά οι οικονομικές κυρώσεις στην περίπτωση αυτή 

επιβλήθηκαν προς αναμονή μιας παρεμβατικής ενέργειας, παρά ως μια πράξη που 

αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Στην περίπτωση αυτή οι κυρώσεις είναι «μια δημόσια 

έκφραση της ηθικής αποδοκιμασίας κάποιας πράξης από μια κοινότητα» αλλά και μια 

πράξη τιμωρίας.
95

  

Πολλές φορές οι οικονομικές κυρώσεις ως εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής 

είναι και ένα μέσο έκφρασης της δύναμης και της ισχύς μιας χώρας.  Οι περισσότερες 

οικονομικές κυρώσεις επιβλήθηκαν από ισχυρά και πλούσια κράτη σε βάρος 

φτωχότερων και αδύναμων χωρών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ΗΠΑ είναι η χώρα που 

επέβαλε τις περισσότερες οικονομικές κυρώσεις παγκοσμίως.
96

  

Υπάρχει η άποψη ότι οι οικονομικές κυρώσεις από μόνες τους δεν επιφέρουν 

σοβαρά αποτελέσματα και αποτελούν το σκαλοπάτι πριν τον πόλεμο, όπως για 

παράδειγμα η εισβολή της Αργεντινής στα νησιά Φόκλαντ και το πως την αντιμετώπισε 

η Μεγάλη Βρετανία. Η περίπτωση αυτή είναι επίσης μια από τις κλασικές του 

διαχωρισμού των στόχων των κυρώσεων κατά τον James Barber σε πρωτευόντων, 

δευτερευόντων και τριτευόντων.  

Οι οικονομικές κυρώσεις που επέβαλε η Μεγάλη Βρετανία στην Αργεντινή 

είχαν ως σκοπό να την αναγκάσει να αποσυρθεί από τα νησιά Φόκλαντ, να κατευνάσει 

τις αντιδράσεις και την οργή της κοινής γνώμης στο εσωτερικό της (κάποιοι πιστεύουν 

ότι ήταν η αιτία που η Margaret Thatcher κέρδισε για δεύτερη φορά την πρωθυπουργία 

καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα η δημοτικότητας ήταν στο ναδίρ λόγω της 
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οικονομικής της πολιτικής) καθώς και να καταστήσει σαφές παγκοσμίως ότι η Μ. 

Βρετανία δεν έχει σκοπό να ανεχτεί τέτοιου είδους παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.  

Σύμφωνα με αυτήν την άποψη ο πραγματικός στόχος ήταν να κερδίσει χρόνο η 

Μ. Βρετανία για να συγκεντρώσει και να στείλει περίπου 8000 μίλια μακριά ισχυρή 

στρατιωτική δύναμη. Διαδικασία που απαιτούσε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 

μεσοδιάστημα αυτό μέχρι το τελικό στάδιο της χρήσης βίας κρίθηκε σκόπιμο να το 

καλύψουν οι οικονομικές κυρώσεις. 

Σε άλλες περιπτώσεις επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις διότι το κράτος 

αποστολέας δεν είχε στην διάθεση του άλλα μέσα άσκησης πίεσης  από την στιγμή που 

η χρήση βίας ήταν αδύνατη ή μη εφικτή. Τέτοια περίπτωση είναι και αυτή της επιβολής 

κυρώσεων από τις ΗΠΑ στην Σ. Ένωση, το 1980, για την εισβολή της στο Αφγανιστάν. 

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Σ. Ένωση διότι η δυνατότητα να αναλάβει 

στρατιωτική δράση ήταν αδύνατη λόγω του πυρηνικού ολοκαυτώματος που θα 

ακλουθούσε. Κάτι ανάλογο συνέβη και στην κρίση με την Ουκρανία όπου ΗΠΑ και ΕΕ 

επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις στην Ρωσία.  Και στις δυο περιπτώσεις οι αποφάσεις 

τους στηρίχτηκαν στο γεγονός ότι καταπατήθηκαν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου περί 

της εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχου κράτους.
97

                                                    

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα κράτος επέβαλε οικονομικές κυρώσεις όχι 

μόνο σε εχθρικά ή αντίπαλα κράτη αλλά και σε φιλικά προς αυτό ή σε συμμάχους του. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών την δεκαετία του ΄40 

στην Ολλανδία για την ανεξαρτησία της Ινδονησίας, στην Αγγλία και Γαλλία στην 

κρίση του Σουέζ το 1956. Επίσης στην Ινδία, το Πακιστάν και την Γαλλία διότι 

απέκτησαν πυρηνική τεχνολογία και προχώρησαν σε πυρηνικές δοκιμές. Στον Καναδά 

για την παροχή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας Στην Ινδία για το πυρηνικό της 

πρόγραμμα  όπως και στην Γαλλία και Βέλγιο για την παροχή πρώτων υλών και 

τεχνογνωσίας στην Ν. Κορέα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεώρησαν ότι πλήττονταν το 

κύρος τους ως υπερδύναμη καθώς και η διεθνή θέση της στην παγκόσμια γεωπολιτική 

σκακιέρα με την απόκτηση και από άλλες χώρες πυρηνικών όπλων Ένας άλλος λόγος 

ήταν ο παραγκωνισμός των Αμερικανικών επιχειρήσεων στον τομέα της υψηλής 

τεχνολογίας από τις χώρες αυτές, προκαλώντας πλήγμα στα εμπορικά τους 

συμφέροντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιβολή οικονομικών κυρώσεων ή η 

απαγόρευση εξαγωγής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας (από τις φιλικές χώρες και τις 
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επιχειρήσεις τους) προς την χώρα στόχο είναι η μόνη ενδεδειγμένη πρακτική από την 

χρήση βίας.
98

  

 

2.3. Η επιλογή των μέτρων  

 

Η χώρα που θα επιβάλει οικονομικές κυρώσεις σε μια άλλη έχει την ευχέρεια να 

επιλέξει μέτρα από ένα ευρύ φάσμα μέτρων. Από ένα γενικό εμπάργκο που θα παγώνει 

κάθε είδους εμπορίου (εκτός ίσως από είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα και 

φάρμακα) και άλλες οικονομικές συναλλαγές, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων κ.α. Ή 

να εφαρμόσει επιλεκτικά κάποια μέτρα που να αφορούν κάποια εμπορεύματα και 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που είναι σημαντικές για την χώρα –στόχος. Κατά τον 

Robert Pape, «μπορεί να ανασταλεί εντελώς το εμπόριο ή απλώς να αυξηθούν ελάχιστα 

οι δασμοί, μπορεί να διακοπούν πλήρως ή εν μέρει οι οικονομικές ροές ή να 

παρακρατηθούν περιουσιακά στοιχειά, μπορεί να γίνει στόχος ολόκληρη η αντίπαλη 

οικονομία ή απλός ένας κρίσιμος κλάδος»
99

  

Πρέπει να επιλεγούν και να σταθμιστούν εκείνα τα μέτρα που θα επιφέρουν τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα με το λιγότερο δυνατό κόστος. Ο αποστολέας πρέπει να 

λάβει σοβαρά υπόψη και να υπολογίσει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, πράγμα 

που είναι εξαιρετικά δύσκολο, την ευαισθησία της χώρας –στόχου στην πίεση των 

οικονομικών κυρώσεων, να επιλέξει εκείνους τους οικονομικούς τομείς που είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητοι στις οικονομικές πιέσεις, να προσδιορίσει την ταχύτητα επιβολής 

των οικονομικών κυρώσεων και το χρονικό διάστημα της διάρκειας των κυρώσεων, να 

προβλέψει την αντίδραση της χώρας –στόχου και φυσικά το κόστος που θα έχουν οι 

κυρώσεις στην χώρα –αποστολέα. 
100

  

Η ένταση των πιέσεων από την πλευρά του αποστολέα πρέπει να λαμβάνεται 

σοβαρά υπόψη. Έτσι σε περίπτωση όπου εφαρμοστούν εκτεταμένα και σκληρά μέτρα 

για να ασκηθεί η μεγαλύτερη δυνατή οικονομική πίεση υπάρχει ο κίνδυνος να φέρει 

αντίθετα αποτελέσματα ακόμη και σε περίπτωση που τα μέτρα θεωρηθούν επιτυχή.     

Ανάλογα λοιπόν με τα μέτρα που παίρνει ο αποστολέας, το είδος, τον βαθμό, την 

ένταση ,την έκταση τους και τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν διακρίνουμε τις 

οικονομικές κυρώσεις σε «περιορισμένες» μικρής σημασίας δηλαδή οικονομικά μέτρα 
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που μπορεί να ξεκινούν με ταξιδιωτικές οδηγίες, αποκλεισμό σε θέματα πολιτικά και 

πολιτιστικά έως και χαμηλού βαθμού εμπορικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς κ.α.. 

«Μέτριες» κυρώσεις όπου περιλαμβάνουν την αναστολή ή μείωση της διμερής 

βοήθειας, τον περιορισμό των εξαγωγών προς την χώρα στόχο, όπλων ή άλλων 

εξοπλιστικών συστημάτων καθώς και περιορισμό της παροχής τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας ,επιβολή εμπορικών εμποδίων στην εισαγωγή προϊόντων από την χώρα 

στόχο όπως μποϊκοτάζ κάποιων προϊόντων κ.α. Και «εκτεταμένες» οικονομικές 

κυρώσεις που περιλαμβάνει όλους τους εμπορικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς 

της χώρας στόχου από τον αποστολέα. Και τέλος οι «μεικτές» κυρώσεις που 

περιλαμβάνει όλα τα είδη των κυρώσεων (πολιτικές ,οικονομικές , διπλωματικές κ.α.) 

σε διαφόρους βαθμούς και έντασης.  

 

2.4 Επενδυτικές κυρώσεις 

 

Οι επιπτώσεις των επενδυτικών κυρώσεων φαίνεται καθαρά από το ισοζύγιο 

πληρωμών. Κυρίως μέσα από την εξίσωση : 

 

PX NX=F (g, PXMPK (L, K))     F1>0, F2<0                 (1) 

PX   - είναι η τιμή του προϊόντος  

NX - είναι οι καθαρές εξαγωγές  

F       -καθαρές εκροές κεφαλαίων  

g        -ο βαθμός αποεπένδυσης 

L, K -συμβολίζουν την Εργασία και το Κεφάλαιο στην οικονομία στόχο που στην 

συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούνται εξωγενείς  

MPK -το οριακό προϊόν του κεφαλαίου  

Στην αριστερή πλευρά της (1) παρουσιάζονται οι καθαρές εξαγωγές, δηλαδή η 

ονομαστική αξία των εξαγωγών μετά την ονομαστική αξία των εισαγωγών .Στην δεξιά 

πλευρά εκφράζονται οι καθαρές εκροές  κεφαλαίων, δηλαδή η εκροή επενδυτικών 

κεφαλαίων αν αφαιρέσουμε τις εισροές ξένων επενδύσεων. Οι δυο πλευρές πρέπει να 

είναι ίσες. Έτσι αν οι εξαγωγές έχουν θετικό πρόσημο τότε το ξένο νόμισμα που 

προκύπτει από την πώληση των αγαθών και υπηρεσιών προς την αλλοδαπή, 

κατευθύνεται προς την αγορά ξένων περιουσιακών και χρηματοοικονομικών στοιχείων, 

χρησιμοποιείται δηλαδή για επενδύσεις στο εξωτερικό . Αν οι καθαρές εξαγωγές έχουν 

αρνητικό πρόσημο, δηλαδή οι εγχώριοι καταναλωτές καταναλώνουν περισσότερα 

αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από αλλοδαπούς από ότι πωλούν σε αυτούς με 
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αποτέλεσμα να προκύψει εμπορικό έλλειμμα, αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από 

καθαρή εισροή κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή τα επενδυτικά κεφάλαια από το 

εξωτερικό θα προσφέρουν το ξένο νόμισμα για την χρηματοδότηση του ελλείμματος. 

Στην δεξιά πλευρά της εξίσωσης (1) οι θετικές εκροές κεφαλαίων αποτελούν θετική 

συνάρτηση του βαθμού αποεπένδυσης και αρνητική συνάρτηση του οριακού προϊόντος 

του κεφαλαίου της οικονομίας μιας χώρας –στόχου  PX MPK(L,K).  

-Αποεπένδυση έχουμε όταν οι ξένοι πωλούν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν στην 

χώρα στόχο και τα επαναπατρίζουν στην χώρα τους, οπότε παρατηρείται αύξηση της 

καθαρής εκροής κεφαλαίων από την χώρα στόχο. 

-Το οριακό προϊόν του κεφαλαίου είναι η αξία της παραγωγής σε δολάρια που 

συνεισφέρει το κεφάλαιο ανά μονάδα απασχολούμενου κεφαλαίου. Η παραγωγικότητα 

του κεφαλαίου παίζει σημαντικό ρόλο ως προς τα που θα κατευθυνθεί το κεφάλαιο 

στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Αν στην ημεδαπή το κεφάλαιο είναι πιο παραγωγικό 

τότε τόσο οι εγχώριοι κάτοικοι όσο και οι ξένοι θα προτιμήσουν να επενδύσουν στην 

ημεδαπή και το αντίστροφο. Άρα η αύξηση του οριακού προϊόντος θα οδηγήσει σε 

μείωση των καθαρών εκροών κεφαλαίων.  

- Ο συντελεστής απόδοσης r των περιουσιακών στοιχείων της χώρας στόχο δίνεται από 

την εξίσωση: 

 

r ={PXMPK(L,K)}/{PK(g ,K)}   PK1 <0 ,PK2<0                                       (2) 

 

που σημαίνει ότι το ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου ορίζεται ως ο λόγος του οριακού 

προϊόντος της άξιας του κεφαλαίου προς την τιμή του κεφαλαίου. Το μερικό παράγωγο 

PK1 μετρά το κατά πόσο τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας στόχο είναι υποκατάστατα 

των ξένων στοιχείων. Καθολική αποεπένδυση έχουμε όταν όλοι οι ξένοι επενδυτές 

πωλούν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην χώρα-στόχο. Η μεγάλη προσφορά των 

περιουσιακών αυτών στοιχείων θα έχει ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών τους και 

οι κάτοικοι της χώρας –στόχο θα τα αποκτήσουν σε πολύ χαμηλές. 

Από την (2) προκύπτει ότι  ∂r/∂q = (∂r/∂PK)PK1 > 0. Δηλαδή η αύξηση του g έχει 

ως αποτέλεσμα την πτώση του PK και την αύξηση του r που σημαίνει αποεπένδυση 

από τους ξένους επενδυτές και αύξηση του ποσοστού απόδοσης των εγχωρίων 

κεφαλαίων στην χώρα –στόχο.
101

 Σε περίπτωση που η αποεπένδυση γίνει από μια χώρα 

ή από περιορισμένο αριθμό  χωρών, έτσι ώστε η πλειοψηφία των ξένων επενδυτών να 
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παραμένουν στην χώρα στόχο τότε δεν θα υπάρξει  μεταβολή της τιμής (ή θα είναι 

αμελητέα) των περιουσιακών στοιχείων ούτε βέβαια και στο ποσοστό απόδοσης αυτών.  

Η έκταση της αποεπένδυσης αυξάνεται όσο αυξάνεται και ο αριθμός των χωρών 

που προβαίνουν σε τέτοιου είδους οικονομικές κυρώσεις, παράλληλα αυξάνεται και ο 

βαθμός της ατελούς υποκατάστασης των περιουσιακών στοιχείων άρα επιβραδύνεται 

και η μείωση της τιμής των περιουσιακών στοιχείων της χώρας στόχου, με την 

απόκτηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων από τους εγχώριους επενδυτές οι όποιοι 

με τον τρόπο αυτό επιβραδύνουν την πτώση των τιμών. Η χρηματοδότηση των 

εγχώριων επενδυτών μπορεί να γίνει είτε με την πώληση ξένων περιουσιακών 

στοιχείων που ανήκουν σε κατοίκους της χώρας στόχο, είτε με την αύξηση των 

εξαγωγών της χώρας στόχου. 

Κατά τους Kaempfer ,W.H., Lowenberg,
102

 η αποεπένδυση που προκύπτει από τις 

οικονομικές κυρώσεις  μπορεί να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό για το οποίο 

επιβλήθηκαν. Όταν τα κεφάλαια που ανήκουν σε αλλοδαπούς  στην χώρα –στόχο  

αγοραστούν από τους εγχώριους επενδυτές αυξάνοντας τις αποδόσεις τους, τότε 

αυξάνεται και το κέρδος του κατά συνέπεια αυξάνονται και τα φορολογικά έσοδα του 

κράτους- στόχο. 

  Μακροπρόθεσμα αν συνεχιστεί η εισροή κεφαλαιουχικών αγαθών από το 

εξωτερικό θα μειωθεί κατά συνέπεια και το εξωγενές απόθεμα κεφαλαίου Κ . 

 Από την εξίσωση (2) προκύπτει 

∂r/∂K = {Pχ(∂MPκ/∂K)Pκ(q,K) − PχMPκ(L,K)Pκ2}/Pκ(q,K)
2
 > 0 

|(∂MPκ/∂K)Pκ(q,K)|<|MPκ(L,K)Pκ2|  

Μια μείωση του K θα αυξήσει το οριακό προϊόν του κεφαλαίου MPK και την 

τιμή των κεφαλαιουχικών αγαθών PK. Τα αποτελέσματα αυτά  δρουν αντίθετα προς τον 

ρυθμό επιστροφής r.To αυξανόμενο οριακό προϊόν του κεφαλαίου αυξάνει το r αλλά 

μια συνεχώς αυξανόμενη τιμή του κεφαλαίου πιέζει προς τα κάτω το r.Η συνεχής 

πτώση δηλαδή του K θα προκαλέσει πτώση του ρυθμού επιστροφής r αν το οριακό 

προϊόν του κεφαλαίου είναι μικρότερο από τον αντίκτυπο της τιμής των 

κεφαλαιουχικών αγαθών. Η μείωση του Κ θα προκαλέσει μείωση στο ποσοστό 

απόδοσης άρα και το r μέσο αύξησης των κεφαλαιουχικών αγαθών PK. Στις 

επιχειρήσεις της χώρας στόχου θα υπάρξει πρόβλημα αυξημένου κόστους παραγωγής 

και κατά συνέπεια μειωμένα κέρδη λόγω έλλειψης κεφαλαίων που ισοδυναμεί με 

λιγότερα φορολογικά έσοδα για το κράτος.  
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               Κατά τον Porter
103

μακροπρόθεσμα η φυγή των διεθνών κεφαλαίων σχετίζεται 

σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη, έτσι μακροπρόθεσμα η μείωση των 

επενδύσεων οδηγεί στην μείωση του ΑΕΠ και του κατακεφαλήν ΑΕΠ.  

               Όλα εξαρτώνται από την δυνατότητα που έχει η χώρα-στόχος να 

αντικαταστήσει αυτές τι εξωτερικές πηγές κεφαλαίου (που επηρεάζονται από τις 

κυρώσεις ) από άλλες.  

 

2.5. Οι πολιτικοί παράγοντες των κυρώσεων στην χώρα αποστολέα  

 

Είναι σημαντικό να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που συντελούν στο να 

επιβάλει κυρώσεις μια χώρα σε μια άλλη καθώς επίσης και ποια είναι τα αποτελέσματα 

των κυρώσεων στην χώρα αποστολέα από πολιτική σκοπιά. 

              Η φύση και η έκταση των κυρώσεων που επιβάλει μια χώρα πολλές φορές 

εξαρτάται από το είδος και τον βαθμό πίεσης που ασκούν στο εσωτερικό πολιτικό 

περιβάλλον ομάδες πιέσεις ή ομάδες συμφερόντων για την μεγιστοποίηση του 

ιδιωτικού οφέλους τους
104

. Η μεγιστοποίηση της ωφέλειας μιας ομάδας ή ενός ατόμου 

προκύπτει από την  

                     (3) 

 

Υπό την προϋπόθεση 

 

      
Όπου    Y      το εισόδημα   

             Z       μια αρχική προσφορά  

             S       μια μεταβλητή (μη- αρνητική) μέτρησης του ύψους των κυρώσεων 

Επίσης  J       ονομάζουμε την ομάδα που τα μέλη της υποστηρίζουν τις κυρώσεις  

Και       K      την ομάδα που τα μέλη της αντιτίθενται στις κυρώσεις  
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Οι κυρώσεις αυξάνουν τα εισοδήματα κάποιων συγκεκριμένων ομάδων εις 

βάρος κάποιων άλλων. Η αλλαγή της ωφέλειας που προκύπτει από τη μεταβολή του 

επίπεδου των κυρώσεων είναι :                                  

                                                    (4) 

Έστω  I={J,L} έτσι ώστε j, k ∈ J,K  και   0,0 11  kj YY        

        Υπάρχει δηλαδή διαφορετικός βαθμός ζήτησης για κυρώσεις από αυτούς που 

ωφελούνται και για αυτούς που πλήττονται από αυτές. Για την ομάδα J η προθυμία 

όλων των μελών να υποστούν μια επιπλέον μονάδα κυρώσεων μπορεί να αποδοθεί από  

 

PS  είναι η μοναδιαία τιμή που τα άτομα της ομάδας J είναι πρόθυμα να πληρώσουν για 

την ενίσχυση των κυρώσεων. Τα μέλη της ομάδας Κ είναι πρόθυμα να πληρώσουν για 

την αποφυγή των κυρώσεων και φαίνεται από την σχέση: 

 

 

              Η παραπάνω σχέση ορίζει το αρνητικό του αθροίσματος των οριακών 

χρησιμοτήτων των μελών της ομάδας Κ από μια αλλαγή σε Υ (κατάσταση  με μη 

κυρώσεις) από μια αλλαγή σε S (κατάσταση με κυρώσεις ), σε αυτήν την περίπτωση τα 

μέλη της Κ θα πληρώσουν για να μην αυξηθούν οι κυρώσεις. Στο παρακάτω σχήμα 

παρουσιάζονται οι ενδογενείς πολιτικές ισορροπίες στην χώρα αποστολέα  :    

                                                 

Σχήμα  1: Ενδογενείς πολιτικές ισορροπίες  
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Στο σχήμα η καμπύλη D
J
 δείχνει την οριακή χρησιμότητα των ομάδων 

συμφερόντων που ωφελούνται από τις κυρώσεις  S και υποστηρίζουν τα αυξημένα 

επίπεδα S. 

Η καμπύλη D
K
 δείχνει την οριακή χρησιμότητα των αντιπάλων του S. Το ύψος 

της καμπύλης D
J
 μας δείχνει το ύψος των πόρων που είναι διατιθέμενοι οι 

υποστηρικτές της S να δαπανήσουν για την αύξηση ακόμη μιας μονάδας S. Όπως και 

το ύψος της D
K
  μας δίνει το ύψος των πόρων που είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν οι 

αντίπαλοι του S.  

Η καμπύλη ζήτησης των S έχει την κλασική αρνητική κλήση διότι καθώς 

αυξάνεται το S, το κόστος για την κυβέρνηση αυξάνεται. Η D
K
 ουσιαστικά είναι και η 

καμπύλη προσφοράς των S και που δείχνει την ικανότητα της κυβέρνησης να 

εφαρμόσει την πολιτική των κυρώσεων S, κυρίως όταν τα μέλη της ομάδας Κ 

στραφούν δυναμικά εναντίον της Κυβέρνησης όπως με το να υποστηρίξουν 

δυναμικότερα την αντιπολίτευση ή να διαφοροποιηθούν από τις αποφάσεις της 

κυβέρνησης είτε με μη βίαιο τρόπο ή με βίαιο ή με πολιτική ανυπακοή. 

Η τιμή ζήτησης της ομάδας Κ για μείωση των S είναι και η τιμή προσφοράς της 

κυβέρνησης για την αύξηση των S. 

Η ζήτηση στην (5) και (6) εκφράζει την μέγιστη αθροιστική τιμή της προθυμίας 

να δεχθούν περισσότερες ή λιγότερες κυρώσεις οι ομάδες J και K.  

Κάθε μέλος της ομάδας J και K είναι λιγότερο πρόθυμο να δεχθεί αύξηση των 

κυρώσεων άρα και να πληρώσει περισσότερα , έτσι ο βαθμός ικανότητας της ομάδας να 

οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση της ζήτησης των S καθορίζει την πολιτική 

αποτελεσματικότητα της : 

PS =J(S,E
J
),  J1< 0  J2<0          (5) 

PS =K(S, E
K
)  K1>0  K2<0     (6

’
)  

Τα Ε
J 

και E
K
 είναι παράμετροι που δείχνουν τον βαθμό μετατόπισης της 

αύξησης της επιρροής των ομάδων J και K και κατ επέκταση της ικανότητας τους να 

επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις. Κατά τον Becker
105

η ανέλιξη των ομάδων 

εξαρτάται από το μέγεθος και την οργάνωση τους και όσο μεγαλύτερο πρόβλημα 

υπάρχει στην ισχυροποίηση τους τόσο τα E
J
 και E

K  
αυξάνονται. Τα J2 και K2 είναι 
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αρνητικά και τα δυο διότι η αύξηση των κυρώσεων μειώνει την προθυμία των μελών 

των ομάδων να πληρώσουν περισσότερες κυρώσεις άρα μειώνουν τις τιμές ζήτησης.  

Αν εξετάσουμε την ζήτηση για αύξηση των κυρώσεων (5) ή (5’) και αυτήν για 

τον περιορισμό των κυρώσεων (6) ή (6’) τότε έχουμε μια σαφή εικόνα της πολιτικής 

αγοράς. Κατά τον Stigler
106

οι κυρώσεις επιβάλλονται μέχρι το σημείο που τα οριακά 

οφέλη των υπερασπιστών σταθμισμένα με την πολιτική τους επιρροή είναι ίσα με το 

κόστος των αντιπάλων σταθμισμένο με την πολιτική τους επιρροή. 

Κατά Peltzman
107

 και Belcker (1983) για να υπάρξει αυτή η ισορροπία η 

πολιτική επιρροή των ομάδων πίεσης είναι συνεχώς μειούμενη.  

Στο σχήμα 1 βλέπουμε μια τέτοια πολιτική αγορά κυρώσεων ακολουθώντας τις 

εξής παραδοχές : 

α) Δεν υπάρχουν απώλειες από την επιβολή κυρώσεων, οπότε οι κυρώσεις στην 

περίπτωση αυτή δεν είναι παρά κατ αποκοπή αναδιανεμητικές μεταβιβάσεις του 

κράτους αποστολέα  Σi 
iY1 =0  

β) Ότι οι οριακές χρησιμότητες όλων των μελών των ομάδων είναι ίσες  S=0 

γ) Και οι δυο ομάδες πίεσης είναι εξίσου αποτελεσματικές στην άσκηση της 

πολίτικης τους επιρροής, όποτε για ένα πολύ μικρό επίπεδο κυρώσεων το κέρδος της 

ομάδας  J είναι ίσο με την απώλεια της ομάδας Κ όποτε η πολιτική αγορά ισορροπεί  

D
K
=D

J
 και S=0 

Την αύξηση των κυρώσεων θα την αποτιμήσει θετικά η ομάδα J κατά μήκος της 

D
J
 αλλά θα βαίνει συνεχώς μειούμενη διότι η οριακή χρησιμότητα του Υ μειώνεται , 

από την άλλη η ομάδα Κ θα είναι προθυμότερη να πληρώσει μεγαλύτερα ποσά για την 

ματαίωση της αύξησης των κυρώσεων λόγω του αυξανόμενου οριακού κόστους των 

κυρώσεων και της τάσης του Υ.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει καθαρή ανακατανομή, έτσι οι οριακές 

χρησιμότητες των εισοδημάτων της J και K είναι ίσες, υπάρχει πολιτική ισορροπία άρα 

μηδενικός αντίκτυπος στις κυρώσεις.  

Ας υποθέσουμε ότι οι κυρώσεις στρεβλώνουν την αγορά και επιβάλουν κόστος 

νεκρού βάρους. Τα κόστη αυτά σε σχέση με τις αναδιανεμητικού χαρακτήρα πολιτικές 

αυξάνουν την ποσότητα του πλούτου που πρέπει να απολέσουν τα μέλη της ομάδας Κ 

ενώ βαίνει συνεχώς μειούμενο το ποσό οφέλους της J.  
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Οι καμπύλες D
K
 και D

J
 μετατοπίζονται προς τα κάτω ομοιόμορφα. Η 

κατακόρυφη απόσταση των καμπύλων D
K
 και D

J
 προσμετρά την απώλεια των πόρων 

στην οικονομία από την επιβολή των κυρώσεων. Δείχνει την ανεπάρκεια της πολιτικής 

των κυρώσεων ως αναδιανεμητικό μέσο εισοδήματος από την Κ στην J.   

Σε μια ανοδική μετατόπιση της καμπύλης D
K
 και μια καθοδική D

J
 τότε στο 

νεκρό κόστος  έχουμε ισορροπία σε αρνητικά επίπεδα κυρώσεων, για να επιτευχτεί 

αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ομάδες πίεσης να μην μπορούν να ασκήσουν την 

ίδια πολιτική επιρροή. Για τον Becker108 καμία πολιτική κυρώσεων δεν θα μπορούσε να 

επιβιώσει αν όλες οι ομάδες είχαν την ίδια δυνατότητα να ασκήσουν ίση πολιτική 

επιρροή, σε αυτήν την περίπτωση η αντιπολιτευτική ομάδα ίσως να έχει μεγαλύτερη 

επιρροή  από την κυβερνητική.  

Η πολιτική αναποτελεσματικότητα των ομάδων J και K θα σχηματίσει για 

αυτές, τις καμπύλες ζήτησης J(S,E
J
) και K(S,E

K
) κάτω από D

J
 και D

K
 .Αν J  είναι μια 

μικρή ομάδα που τα μέλη της αυξάνουν σημαντικά τα εισοδήματα τους από τις 

κυρώσεις  τότε η J είναι πιο  αποτελεσματική από την Κ. 

Όσο αφορά την ατομική χρησιμότητα των κυρώσεων από τα μέλη των ομάδων 

αυτή προκύπτει από την συνάρτηση χρησιμότητας.  

U
i 
= U

i
 (Y

i
,S)                                           (3)  

 

Aν διαφοροποιήσουμε αυτήν την συνάρτηση σε σχέση με την S τότε προκύπτει: 

  

     U
i
/ S=  U

i
/ S+U

i
1 Y

i
1     Y

i
1=0 (7) 

 

Αν υποθέσουμε ότι ο πρώτος δεξιός όρος της 7 είναι θετικός ότι δηλαδή η πίεση για 

κυρώσεις από την ομάδα J θα αυξηθεί μεταβάλλοντας την ζήτηση για κυρώσεις από J 

σε J
’
στο σχήμα 1 και αν πάλι υποθέσουμε ότι κάποια μέλη της Κ δεν θα ήταν τόσο 

πρόθυμα να ασκήσουν βέτο κατά των κυρώσεων τότε αυτό θα σήμαινε ότι η καμπύλη 

ζήτησης για λιγότερες κυρώσεις θα μετατοπιστεί προς τα κάτω από Κ σε Κ
’
 τότε το 

επίπεδο ισορροπίας θα αυξηθεί από S
*
σε S. 

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο βαθμός και η έκταση των κυρώσεων 

εξαρτάται από την ισχύ των ομάδων πίεσης ή συμφερόντων που υποστηρίζουν ή 

αντιστρατεύονται τις κυρώσεις.  
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2.6. Οι κυρώσεις στην χώρα στόχο    

 

Και στην περίπτωση αυτή έχουμε δυο ομάδες πίεσης με αντιτιθέμενα 

συμφέροντα μια είναι η ομάδα J υποστηρίζει μια αναδιανεμητική πολιτική που 

ορίζουμε ως Α και η Κ με εντελώς αντίθετη πολιτική. 

Στην χώρα –στόχο η πολιτική αγορά γίνεται εμφανής από τις εξισώσεις (3) και 

(6) και τα σχήματα 1 και 2 όπου το Α αντικαθιστά το S στο σχήμα 2 οι καμπύλες D
J
 και 

D
K
 αντιστοιχούν αυτή της ομάδας J στον δικαιούχο της Α και έχουν μεγαλύτερη 

επιρροή από την ομάδα Κ.  

Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση θα έχουμε ισορροπία στο A
*
. Η 

αναποτελεσματικότητα της Κ οφείλεται στο ότι είναι αποκλεισμένη από τις διαδικασίες 

λήψεως αποφάσεων και η δυναμική της αντίδραση όπως εξέγερση και πολιτική 

ανυπακοή έχει μεγάλο κόστος, Το σχήμα 2 διώχνει τις πιθανές επιπτώσεις των 

κυρώσεων  στην πολιτική αγορά της χώρας στόχου. 

 

Σχήμα 2 : Επιπτώσεις κυρώσεων στην χώρα-στόχο 

                

 

Αρχικά έχουμε τις καμπύλες   D
K 

και D
J
 που ισορροπούν στο Α

*
. Θεωρούμε ότι 

και στις δυο ομάδες συμφερόντων μειώνονται τα εισοδήματα τους από τις κυρώσεις με 

αποτέλεσμα να μειώνονται και οι τιμές ζήτησης των κυρώσεων άρα και μείωση του Α 

και για J και για K. 

Οι υποστηρικτές του Α δεν θα είναι το ίδιο πρόθυμοι να πληρώσουν την ίδια 

τιμή οπότε το Α θα μειωθεί και η D θα μετατοπιστεί σε D
j
1. Το πολιτικό  κόστος της 

κυβέρνησης θα μειωθεί διότι κατά πάσα πιθανότητα η μείωση των εισοδημάτων 
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κάποιων μελών της αντί-Α ομάδας θα κάνει τις ομάδες αυτές ανίκανες να αντιδράσουν 

στην υπό διαμόρφωση κατάσταση. Έτσι οι καμπύλες μετατοπίζονται σε D
J
1 και D

K
1 .Το 

Α
*
 μπορεί να μείνει αμετάβλητο όπως στο σχήμα 2. 

Σε περίπτωση που η Α αυξάνεται, που μπορεί να είναι πιθανό, σημαίνει ότι η ομάδα Κ 

έτυχε μεγαλύτερης μείωσης του εισοδήματος τους από την J.  

Για να έχουν όμως επιτυχία οι κυρώσεις θα πρέπει να στοχεύσουν περισσότερο 

στις ομάδες που υποστηρίζουν την κυβερνητική πολιτική και όχι σε αυτούς που 

αντιτίθενται. 

Όσο αναφορά τους πολιτικούς παραμέτρους τα μέλη της αντί-Α η Κ δηλαδή θα 

μπορούσε να εκλάβει τις κυρώσεις ως σήμα εξωτερικής πολίτικης υποστήριξης ενάντια 

στις κυβερνητικές πολιτικές ή ένδειξης αδυναμίας της κυβέρνησης όποτε η ομάδα Κ θα 

αυξήσει την πολιτική της επιρροή, όποτε η D
K

1 θα μετατοπιστεί στην θέση D
K

2 και το 

σημείο ισορροπίας από Α
* 
σε Α

*
1  

Τα μέλη της ομάδας J θα μπορούσαν να εκλάβουν τις κυρώσεις ως ανάμιξη 

ξένου κράτους στα εσωτερικά της χώρας και καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό 

θα ισχυροποιήσει την κυβέρνηση θα την κάνει πιο αδιάλλακτη. Η ισχυροποίηση της 

κυβέρνησης θα μειώσει την πολιτική επιρροή της J άρα και τους παραμέτρους 

πολιτικής αποτελεσματικότητας E
J
με αποτέλεσμα την μετατόπιση προς τα δεξιά της 

καμπύλης ζήτησης για Α από D
J
1  στο D

J
2 και το επίπεδο ισορροπίας από Α

*
1 στο Α

*
2.  

Επίσης τα άτομα που υποστηρίζουν την κυβερνητική πολιτική όταν θεωρήσουν 

ότι η μείωση του εισοδήματος τους είναι μεγάλη και ενδέχεται να μειωθεί περισσότερο 

ή όταν θεωρήσουν ότι η κυβέρνηση είναι πολύ πιθανών να χάσει την εξουσία ενδέχεται 

να αποσύρουν ως έναν βαθμό την στήριξη τους όποτε προκαλούν αύξηση του E
j
 και 

της καμπύλης ζήτησης J μετατοπίζοντας στο σχήμα 2 το D
J
2  στο D

J
3.  

Οι κυρώσεις και οι απειλές κυρώσεων επιφέρουν αλλαγές στο Α
*
 που πολλές 

φορές είναι ανεξάρτητες από τα αποτελέσματα των κυρώσεων στα εισοδήματα. 

Αρκετές φορές ο αντίκτυπος των κυρώσεων στην οικονομία δεν προκαλεί και μείωση 

στο Α
*
 .Μια μεγάλη μείωση εισοδήματος θα μετατοπίσει τις καμπύλες D

K 
και D

J
 προς 

τα κάτω. Σχήμα 2. Αν η ομάδα J πληγεί περισσότερο από την ομάδα K η D
K 

μετατοπίζεται περισσότερο από την D
J
 και η Α

*
 αυξάνει , άρα οι οικονομικές κυρώσεις 

έχουν απροσδιόριστη επίδραση στο επίπεδο ισορροπίας Α . 
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2.7. Το μοντέλο βαρύτητας  

 

Το μοντέλο αυτό έχει ως αρχή την Νευτώνεια αρχή στην φυσική περί δράσης 

που είναι η δύναμη έλξης και αντίδρασης που είναι η αντίσταση.  

Στο μοντέλο αυτό παρουσιάζεται μια λογαριθμική εξίσωση η όποια ενσωματώνει τις 

διμερείς εμπορικές ροές και είναι οι εξής : 

ln TRADEΙJT = β0 + β1 ln GDPit + β2 ln GDPjt + β3 ln POPit + β4 ln POPjt + 

β5 lnDIST ij + β 6 A t + u IJT  

Όπου  TRADEΙJT  οι διμερείς εμπορικές ροές των χώρων i και  j την χρονική στιγμή t 

            GDPit    και GDPjt το ΑΕΠ των χωρών αυτών την χρονική στιγμή t 

            POPit    και POPjt   ο πληθυσμός των χωρών αυτών 

            DIST ij  η απόσταση των χωρών   

           Α και β είναι ψευδομεταβλητες που αναφέρονται στους παράγοντες εκείνους 

που υποβοηθούν ή αντιστέκονται στο διμερές εμπόριο.  

           u IJT  τυχαίο σφάλμα  

 Οι πρώτες προσπάθεια εφαρμογής του μοντέλου βαρύτητας έγιναν από τους Isard και 

 Tinbergen. 
109

  

          Για τους  Helpmann και Krugman
110

 το απλό μοντέλο βαρύτητας που ανέπτυξαν 

στηρίζεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο που με τις οικονομίες κλίμακας οδηγούν σε 

μεγαλύτερη εξειδίκευση και σε αυξανόμενες αποδόσεις, για αυτούς το μοντέλο 

βαρύτητας δίνεται από την εξίσωση:  

                                 

                              Ti j = A × Yi × Yj/Di j  

Όπου Ti j              η αξία του εμπορίου των χωρών i  και  j 

          Α                μια σταθερά 

          Yi και Yj    το ΑΕΠ των δυο χωρών 

          Di j              η απόσταση των δυο χωρών 

 

                                                           
109

Isard, W. (1954)     Theory and Trade Theory: Short-term Analysis, Quarterly Journal of Economics, vol. 
68, pp. 305-322 
 
      Tinbergen, J. (1962), Shaping the Global Economy, Proposals for an International Economic Policy,          
New York, 1962 
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 Helpman, E, Krugman PR (1985), Market Structure and Foreign Trade: Increase Returns, Incomplete 
Competition and the International Economy, MITType, Cambridge. 
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Σύμφωνα με την εξίσωση η αξία του εμπορίου δυο χωρών ισούται με το 

γινόμενο των ΑΕΠ τους δια της απόστασης τους. Για τους Hellmann και Krugman οι 

μεγάλες οικονομίες δαπανούν μεγάλα ποσά για εισαγωγές, λόγω των υψηλών τους 

εισοδημάτων αλλά και λόγω της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που παράγουν. Εξάγουν 

μεγάλο μέρος των παραγόμενων προϊόντων τους, έτσι όσο μεγαλύτερες είναι οι εν λόγω 

οικονομίες τόσο μεγαλύτερος είναι και ο όγκος εμπορίου τους. Κάποιες εκτιμήσεις για 

την αρνητική σχέση ανάμεσα στην απόσταση και τον όγκο εμπορίου, θέλουν μια 

αύξηση της απόστασης των δυο χωρών κατά 1% να μειώνει την αξία του εμπορίου τους 

κατά 0,7% με 1% . 

Ο Raul Caruso
111

 προσθέτει στο μοντέλο βαρύτητας και μερικές άλλες 

ψευδομεταβλητές που αφορούν τις πολιτικές συγκρούσεις, έτσι η εξίσωση 

διαμορφώνεται ως εξής :  

ln TRADE IJT = β0 + β1 ln GDPit + β2 ln GDPjt + β3 ln POPιτ + β4 ln POPjt + 

β5 lnDIST ij + β6 LMSANC + β7 XSANC + β 8 MULTSANC + β9 'INTRA-STATE 

WAR' + β10 INTRAWAR + uIJT   

Επιπρόσθετα λοιπόν ορίζουμε : 

LMSANC και XSANC       μέτριες και εκτεταμένες κυρώσεις  

MULTSANC                     όταν οι κυρώσεις είναι πολυμερείς  

'INTRA-STATE WAR    όταν η χώρα στόχος εμπλέκεται σε διακρατικό πόλεμο    

 

 INTRAWAR                       όταν στην χώρα στόχο επικρατούν ενδοκρατικές συγκρούσεις  

 

 Όλες οι κυρώσεις δεν μπορούν να αξιολογηθούν με την ίδια βαρύτητα, έτσι το 

εμπόριο μπορεί να μειωθεί απο την απροθυμία των ξένων επενδυτών να προβούν σε 

επενδύσεις στην χώρα στόχο ή να αυξήσουν το κόστος των πιστώσεων, κάποιες 

κυρώσεις μπορεί να είναι μέτριες και κάποιες εκτεταμένες, κάποιες κυρώσεις μπορεί να 

είναι πολυμερείς δηλαδή να εμπλέκονται πολλές χώρες, σε κάποιες περιπτώσεις το 

εμπόριο μπορεί να περιορίζεται στην χώρα στόχο από τους ίδιους τους επιχειρηματίες ή 

από επιχειρηματικά συμφέροντα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου αναμένεται η χώρα στόχος 

να εμπλακεί σε εμπόλεμη σύρραξη και ακόμη περισσότερο όταν η χώρα στόχος 

εμπλέκεται σε πολεμική σύρραξη με τρίτη χώρα ή όταν υπαρχουν σε αυτή ενδο- 

κρατικές ή εμφύλιες συγκρούσεις. Τότε οι επιχειρηματίες είναι απρόθυμοι να συνάψουν 

εμπορικές σχέσεις με την χώρα στόχο ή στην καλύτερη περίπτωση ζητούν υψηλότερο 

αντίτιμο ως αντιστάθμιση κινδύνου. 

                                                           
111
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Κατά τον Raul Caruso μετά  από εμπειρικές έρευνες που έγιναν σε 49 

περιπτώσεις μεταξύ ΗΠΑ και άλλες 49 χώρες στις οποίες επέβαλε οικονομικές 

κυρώσεις το εμπλουτισμένο αυτό μοντέλο βαρύτητας έδωσε αξιόπιστα αποτελέσματα.   

Κατά συνέπεια παράγοντες που επηρεάζουν θετικά το εμπόριο είναι το μέγεθος 

των χωρών (όσο μεγαλύτερες είναι οι χώρες τόσο μεγαλύτερος είναι και ο όγκος και η 

αξία του εμπορίου μεταξύ τους), όσο πιο ολοκληρωμένες και αλληλοεξαρτώμενες είναι 

οι οικονομίες τους τόσο και περισσότερο εμπόριο υπάρχει μεταξύ τους. Στους 

αρνητικούς παράγοντες συγκαταλέγονται η απόσταση των χωρών  (όσο μεγαλύτερη 

είναι η απόσταση μεταξύ τους τόσο περιορισμένο είναι και το εμπόριο λόγω κόστους) 

καθώς επίσης και όταν υπάρχουν ενδοκρατικές συγκρούσεις ή συρράξεις με τρίτες 

χώρες.  

Οι Gary Clyde Hufbauer , Kimberly Ann Elliott , Tess Cyrus και Elizabeth 

Winston
112

 παρουσιάζουν ένα μοντέλο βαρύτητας λίγο διαφορετικό από τα 

προηγούμενα για την ανάλυση των διμερών εμπορικών ροών. Το μοντέλο αυτό εκτός 

από τις κοινές μεταβλητές που περιλαμβάνει  όπως και τα προηγούμενα δηλαδή το 

μέγεθος ,την απόσταση και το ΑΕΠ, περιλαμβάνει και άλλες όπως κοινά σύνορα και 

γλώσσα, συμμετοχή σε περιφερικές ενώσεις κ.α. 

 

Η μορφή αυτού του μοντέλου είναι : 

log (Trade ij ) = C + SS 1 log (ΑΕΠ i * ΑΕΠ j ) + SS 2 log (GNPPC i * GNPPC j ) + 

SS 3 log(DIST)+ SS 4 (ADJ) + SS 5 (LANG) + ß 6 (BLOC)   

 

Έχουμε λοιπόν μια λογαριθμική-γραμμική εξίσωση παλινδρόμηση, άρα όλες οι 

μεταβλητές εκφράζονται ως λογάριθμοι ή ως εικονικές μεταβλητές, όλες οι μεταβλητές 

εκφράζονται  σε λογαριθμική μορφή. Ο συντελεστής παλινδρόμησης ερμηνεύεται ως 

μια ελαστικότητα που είναι ο λόγος του ποσοστού αλλαγής στην εξαρτημένη 

μεταβλητή για κάθε ένα τοις εκατό μεταβολής της ανεξάρτητης μεταβλητής. 

 

Οι μεταβλητές είναι:  

-ΑΕΠ ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.  

                                                           
112

 Gary Clyde Hufbauer , Kimberly Ann Elliott , Tess Cyrus και Elizabeth Winston    US Economic 
Sanctions Their Impact on Trade Jobs, and Wages Working Paper SPECIAL April 1997,PETERSON 
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS  

 

https://piie.com/experts/senior-research-staff/gary-clyde-hufbauer
https://piie.com/experts/former-research-staff/kimberly-ann-elliott
https://piie.com/experts/senior-research-staff/gary-clyde-hufbauer
https://piie.com/experts/former-research-staff/kimberly-ann-elliott


 

61 
 

-GNPPC το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δηλαδή το ΑΕΠ προς τον πληθυσμό. Το εμπόριο 

αυξάνεται αναλογικά με το ΑΕΠ όταν η χώρα γίνεται περισσότερο πλούσια και 

λιγότερο αναλογικά όταν αυξάνει ο πληθυσμός της. Αυτό οφείλεται στο ότι η αύξηση 

του εισοδήματος άρα και του πλούτου αυξάνει την ζήτηση για περισσότερα και 

διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες. Οι πλούσιες χώρες έχουν συνήθως ελάχιστους  

εμπορικούς φραγμούς σε σχέση με τις φτωχότερες πράγμα που ενισχύει την άποψη ότι 

ο πλούτος και το εμπόριο λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση και αναλογικά.  

-DIST είναι η απόσταση μεταξύ των χωρών, συνήθως η απόσταση των πρωτευουσών 

των χωρών που μετριέται σε χιλιόμετρα. Η μεγάλη απόσταση μειώνει το εμπόριο κατά 

κύριο λόγο εξαιτίας του κόστους μεταφοράς . 

-ADJ είναι η γειτνίαση μια εικονική μεταβλητή που περνά την τιμή 1 αν οι χώρες έχουν 

κοινά σύνορα και 0 αν δεν έχουν.  

-LANG εικονική μεταβλητή, παίρνει την τιμή 1 όταν υπάρχει κοινή γλώσσα και 0 όταν 

δεν υπάρχει, η κοινή γλώσσα αυξάνει το εμπόριο.  

-BLOC ψευδομεταβλητή, παίρνει την τιμή 1 όταν οι χώρες ανήκουν στην ιδία εμπορική 

ένωση και 0 όταν δεν ανήκουν (όπως ΕΕ). 

Οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών ß 1 - ß 6 , C ερμηνεύονται ως 

ελαστικότατες των μεταβλητών και ως ποσοστά μετατόπισης των ψευδομεταβλητών.  

Το μοντέλο αυτό για να λειτουργήσει και στην περίπτωση των κυρώσεων προστέθηκαν 

και άλλοι 9 ψευδομεταβλητές.  

-LIM, MOD, EXT  αν οι κυρώσεις είναι περιορισμένες ,μέτριες ή εκτεταμένες καθώς 

επίσης και αν οι κυρώσεις κατά τον χρόνο μέτρησης ισχύουν.  

LIM1 * 2, MOD1 * 2, EXT1 * 2  αν οι κυρώσεις ενώ δεν ισχύουν τον χρόνο μέτρησης 

εφαρμόστηκαν όμως τα προηγούμενα 1 με 2 χρόνια. Σκοπός είναι να μετρηθεί το κατά 

πόσο οι κυρώσεις επηρεάζουν το εμπόριο ακόμη και όταν αποσυρθούν, εξακολουθεί να 

υπάρχει η διάκριση σε περιορισμένες ,μέτριες και εκτεταμένες κυρώσεις . 

LIM3 * 4, mod3 * 4, EXT3 * 4 αναφέρονται στην περίπτωση που οι κυρώσεις έχουν 

αρθεί πριν από 2 με 3 χρόνια. 

 

Η βελτιωμένη λοιπόν μορφή της είναι:  

log (εμπορικά ij ) = C + SS 1 log (ΑΕΠ i * ΑΕΠ j ) + SS 2 log (GNPPC i * GNPPC j ) + 

SS 3 log(DIST)+SS 4 (ADJ)+ SS 5 (LANG) + ß 6 (BLOC) + SS 7 (LIM) + SS 8 (MOD) + 

SS 9 (ΕΧΤ)+SS 10 (LIM1*2)+ ß 11 (MOD1 * 2) + ß 12 (EXT1 * 2) + ß 13 ( LIM3 * 4) + 

ß 14 (mod3 * 4) + SS 15 (EXT3 * 4) 
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Γενικά τα υποδείγματα λειτούργησαν σχετικά καλά, ειδικά η τελευταία 

παραλλαγή σε εμπειρική έρευνα που έγινε τις χρονιές 1985 το 1990 και το 1995 έδειξαν 

τα ακόλουθα αποτελέσματα όσο αναφορά τις εμπορικές ροές κατά την περίοδο 

επιβολής οικονομικών κυρώσεων. Σε εκτεταμένες κυρώσεις οι εμπορικές ροές μεταξύ 

των δυο χωρών μειωθήκαν κατά 90% . Για τις μέτριες και περιορισμένες κυρώσεις οι 

μετρήσεις έδειξαν μείωση του εμπορίου στο ένα τρίτο και ένα τέταρτο της 

προηγούμενης φάσης όπου δεν υπήρχαν κυρώσεις.   

  

2.8 Το παράδοξο των οικονομικών κυρώσεων 

 

Πολλές μελέτες που έγιναν για τις οικονομικές κυρώσεις προσπάθησαν να 

απαντήσουν στο ερώτημα γιατί το ποσοστό αποτυχίας τους είναι πολύ μεγάλο, τέτοιες 

μελέτες έγινα από τους Baldwin 1985, Blanchard και Ripsman 1999, Galtung 1967 

Hufbauer, Schott και Elliott 1990,  Martin 1992, Morgan 1990. 

Μελέτες από τους Hufbauer, Schott, και Elliott (1990),προσπαθούν να αποσαφηνίσουν 

τα ποσοστά επιτυχίας των κυρώσεων καθώς και τους λόγους και τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες αποτυγχάνουν, οι ίδιοι θεωρούν ότι το ποσοστό επιτυχίας των κυρώσεων 

φτάνει το ένα τρίτο περίπου των περιπτώσεων που επιβλήθηκαν, ενώ κατά τον Pape το 

ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 5% και κατά συνέπεια από την στιγμή που οι κυρώσεις 

έχουν τόσο χαμηλό ποσοστό επιτυχίας και είναι τόσο δαπανηρές γιατί εφαρμόζονται.;  

  Ο Drezner
113

 το αποδίδει στο παράδοξο των κυρώσεων στις προσδοκίες δηλαδή 

των εμπλεκόμενων χωρών κατά το διάστημα των συγκρούσεων τους. Είναι πιθανότερο 

να επιβληθούν κυρώσεις σε περιπτώσεις όπου αποστολέας και χώρα-στόχος βρίσκονται 

σε διαρκή και συνεχή διένεξη,  παρά σε περιπτώσεις όπου  η πιθανότητα σύγκρουσης 

είναι περιορισμένη. Ενώ το κράτος στόχος που αναμένει να βρίσκεται στο μέλλον σε 

συνεχή συγκρουσιακή κατάσταση με μια χώρα αποστολέα είναι λιγότερο πιθανόν να 

συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του αποστολέα, από φόβο μήπως οι παραχωρήσεις που 

θα γίνουν τώρα θα αποτελέσουν δεδικασμένο για παραχωρήσεις και στο μέλλον. Ο 

Drezner υποστηρίζει ότι ο αποστολέας παρόλο που είναι πιθανότερο να επιβάλει 

κυρώσεις στους αντίπαλους του, παρά στους συμμάχους του εντούτοις οι κυρώσεις που 

επιβάλλονται στους συμμάχους τους, είναι  κατά πάσα πιθανότητα περισσότερο 

επιτυχημένες. Ως υποστηρικτής του υποδείγματος της σύγκρουσης των προσδοκιών 

ισχυρίζεται ότι η επιβολή των κυρώσεων είναι αποτέλεσμα των συγκρούσεων των 

                                                           
113

 , Drezner, Daniel W. 1998. "The Expectations of Conflict and the Paradox of Economic Coercion." 
International Quarterly Studies 42 (4): 709-31 



 

63 
 

συμφερόντων των εθνών σε περιόδους κρίσεων και όχι των εσωτερικών πολιτικών 

συγκρούσεων. 

Ο Dean Lacy και   Emerson MS Niou
114

 ερμηνεύουν τις οικονομικές κυρώσεις 

μέσα από την θεωρία των παιγνίων. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας θεωρούν ότι 

είναι η πληροφόρηση που έχουν οι αντιτιθέμενες χώρες για τις προθέσεις που έχουν οι 

αντίπαλοι τους. Έτσι όταν υπάρχει τέλεια πληροφόρηση για τις προθέσεις της κάθε 

χώρας, οι κυρώσεις δεν θα εφαρμοστούν ποτέ. Στην περίπτωση αυτή η απειλή των 

κυρώσεων θα είναι αποτελεσματική, αν οι απειλές είναι αποτελεσματικές τότε ο 

αποστολέας δεν θα τις εφαρμόσει, αν εφαρμοστούν αυτό σημαίνει ότι ο αποστολέας 

υποτίμησε το κόστος συμμόρφωσης της χώρας –στόχου, οπότε αποτυγχάνουν οι 

κυρώσεις ή ο στόχος υποτίμησε την αποφασιστικότητα του αποστολέα. Όταν η απειλή 

κυρώσεων δεν επιφέρει συμμόρφωση στην χώρα –στόχο ,δεν οφείλεται μόνο στην 

έλλειψη πληροφόρησης αλλά και στο ότι το κόστος συμμόρφωσης είναι μεγαλύτερο 

από το κόστος των κυρώσεων στην οικονομία. Παρόλα αυτά όμως οι κυρώσεις μπορεί 

να επιβληθούν από την χώρα αποστολέα, αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί ο αποστολέας 

θέλει να ενισχύσει την διεθνή του φήμη ή δεν μπορεί να διακρίνει έναν ελαστικό από 

έναν σταθερό στόχο.  

Ο Dean Lacy και   Emerson MS Niou 
115

  υποστηρίζουν ότι οι κυρώσεις είναι 

πιθανόν να επιβληθούν όταν δεν θα επιτύχουν και όταν είναι πιθανόν να επιτύχουν, 

επιτυγχάνονται μόνο με την απειλή χωρίς να χρειάζεται να επιβληθούν. 

Οι ίδιοι παρουσιάζουν ένα υπόδειγμα που έχει την μορφή παιγνίου για να 

αποσαφηνίσουν τους όρους κάτω από τους οποίους οι κυρώσεις θα πετύχουν ή θα 

αποτύχουν. Σε αυτό το παίγνιο υπάρχουν οι εξής παραδοχές. Υπάρχει μια διαφορά  

(πρόβλημα) μεταξύ δυο χωρών για την οποία κάθε πλευρά έχει την δική της εκτίμηση 

για τον τρόπο επίλυσης της, και ότι δεν είναι ίδια και για τα δυο κράτη, άρα όλα τα 

κράτη δεν είναι ίδια, και ότι οι χώρες δεν είναι σίγουρες για τις προτιμήσεις των άλλων. 

Σύμφωνα με το παίγνιο υπάρχει ένας αποστολέας που απαιτεί από την χώρα  

στόχο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του για ένα θέμα Χ. Για τον λόγο αυτό ο 

αποστολέας απειλεί με οικονομικές κυρώσεις S. Οι επιλογές της χώρα –στόχος είναι 

είτε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του αποστολέα ή να μην συμμορφωθεί. 

Αν υποθέσουμε ότι η διαφορά αυτή έχει ένα δυαδικό αποτέλεσμα όπου       
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 X = { x , ~ x }  για x ορίζεται ως απειλή  και  ~ x   δεν συμμορφώνεται η χώρα 

στόχος με τις απαιτήσεις του αποστολέα και οι κυρώσεις περιλαμβάνουν και αυτές ένα 

δυαδικό αποτέλεσμα ,  S = { s , ~ s } όπου s κυρώσεις και  ~ s    μη κυρώσεις.  

  Οι κινήσεις που ακολουθούν στο παίγνιο αυτό είναι οι εξής : Αρχικά τίθεται το 

ζήτημα αν ο αποστολέας θα απειλήσει με κυρώσεις  και αν απειλήσει στην συνέχεια, 

τότε ο στόχος είτε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του αποστολέα για την διαφορά Χ 

ή δεν συμμορφώνεται. Στην συνέχεια ο αποστολέας πρέπει να αποφασίσει αν θα 

προχωρήσει σε κυρώσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση ή όχι. Από την 

πλευρά του στόχου θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του 

αποστολέα ή όχι.  

 Έτσι οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι παίκτες είναι:  

 

Ο αποστολέας. Να απειλήσει με κυρώσεις –Να μην απειλήσει με κυρώσεις,  

Ο στόχος          Να συμμορφωθεί με τα αιτήματα του αποστολέα –Να μην συμμορφωθεί 

Ο αποστολέας  Να επιβάλει κυρώσεις –Να μην επιβάλει,  

Ο στόχος          Να συνθηκολογήσει με τον αποστολέα –Να μην συνθηκολογήσει,  

 

Πιθανά σενάρια  

Ο1  - καμία απειλή –παραμένει το status quo 

Ο2  - απειλή ,συμμόρφωση - ( x , ~ s )   

Ο3 – απειλή ,καμία συμμόρφωση ,κυρώσεις , καμία συνθηκολόγηση - (~ x , s) 

Ο4 _ απειλή, καμία συμμόρφωση ,κυρώσεις , συνθηκολόγηση - ( x , s )  

Ο5 _ απειλή ,καμία συμμόρφωση ,δεν υπάρχουν κυρώσεις - (~ x , ~ s) 

 

Στο παιχνίδι αυτό σε πρώτη φάση ο αποστολέας καλείται να αποφασίσει αν θα 

απειλήσει και στην συνέχεια αν θα επιβάλει κυρώσεις, και σε δεύτερη αν θα αποσύρει η 

θα κλιμακώσει την σύγκρουση πράγμα που εξαρτάται και από τον στόχο αν θα 

υποχωρήσει ή θα κρατήσει αδιάλλακτη στάση. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα 

αποτελέσματα του παραπάνω παιγνίου.  
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Πίνακας 1: Αποτελέσματα παιγνίου 

Στόχος                            Αποστολέας  

                                               Ελαστικός Υποχωρητικός Αποφασιστικός Αναποφάσιστος 

 

Ο1  - καμία απειλή                             w2           x2                     y4                 z3 

Ο2  - απειλή ,συμμόρφωση                    w4           x3                     y1                 z1   

Ο3 -απειλή ,καμία συμμόρφωση       w3           x5                     y3                 z5 

κυρώσεις , καμία συνθηκολόγηση     

Ο4 - απειλή, καμία συμμόρφωση       w5          x4                     y2                 z2 

,κυρώσεις , συνθηκολόγηση   

Ο5- απειλή ,καμία συμμόρφωση       w1          y1                     y5                 z4 

,δεν υπάρχουν κυρώσεις  

 

Στο μοντέλο αυτό υπάρχουν δυο είδη στόχων , ο ελαστικός στόχος (TR) και ο 

συμβατός στόχος (TC). Ο ελαστικός στόχος είναι αυτός που θα προτιμούσε να υποστεί 

τις κυρώσεις χωρίς να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του αποστολέα. Ένας συμβατός 

στόχος θα συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις του αποστολέα.  

Και οι δυο τύποι στόχων θα προτιμούσαν την Ο5 _ απειλή, καμία συμμόρφωση, δεν 

υπάρχουν κυρώσεις  που  σημαίνει νίκη του στόχου όχι μόνο διότι αποφεύγει τις 

κυρώσεις αλλά παράλληλα ενισχύει την διεθνή του φήμη πράγμα που μπορεί να 

αποτελέσει και ανάχωμα σε μελλοντικές κυρώσεις. Η χειρότερη περίπτωση είναι η Ο3– 

απειλή ,καμία συμμόρφωση ,κυρώσεις, καμία συνθηκολόγηση. Για τον ελαστικό στόχο 

η χειρότερη κατάσταση είναι η Ο2  - απειλή ,συμμόρφωση ή Ο4 _ απειλή, καμία 

συμμόρφωση ,κυρώσεις, συνθηκολόγηση. Αν υποθέσουμε ότι Ο4 είναι χειρότερη από 

Ο2 για τον ελαστικό στόχο διότι στην Ο4 ο στόχος έχει υποστεί τις κυρώσεις πριν 

συμμορφωθεί ενώ στην Ο2 τουλάχιστον δεν θα τις έχει υποστεί . 

Η κατάταξη λοιπόν για τον υποχωρητικό στόχο είναι Ο5>Ο1>Ο2>Ο4>Ο3   

Για τον ελαστικό τύπο στόχου Ο5>Ο1>Ο3>Ο2>Ο4. Ο5 και Ο1 έχουν το ίδιο 

αποτέλεσμα μόνο που στην Ο5, ο στόχος αυξάνει την διεθνή του φήμη λόγω της 

αντίστασης που προβαλει στην επιβολή των κυρώσεων. Έτσι για τον υποχωρητικό 

στόχο έχουμε (~ x , ~ s )  > ( x , ~ s ) > ( x , s ) > (~ x , s ), Από την κατάταξη αυτή προκύπτει 

αν ~ x > x  τότε ~ s και αν x > ~ x τότε s ,για τον ελαστικό στόχο  (~ x , ~ s ) > (~ x , s ) 

> ( x , ~ s ) > ( x , s), έτσι έχουμε ~ x > x ανεξάρτητα από το αν θα επιβληθούν 

κυρώσεις.   
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  Για τον αποστολέα  ο οποίος δεν επιθυμεί να επιβάλει κυρώσεις  όταν ο στόχος 

συμμορφώνεται η κατάταξη που ισχύει είναι Ο2>Ο4>Ο1>Ο5>Ο3 δηλαδή ισχύει  ( x , 

~ s ) > ( x , s ) > (~ x , ~ s ) > (~ x , s ).  Εδώ περιγράφουμε έναν αναποφάσιστο αποστολέα ο 

οποίος προτιμά να μην επιβάλει κυρώσεις ανεξάρτητα από το αν ο στόχος 

συμμορφώνεται ή όχι ~ s. Για ένα αποφασιστικό αποστολέα ισχύει 

Ο2>Ο4>Ο3>Ο1>Ο5 ή ( x , ~ s ) > ( x , s ) > (~ x , s ) > (~ x , ~ s ). Αν ο στόχος 

υποχωρήσει τότε ο αποστολέας δεν προτίθεται να προχωρήσει σε κυρώσεις, στην 

αντίθετη περίπτωση προτιμά να προχωρήσει σε κυρώσεις. Ένας αποφασιστικός 

αποστολέας προτιμά να επιβαρυνθεί με το κόστος των κυρώσεων σε περίπτωση που ο 

στόχος δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του, ένας επιπρόσθετος λόγος είναι ότι ο 

αποστολέας δεν θέλει να χάσει το κύρος του στα διεθνή φόρα. Ένας αναποφάσιστος 

αποστολέας ο οποίος προτιμά να μην επιβάλει κυρώσεις θεωρεί ότι το κόστος των 

κυρώσεων είναι μεγαλύτερο από το κέρδος μια πιθανής αλλαγής της στάσης του 

στόχου. Η διαφορά των δυο αυτών τύπων μπορεί να οφείλεται στην ικανότητα τους να 

αντέξουν το κόστος των κυρώσεων ή σε πολιτικές σκοπιμότητες όπως για παράδειγμα 

της περίπτωσης των ΗΠΑ και της Κινά. Κατά τον  Smith , Kaempfer και Lowenberg 
116

 

ισχυρίζονται ότι είναι ενδεχόμενο το κίνητρο των κυρώσεων να είναι το εσωτερικό 

πολίτικο όφελος, όπως η προστασία κάποιων βιομηχανιών ή κάποιων εμπορικών 

συμφερόντων.  

 Ένα άλλο υπόδειγμα μέτρησης των κυρώσεων στηρίζεται όχι στην έλλειψη 

πληροφοριών για τις δυνατότητες των αντίπαλων χωρών, αλλά στην έλλειψη 

πληροφοριών για τις προτιμήσεις των χωρών που βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Έτσι 

στο προηγούμενο παράδειγμα δεν είναι ρεαλιστική η άποψη ότι η Κίνα δεν γνωρίζει τις 

δυνατότητες των ΗΠΑ τόσο στον στρατιωτικό όσο και τον οικονομικό τομέα, είναι 

όμως πιο πραγματικό να μην γνωρίζει τις πραγματικές προθέσεις των ΗΠΑ, όσο αφορά 

την πολιτική που θα ακολουθείται και ως πιο σημείο είναι διατεθειμένη να φτάσει. 

Δηλαδή ο στόχος δεν γνωρίζει αν ο αποστολέας είναι αποφασιστικός ή αναποφάσιστος, 

όπως και ο αποστολέας δεν γνωρίζει αν ο στόχος είναι ελαστικός ή υποχωρητικός.  

 Έστω ότι ο στόχος εκτιμά ότι η πιθανότητα ο αποστολέας να είναι 

αποφασιστικός είναι p και 1-p η πιθανότητα να είναι αναποφάσιστος. Επίσης q η 

πιθανότητα ο στόχος να είναι ελαστικός κατά την εκτίμηση του αποστολέα και 1-q ο 
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στόχος να είναι υποχωρητικός. Κατά συνέπεια αν ο αποστολέας είναι αποφασιστικός 

θα αποφασίσει την επιβολή κυρώσεων μη δεχόμενος το status quo, ενώ αντίθετα δεν θα 

επιβάλει κυρώσεις ο αναποφάσιστος. Αν ο στόχος είναι ανθεκτικός δεν θα 

συμμορφωθεί με τις επιθυμίες του αποστολέα και το αντίθετο αν είναι υποχωρητικός. 

Για τον αποστολέα η πρώτη στρατηγική αναφέρεται στον αποφασιστικό και η δεύτερη 

στον αναποφάσιστο. Για τον στόχο η πρώτη αφορά τον ελαστικό και η δεύτερη τον 

υποχωρητικό.   

Αποστολέας: 

(Απειλές / Κυρώσεις, απειλές / Κυρώσεις) = (TS, TS) 

(Απειλές / Κυρώσεις, απειλές / Μην Κυρώσεις) = (TS, Τ ~ S) 

(Απειλές / Κυρώσεις, όχι απειλές / Κυρώσεις) = (TS, ~ TS) 

(Απειλές / Κυρώσεις, όχι απειλές / Όχι Κυρώσεις) = (TS, ~ Τ ~ S) 

 

Στόχος: 

(Δεν συμμορφώνεται / Όχι συνθηκολόγηση, Συμμόρφωση / συνθηκολόγηση) = (~ C ~ 

C, CC) 

(Δεν συμμορφώνεται / Όχι συνθηκολόγηση, όχι συμμόρφωση / συνθηκολόγηση) =(~ C 

~ C, ~ CC) 

Με βάση αυτά τα δεδομένα έχουμε τα εξής τέσσερα ενδεχόμενα : 

Ο αποστολέας να είναι αποφασιστικός (πιθανότητα p) και ο στόχος ελαστικός 

(πιθανότητα q) με αποτέλεσμα y3 για τον αποστολέα και w3 για τον στόχο. 

Ο αποστολέας είναι αποφασιστικός (με πιθανότητα p) και ο στόχος υποχωρητικός (με 

πιθανότητα 1-q) όποτε το αποτέλεσμα είναι y1 για τον αποστολέα και x3 για τον στόχο. 

Ο αποστολέας είναι αναποφάσιστος (πιθανότητα 1-p) και ο στόχος ελαστικός 

(πιθανότητα q) το αποτέλεσμα z5 για τον αποστολέα και w3 για τον στόχο . 

Ο αποστολέας είναι αναποφάσιστος (πιθανότητα 1-p) και ο στόχος υποχωρητικός 

(πιθανότητα 1-q) με αποτέλεσμα z1 για τον αποστολέα και x3 για τον στόχο.   

Σύμφωνα  με τα παραπάνω καταρτίζουμε τον εξής πινάκα:  
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Πίνακας 2: Σενάρια Παιγνίου 

(Αποφασιστικός,                          (Ελαστικός,          Υποχωρητικός ) 

 Αναποφάσιστος)                    (~ C ~ C, CC)               (~ C ~ C, ~ CC   
(TS, TS)         pqy3 + p (1-q) y1 + (1-p) qz5 + (1-p) (1-q) z1, pqy3+p(1-q)y2+(1-p)qz5+(1-p)(1-q)z2 
                  pqy3 + p (1-q) y2 + (1-p) qz5 + (1-p) (1-q) z2,  pqw3+p(1-q)x4+(1-p)qw3+(1-p)(1-q)x5 

(TS, Τ ~ S)    pqy3+p(1-q)y1+(1-p)qz4+(1-p)(1-q)z1    ,    pqy3+p(1-q)y2+(1-p)qz4+(1-p)(1-q)z4 

                      pqw3+p(1-q)x3+(1-p)qw1+(1-p)(1-q)x3  ,    pqw3+p(1-q)x4+(1-p)qw1+(1-p)(1-q)x1 
(TS, ~ TS)     pqy3+p(1-q)y1+(1-p)qz3+(1-p)(1-q)z3         pqy3+p(1-q)y2+(1-p)qz3+(1-p)(1-q)z3 
                pqw3+p(1-q)x3+(1-p)qw2+(1-p)(1-q)x2       pqw3+p(1-q)x4+(1-p)qw2+(1-p)(1-q)x2 
(TS, ~ Τ ~ S)   pqy3+p(1-q)y1+(1-p)qz3+(1-p)(1-q)z3,       pqy3+p(1-q)y2+(1-p)qz3+(1-p)(1-q)z3 

                      pqw3+p(1-q)x3+(1-p)qw2+(1-p)(1-q)x2      pqw3+p(1-q)x4+ (1-p)qw2+(1-p)(1-q)x2 

 οπότε για  (TS, TS; ~C~C, CC), το κόστος για τον αποστολέα είναι pqy3 + p (1-q) y1 + 

(1-p) qz5 + (1-p) (1-q) z1 και το κόστος για τον στόχο  pqw3+ p (1-q) x3 + (1-p) qw3 + 

(1-p) (1-q) x3.     Έτσι έχουμε 

  

 α) (TS, Τ ~ S ~ C ~ C, CC) = απειλή/κυρώσεις, απειλή/όχι κυρώσεις  όχι συμμόρφωση/ 

όχι συνθηκολόγηση, συμμόρφωση /συνθηκολόγηση  

 β)(TS, ~TS ~C~C, CC) =απειλή /κυρώσεις, απειλή /κυρώσεις , όχι συμμόρφωση /όχι 

συνθηκολόγηση , συμμόρφωση /συνθηκολόγηση  

γ)(TS, ~ Τ ~ S? ~ C ~ C, CC) =  απειλή /κυρώσεις , όχι απειλή /όχι κυρώσεις , όχι 

συμμόρφωση /όχι συνθηκολόγηση  

Για την πρώτη περίπτωση και ο αποστολέας και ο στόχος δεν έχουν συμφέρον να 

αποκλίνουν από την στρατηγική τους οπότε πρέπει να πληρούνται οι ανισότητες: 

  

                                                   qz4 1-q(z1-z3)  ≥0       (1) 

 

                                                   x3 ≥ (1-p) x1+ px4,     (2) 

 

Με βάση την ανισότητα 1 ο αναποφάσιστος αποστολέας  θα απειλήσει με 

κυρώσεις αν α) κατά πάσα πιθανότητα ο στόχος είναι υποχωρητικός (q είναι χαμηλή) β) 

αν το κόστος της υποχώρησης (όταν υπάρχει απειλή κυρώσεων ) σε σχέση με την αξία 

της διατήρησης του status quo είναι σχετικά χαμηλή γ) το όφελος της συμμόρφωσης 

του στόχου είναι μεγαλύτερη από το status quo  (z1-z3 είναι μεγάλη) . 

            Με βάση την ανισότητα 2 ένας στόχος θα συμμορφωθεί αν υπάρξει απειλή και 

θα συνθηκολογήσει αν υπάρξουν κυρώσεις αν το κόστος συμμόρφωσης είναι 

χαμηλότερο από το κόστος των κυρώσεων ή αν το κόστος των κυρώσεων είναι υψηλό 

σε σχέση με το κόστος συμμόρφωσης.  

 Όταν η 1 αντιστραφεί δηλαδή όταν (TS, ~ TS? ~ C ~ C, CC) και (TS, ~ Τ ~ S? 

~ C ~ C,CC) τότε για να υπάρξει ισορροπία, και αν ο στόχος είναι ελαστικός (q είναι 

υψηλή) και αν το κόστος της υποχώρησης μετά την απειλή των κυρώσεων είναι σχετικά 

υψηλή ή το όφελος του στόχου από την μη συμμόρφωση δεν είναι υψηλότερο από το 
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όφελος της διατήρησης του status quo τότε είναι πιθανόν ο αναποφάσιστος αποστολέας 

να μην προβεί σε απειλές για κυρώσεις.  

 Σε περίπτωση που στην 1 έχουμε ισότητα τότε ο αποστολέας δεν έχει λόγο να 

μην ακολουθήσει  την στρατηγική που έχει χαράξει και που είναι μια από τις τρεις.  

Έχουμε λοιπόν τα εξής αποτελέσματα:  

-1 αποτέλεσμα ο αποστολέας δεν απειλεί με κυρώσεις όταν ο αποστολέας είναι 

αναποφάσιστος, και το κόστος των κυρώσεων προς τον στόχο είναι υψηλό, ενώ το 

όφελος της συμμόρφωσης δεν είναι μεγαλύτερο από το όφελος της διατήρησης του 

status quo. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή των κυρώσεων από τις ΗΠΑ προς την 

Κινά.  

-2 αποτέλεσμα ο αποστολέας απειλεί με οικονομικές κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή 

δεν επιβάλλονται κυρώσεις αλλά μόνο απειλούνται.  

-3 ο αποστολέας απειλεί με κυρώσεις ο στόχος δεν συμμορφώνεται ο αποστολέας 

επιβάλει κυρώσεις και ο στόχος δεν συνθηκολογεί, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι αυτό 

των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης για τη περίπτωση του Αφγανιστάν. 

-4 αποτέλεσμα, ο αποστολέας απειλεί με οικονομικές κυρώσεις, ο στόχος δε 

συμμορφώνεται, ο αποστολέας επιβάλει κυρώσεις, ο στόχος συνθηκολογεί. Στο 

αποτέλεσμα αυτό ο στόχος ανταποκρίνεται μόνο όταν ο αποστολέας επιβάλει κυρώσεις 

διότι θεωρεί ο στόχος  ότι ο αποστολέας είναι αναποφάσιστος (το p είναι μικρό) επίσης 

το κόστος της μη συμμόρφωσης είναι υψηλό όταν επιβληθούν κυρώσεις (x1 είναι 

υψηλή) και x3-x4 είναι μικρή. 

-5 αποτέλεσμα  ο αποστολέας απειλεί με κυρώσεις, ο στόχος δεν συμμορφώνεται, ο 

αποστολέας δεν επιβάλει κυρώσεις. Ο στόχος στην στρατηγική αυτή θεωρείται 

ελαστικός και ο αποστολέας αναποφάσιστος. Ο αποστολέας πιστεύει ότι ο στόχος είναι 

υποχωρητικός, το κόστος σε αυτήν την περίπτωση της συμμόρφωσης είναι υψηλό σε 

αντίθεση με την μη συμμόρφωση που είναι χαμηλό.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα προηγούμενα οι οικονομικές κυρώσεις μπορεί να 

απειληθούν αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιβληθούν και όταν επιβληθούν δεν 

σημαίνει πάντα ότι θα επιτύχουν. Για να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιτύχουν θα 

πρέπει ο αποστολέας να είναι αποφασιστικός και ο στόχος υποχωρητικός, στην 

αντίθετη περίπτωση με αποστολέα αναποφάσιστο και στόχο ελαστικό οι πιθανότητες 

να επιβληθούν κυρώσεις και ακόμη περισσότερο να επιτύχουν είναι λίγες. Όμως οι 

επιτυχία ή η αποτυχία των κυρώσεων εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες, 

παρόλα αυτά όμως εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο άσκησης 

εξωτερικής πολίτικης. 
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2.9. Η οικονομική ερμηνεία των επιπτώσεων των κυρώσεων 

 

Ο WH Kaempfer και AD Lowenberg
117 

παρουσιάζουν τις επιπτώσεις στο 

διεθνές εμπόριο των οικονομικών κυρώσεων και ιδιαίτερα του εμπάργκο (πολυμερής 

κυρώσεις) μέσα από τις καμπύλες προσφοράς και ζήτησης. Ξεκινούν από την έκταση 

των συναλλαγών πριν την επιβολή κυρώσεων. Οι καμπύλες προσφοράς και οι 

αμοιβαίες καμπύλες ζήτησης μας δείχνουν το επίπεδο των συναλλαγών των εξαγωγών 

και των εισαγωγών που θα επιθυμούσε κάποια χώρα να έχει σε διαφορές τιμές.  

Με τις καμπύλες προσφοράς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την εκτροπή εμπορίου 

και κατά συνέπεια τους όρους συναλλαγών των εμπλεκόμενων χωρών, άρα και τις 

συνέπειες και τα αποτελέσματα των κυρώσεων.  

Στο σχήμα 3 υπάρχει μια αρχική καμπύλη ισορροπίας προσφοράς ανάμεσα σε 

μια χώρα που είναι πιθανός στόχος πολυμερών κυρώσεων και τους εμπορικούς της 

εταίρους που περιλαμβάνει όλα τα έθνη. Η καμπύλη προσφοράς αυτής της χώρας είναι 

Τ και η καμπύλη προσφοράς των εμπορικών εταίρων είναι W. 

Ο οριζόντιος άξονας περιλαμβάνει τις ποσότητες των εξαγωγών της χώρας Τ, 

ΧT και ο κάθετος άξονας τις ποσότητες εισαγωγών της χώρα Τ, ΜT οποιαδήποτε 

σημεία πάνω στην καμπύλη προσφοράς Τ της χώρας Τ δείχνει συγκεκριμένα σημεία 

ισορροπίας του διεθνούς εμπορίου για την χώρα Τ, σημεία που αντιστοιχούν στην 

μεγιστοποίηση της ευημερίας της, δηλαδή προϊόντα από εισαγωγές σε ορισμένες 

ποσότητες και σε συγκεκριμένες τιμές, και ποσότητες εξαγωγών σε συγκεκριμένες 

τιμές. Ο λόγος των τιμών ή αλλιώς οι όροι  εμπορίου είναι ο λόγος των εξαγωγών προς 

τις εισαγωγές και αντιπροσωπεύουν την κλήση του σημείου ισορροπίας της καμπύλης 

προσφοράς. Επίσης στο σχήμα 3 βλέπουμε και την σύνθετη καμπύλη προσφοράς για 

όλες τις άλλες χώρες και είναι η καμπύλη W. Αυτή η καμπύλη προσφοράς είναι ένα 

σύνθετο σύνολο προσφορών του παγκοσμίου εμπορίου χωρίς να περιλαμβάνει την 

χώρα Τ. Ο κόσμος λοιπόν εξάγει ένα αγαθό το όποιο το εισάγει η χώρα στόχος, το 

αγαθό αυτό που αντιστοιχεί στον κάθετο άξονα (ΧW=MT) και εισάγει το εξαγωγικό 

αγαθό της χώρας στόχου που αντιστοιχεί στον οριζόντιο άξονα (MW=XT) 
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Σχήμα 3: Επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο των οικονομικών κυρώσεων. 

 

            

     

                                                                                                                                              

Κάνουμε μια απλουστευτική υπόθεση ότι η χώρα στόχος έχει ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο σε ένα προϊόν. Δηλαδή η χώρα στόχος 

φαίνεται να είναι ο μόνος προμηθευτής της XT του προϊόντος αυτού στην παγκόσμια 

αγορά. Η παγκόσμια αγορά είναι λοιπόν εισαγωγείς του προϊόντος (προϊόν που παράγει 

η χώρα στόχος) και εξαγωγείς του δευτέρου αγαθού (εισαγωγέας η χώρα στόχος) MT. 

Tο σημείο Ε όπου τέμνονται οι καμπύλες της προσφοράς W και T είναι το σημείο 

ισορροπίας του διεθνούς εμπορίου, αυτό δείχνει την ισορροπία όπου οι συγκεκριμένοι 

οροί εμπορίου t0 ισοδυναμούν ταυτόχρονα με την προσφορά και την ζήτηση των 

εισαγωγών και των εξαγωγών, δηλαδή και για τα δυο αγαθά.  

Εξετάζοντας τις συνέπειες των πολυμερών κυρώσεων που επιβάλλονται από W 

(κόσμος) στην χώρα στόχος Τ και υποθέτοντας ότι επιβάλλεται εκτεταμένο εμπάργκο 

μεταξύ W και χώρας T παρατηρούμε ότι εξαλείφεται το εμπόριο μεταξύ W και T οπότε 

στην περίπτωση αυτή η χώρα Τ μεταπηδά από την θέση ισορροπίας σε μια θέση 

αυτάρκειας στη αρχή των αξόνων 0, έχουμε επιδείνωση των όρων εμπορίου της Τ από 



 

72 
 

t0 σε t1 (σχήμα 3). Στο σχήμα 3 παρατηρούμε όχι μόνο το κόστος του εμπάργκο προς 

την χώρα στόχο αλλά και το κόστος που υπόκεινται οι χώρες που επιβάλουν κυρώσεις.  

Στις χώρες αποστολέα παρατηρείται και σε αυτές επιδείνωση τόσο των όρων 

εμπορίου όσο και στην ευημερία τους από t0 σε tS . Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι 

παράγοντες καθορίζουν την έκταση αυτής της αμφίδρομης συναλλαγής. Οι όροι λοιπόν 

των συναλλαγών εξαρτώνται από το ύψος της καμπυλότητας της καμπύλης προσφοράς 

η όποια είναι συνάρτηση της ελαστικότητας της τιμής της προσφοράς, του προϊόντος, 

καθώς επίσης από το εύρος της αγοράς ,την δυναμική του εμπορίου και το μέγεθος των 

χωρών. Σε μια μεγάλη χώρα το οικονομικό της μέγεθος σε σχέση με τον όγκο του 

εμπορίου που διεξάγει εξασφαλίζει ότι οι όροι ισορροπίας του εμπορίου δεν είναι 

διαφορετικοί από τους όρους αυτάρκειας . Έτσι πολύ μεγάλες χώρες που είναι συνήθως 

αυτάρκεις και κατ επέκταση δεν αποκομίζουν πολύ σημαντικά κέρδη από το εμπόριο 

,αλλά και δεν ζημιώνονται πολύ από την έλλειψη του εμπορίου μετά από κυρώσεις. Οι 

καμπύλες προσφοράς των μεγάλων αυτών χωρών έχουν πολύ μικρή καμπυλότητα που 

συνήθως παίρνουν την μορφή ευθείας γραμμής. Οι μικρές όμως χώρες εξαρτώνται πολύ 

περισσότερο από το εμπόριο. Η ζήτηση των αγαθών είναι ανελαστική  σε σχέση με την 

τιμή με αποτέλεσμα αυτές οι χώρες να υποφέρουν σημαντικά από την επιβολή των 

κυρώσεων. Η καμπυλότητα των καμπυλών προσφοράς είναι εξαιρετικά μεγάλη σε 

σύγκριση με αυτή των μεγάλων χωρών.  

Ας εξετάσουμε τις επιπτώσεις των μονομερών κυρώσεων τόσο στην χώρα στόχο 

όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν μια χώρα επιβάλει κυρώσεις S η υπόλοιπη 

προσφορά  του κόσμου στις εμπορικές συναλλαγές με την χώρα στόχο μειώνεται στην 

νέα καμπύλη προσφοράς R. Έτσι η προσφορά της χώρας αποστολέα αφαιρείται από την 

W. Η ελαστικότητα της υπολειπόμενης καμπύλης προσφοράς μειώνεται κατά την 

απόσυρση της χώρας αποστολέα. Άρα η νέα καμπύλης προσφοράς R τείνει να έχει 

μεγαλύτερο βαθμό καμπυλότητας από την αρχική καμπύλη προσφοράς W ,και από την 

στιγμή που συνεχίζεται το εμπόριο με τις άλλες χώρες στην χώρα στόχος χειροτερεύουν 

οι όροι εμπορίου t
*
 λόγω μείωσης της προσφοράς. 

Ο βαθμός επιδείνωσης των όρων εμπορίου της χώρας στόχου εξαρτάται από τον 

βαθμό της μεταβίβασης από το W σε R καθώς και της ελαστικότητας των καμπυλών 

προσφοράς.  

Όσο περισσότερες είναι οι χώρες που επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις στην 

χώρα στόχο  τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός μετάβασης από την W σε R και 

επίσης η χώρα στόχος προσεγγίζει τους όρους αυτάρκειας της tt. Όσο λιγότερο 

ελαστική είναι η καμπύλη προσφοράς του υπόλοιπου κόσμου R τόσο μεγαλύτερη είναι 



 

73 
 

η επιδείνωση των όρων εμπορίου της χώρας στόχο, όπως και όσο ανελαστική είναι η 

καμπύλη προσφοράς του στόχου.  

Στην περίπτωση των μονομερών κυρώσεων τα αποτελέσματα στην χώρα 

αποστολέα είναι παρόμοια με αυτά των πολυμερών κυρώσεων. Έτσι οι οικονομικές 

κυρώσεις  μειώνουν στο ελάχιστο για τον αποστολέα S μια φτηνή πηγή για τις 

εισαγωγές της και μια πολύ καλή αγορά για τις εξαγωγές της. Στην περίπτωση όπου δεν 

υπάρχουν εναλλακτικές αγορές για την S μεταξύ των άλλων χωρών της R η χώρα 

αποστολέας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση μετά την επιβολή των οικονομικών 

κυρώσεων από την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα στόχος, η οποία εξακολουθεί να 

διατηρεί την αγορά των υπολοίπων χωρών αν και οι όροι εμπορίου επιδεινώνονται . 

Έτσι η οικονομία της χώρας στόχου επιδεινώνεται, η επιδείνωση αυτή 

εξαρτάται από τον αριθμό και το μέγεθος των χωρών που αποφασίζουν να 

λειτουργήσουν ως αποστολείς οικονομικών κυρώσεων ή επιθυμούν να συνεχίσουν τις 

συναλλαγές τους με την χώρα στόχο, καθώς και από την ελαστικότητα των εμπορικών 

τους προσφορών. 

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι μονομερείς κυρώσεις δημιουργούν λιγότερα 

και σε μικρότερο βαθμό οικονομικά προβλήματα στις χώρες στόχο από τις περιπτώσεις 

πολυμερών κυρώσεων. Και σε περιπτώσεις στρεβλώσεων των τιμών των αγαθών όταν 

επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις τα κενά των αγορών έρχονται να τα καλύψουν 

αρπάζοντας τις ευκαιρίες τρίτοι (που πολλές φορές μπορεί να είναι και λαθρέμποροι) οι 

όποιοι αγοράζουν τα εξαγώγιμα προϊόντα του στόχου σε τιμές κάτω από τις παγκόσμιες 

τιμές και τα πωλούν σε τιμές πάνω από την παγκόσμια αγορά . 

Οι  WH Kaempfer και AD Lowenberg 
118

 υποστηρίζουν ότι οι πολυμερείς 

κυρώσεις φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα –προκαλούν μεγαλύτερο οικονομικό πόνο-

στην χώρα στόχο από τις μονομερείς.   

 

2.10 Έξυπνες κυρώσεις και νέες κυρώσεις  

 

Έξυπνες κυρώσεις είναι οι κυρώσεις που στοχευόμενα προκαλούν ζημία 

(οικονομική και πολιτική) στους υποστηρικτές της κυβέρνησης της χώρας στόχου και 

ενισχύουν  τους πολέμιους της έτσι ώστε να οδηγήσουν ή στην αλλαγή της κυβέρνησης 

ή στην αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής της χώρας-στόχου. Με τον τρόπο αυτό 

ενισχύεται η πολιτική επιρροή της αντιπολίτευσης και μειώνεται η επιρροή των 
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κυβερνητικών. Είναι λοιπόν σημαντικό πριν την επιβολή των κυρώσεων να γίνει μια 

εκτεταμένη και σε βάθος ανάλυση των ομάδων πίεσης ή συμφερόντων της χώρας 

στόχου για την επιλογή, τον βαθμό και την έκταση των μέτρων των κυρώσεων.  

Για τους  WH Kaempfer και AD Lowenberg119 οι μη οικονομικές κυρώσεις 

είναι περισσότερο επιλεκτικές σε ομάδες συμφερόντων παρά οι εμπορικές ή οι 

επενδυτικές.  

Οι Morgan, TC,και Schwebach, V
120

 υποστηρίζουν ότι οι οικονομικές κυρώσεις 

είναι πιο αποτελεσματικές όταν απευθύνονται στις πολιτικές ελίτ.  

Για τους Kaempfer, WH, Lowenberg, AD, Mertens, W.
121

 οι έξυπνες κυρώσεις 

συνιστώνται ιδιαίτερα σε αυταρχικά καθεστώτα στόχους διότι μειώνουν την δύναμη 

αυτών των καθεστώτων, στοχεύουν στην μείωση των πόρων των καθεστώτων αυτών 

καθώς και των υποστηρικτών τους χωρίς να προκαλούν βλάβη στους καταπιεσμένους 

πληθυσμούς. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι κυρώσεις αυξάνουν την δύναμη του 

δικτάτορα, όταν η αλλαγή των όρων εμπορίου είναι τόσο μεγάλη που οδηγεί σε μεγάλη  

οικονομική εξαθλίωση του πληθυσμού οπότε αποδυναμώνεται η αντιπολίτευσης, με 

αποτέλεσμα ο φτωχός πληθυσμός να μην αντιδρά εύκολα άρα είναι και εύκολα 

ελεγχόμενος.    

Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο οι κυρώσεις να περιορίσουν την πρόσβαση του 

καθεστώτος στα όργανα καταστολής (αστυνομία, στρατός) ή να ενισχυθούν οι 

αντιπολιτευτικές δυνάμεις και να αναλάβουν δράση. Έχει μεγάλη σημασία η πολιτική 

ισχύ ή η θέση και η διάθεση των ομάδων συμφερόντων κατά την επιβολή των 

κυρώσεων καθώς και το μέγεθος τους.  

Οι έξυπνες κυρώσεις αποσκοπούν στο να πλήξουν την κυβέρνηση της χώρας 

στόχου, τους διαμορφωτές της κυβερνητικής πολιτικής καθώς και τις επιχειρήσεις 

ζωτικής σημασία για την χώρα στόχο, θεωρώντας τα άτομα αυτά (πολιτικούς και 

επιχειρηματίες) – persona no grata, ενώ παράλληλα δεσμεύονται τα περιουσιακά τους 

στοιχεία στο εξωτερικό (στις χώρες που επιβάλουν κυρώσεις ) και διακόπτονται κάθε 

είδους χρηματοοικονομικές συναλλαγές τόσο των ατόμων όσο και των επιχειρήσεων. 

Σκοπός αυτών των κυρώσεων είναι να προκαλέσουν πόνο στους ιθύνοντες της άσκησης 

της πολιτικής της χώρας στόχο και όχι στον απλό λαό. 
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Όπως αναφέρουν οι Peter D. Feaver & Eric B. Lorber
122

 από το 2005 οι ΗΠΑ 

άρχισαν να επιβάλουν τέτοιου είδους κυρώσεις κυρίως στο Ιράν και στην Ρωσία. Οι 

νέες αυτές χρηματοοικονομικές κυρώσεις στηρίζονται στην ελκυστικότητα των 

χρηματοπιστωτικών αγορών των ΗΠΑ και της ΕΕ, στην ισχύ και την σταθερότητα του 

δολαρίου ως παγκόσμιο νόμισμα. Η ανάγκη πρόσβασης σε δολάρια των ΗΠΑ είναι η 

βάση πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Για την κάλυψη των 

χρηματοοικονομικών αναγκών τους οι εταιρείες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτήν 

την αγορά όπως και οι χώρες για την αναχρηματοδότηση του χρέους τους. Η 

αλληλεξάρτηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθιστά τις ΗΠΑ έναν 

καθοριστικό παγκόσμιο παίκτη στο χρηματοοικονομικό σύστημα, άρα οι αποφάσεις της 

είναι καθοριστικές όταν αφορούν χρηματοοικονομικές κυρώσεις. Οι ΗΠΑ 

χρησιμοποιούν την θέση της ως ρυθμιστής του παγκόσμιου κεφαλαίου, μιας που είναι η 

μεγαλύτερη αγορά χρήματος παγκοσμίως με αποτέλεσμα να ελέγχει σε έναν πολύ 

μεγάλο βαθμό τα ξένα χρηματοπιστωτικά κέντρα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να 

αποκλείσει τόσο τις χώρες που επιθυμεί, να επιβάλει κυρώσεις από τις αγορές χρήματος 

όσο και τις επιχειρήσεις των χώρων αυτών, αλλά και εκείνες που θέλουν να 

συνεργαστούν με τις χώρες στόχους και τις επιχειρήσεις τους. Πιέζει δηλαδή τις 

επιχειρήσεις τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες να εγκαταλείψουν τις δραστηριότητες 

τους στην χώρα στόχο θέτοντας τους το δίλημμα να επιλέξουν, ή να ασκήσουν 

επιχειρηματική δράση με την στήριξη των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ ή 

να κάνουν επιχειρήσεις στην χώρα-στόχο, όχι όμως και τα δυο. Τέτοια παραδείγματα 

έχουμε και με το Ιράν και με την Ρωσία. Απαγόρευσαν σε εταιρείες με την απειλή 

τιμωρίας να κάνουν συναλλαγές με τις χώρες αυτές σε δολάρια και να χρησιμοποιούν 

τα οικονομικά συστήματα των ΗΠΑ και τους ανταποκριτές των ΗΠΑ. Επίσης 

χρησιμοποίησαν τις αγορές αυτές στο να αποτρέψουν την δυνατότητα της  

αναχρηματοδότησης  του χρέους των χώρων αυτών και να εμποδίσουν τις εταιρείες  

των ΗΠΑ να παρέχουν τεχνολογίες αιχμής  στους τομείς κυρίως της ενέργειας . 

  Έτσι η ανάγκη πρόσβασης σε δολάρια των ΗΠΑ από επιχειρήσεις στο 

εσωτερικό και εξωτερικό κάνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ ικανά να 

απειλούν τις εταιρείες να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Η αποκοπή του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας-στόχου και των επιχειρήσεων της από τις 

παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές αφορά, την χρηματοδότηση εταιρειών και 

προσφορά υπηρεσιών – θεωρήσεων, εγγυήσεων, ασφάλισης και παράτασης πιστώσεων.  

                                                           
122
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Οι ΗΠΑ απείλησαν ότι θα διακόψουν την πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με άτομα του Ιράν και 

της Ρωσίας καθώς και τις επιχειρήσεις. Απαγόρευσαν όλους τους αμερικανούς να 

κάνουν επιχειρήσεις στην χώρα-στόχο (Ιράν, Ρωσία) ή να συνεργάζονται με 

επιχειρήσεις των χωρών αυτών. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για όλους τους πολίτες των 

ΗΠΑ καθώς και τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή ξένα υποκαταστήματα ή 

μεταφορείς προϊόντων που το καθεστώς λειτουργία τους ρυθμίζεται από τους κανόνες 

των ΗΠΑ. Αν π.χ. ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός της Μέσης Ανατολής ή της 

Ευρώπης πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό Ιρανικής εταιρείας και η 

συναλλαγή αφορά τράπεζα των ΗΠΑ ή έναν λογαριασμό ανταποκριτή που βρίσκεται 

στις ΗΠΑ, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα για την συναλλαγή αυτή 

να επιβάλουν κυρώσεις και σε μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εκτός ΗΠΑ καθώς 

και σε εταιρίες εξαγωγών τρίτων χωρών που έχουν γραφεία στις ΗΠΑ.  

Οι ΗΠΑ επίσης απείλησαν ότι θα επιβάλλουν κυρώσεις και σε άλλες 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως κάποιες ασφαλιστικές δραστηριότητες, έκδοση 

πιστωτικών καρτών, διεκπεραίωση συναλλαγών κ.α. προς Ιρανούς ή Ρώσους.  

Οι κυρώσεις αυτού του είδους εφαρμόστηκαν από τις ΗΠΑ διότι χώρες όπως η 

Ρωσία και το Ιράν δεν είχαν σημαντικές εμπορικές συνεργασίες με τις ΗΠΑ είχαν όμως 

με την ΕΕ τόσο στην χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους τους όσο και στην 

χρηματοδότηση των εταιρειών τους καθώς και στις εξαγωγές τους, στην πώληση 

δηλαδή πετρελαίου αλλά και στις εισαγωγές κυρίως υψηλής τεχνολογίας.  

Οι ΗΠΑ πίεσαν την ΕΕ και τις Ασιατικές χώρες να συνεργαστούν στις κυρώσεις 

που επέβαλαν απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η πρόσβαση τους στο 

χρηματοπιστωτικό τους σύστημα θα ήταν αδύνατη. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές 

επιχειρήσεις να συμμορφωθούν διότι το κόστος αποκοπής από τις αγορές αυτές ήταν 

μεγαλύτερο από το όφελος της συνέχισης της συνεργασίας με αυτές τις χώρες.  

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι κυρώσεις αυτές ενώ έχουν αποτελέσματα σε 

χώρες που είναι εξαρτημένες από το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ και της ΕΕ 

θα ισχύσει σε χώρες με εξαιρετικά ισχυρή οικονομία όπως είναι και η Κίνα που ενώ το 

χρηματοπιστωτικό της σύστημα είναι ενσωματωμένο στις χρηματαγορές των ΗΠΑ και 

ΕΕ και βεβαία είναι σημαντικές για την οικονομική της ανάπτυξη, έχει όμως την 

ικανότητα να αντιδρά οικονομικά ενάντια στις ΗΠΑ και ΕΕ οι οποίες θα είναι 

απρόθυμες να επιβάλουν κυρώσεις από τον φόβο της απώλειας της μεγάλης αγοράς της 

για τα προϊόντα τους, καθώς και από το γεγονός ότι η Κίνα είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους αγοραστές του χρέους των ΗΠΑ. Έτσι η Ρωσία αναπλήρωσε τις 
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απώλειες μέσα από την Κινέζικη χρηματαγορά παρόλο που είναι ακριβότερη και το 

Ιράν το πέτυχε μερικώς μέσω της μαύρης αγοράς.  

Ο φόβος λοιπόν των ΗΠΑ είναι, αν πολλές χώρες θα στρέφονταν προς ένα 

εναλλακτικό παγκόσμιο νόμισμα πράγμα που προωθούν οι Κινέζοι για το δικό τους 

νόμισμα έναντι του δολαρίου. Αυτό θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά τόσο στο 

δολάριο ως παγκόσμιο νόμισμα όσο και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ και 

βεβαία στην αποτελεσματικότητα των κυρώσεων που θα επέβαλε αυτή . 

Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι και το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη χρήση των 

κυρώσεων σίγουρα προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να 

δραστηριοποιηθούν στις χώρες αυτές Κίνα, Ρωσία, Ιράν. Αυτό μπορεί να κάνει τις 

σύμμαχες χώρες απρόθυμες να συνεχίσουν τις κυρώσεις ή κάποιες χώρες μπορεί να 

είναι λιγότερο επιθετικές ως προς τις κυρώσεις όπως η Κίνα η όποια βασίζεται στην 

άσκηση οικονομικής πίεσης με τον περιορισμό εισαγωγών από τις βασικές ξένες 

βιομηχανίες της χώρας που έχει διαφορές και την άρνηση της να επιτρέψει σε 

ορισμένες εταιρείες να εξασφαλίσουν κυβερνητικές συμβάσεις. Όπως πχ η Κίνα 

περιόρισε τις εξαγωγές της το 2010 προς την Ιαπωνία, σπάνιων μετάλλων που 

αποτελούσαν πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογία της Ιαπωνίας, όταν η 

ακτοφυλακή της τελευταίας συνέλαβε σε μια αμφισβητούμενη θαλάσσια περιοχή στα 

σύνορα τους, κινέζο πλοίαρχο όταν ενεπλάκει μαζί τους. Τελικά ο πλοίαρχος αφέθηκε 

ελεύθερος. Κάτι παρόμοιο συνέβη και το 2012 σε μια διαμάχη με τις Φιλιππίνες με 

αποτέλεσμα η Κίνα να διακόψει τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από αυτήν και 

ιδιαίτερα την εισαγωγή μπανάνας  τελικά οι Φιλιππίνες υποχώρησαν.  

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εισάγουν τα 

προϊόντα τα οποία αναγκαστικά οι σύμμαχες χώρες λόγω των κυρώσεων δεν μπορούν 

να εξάγουν στην χώρα στόχο δίνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις τις να 

εισάγουν τα προϊόντα αυτά στην αμερικανική αγορά και παράλληλα να εξάγουν σε 

σύμμαχες χώρες που είναι στόχοι προϊόντα που είναι απαραίτητα για τους οικονομικούς 

τομείς που πλήττονται σημαντικά αμβλύνοντας έτσι τον πόνο των οικονομικών 

κυρώσεων όπως για παράδειγμα την περίπτωση Ιαπωνίας –Κίνας. Παράλληλα οι ΗΠΑ 

με τον τρόπο αυτό μειώνουν την δυνατότητα των άλλων χωρών (οικονομικών 

αντιπάλων όπως η Κίνα) να ασκούν έλεγχο μέσω των κυρώσεων σε συμμαχες χώρες 

,αποδυναμώνουν την δυνατότητα τους να επιβάλουν πολιτικές κυρώσεων και 

προστατεύουν την παντοδυναμία τους, το κύρος και την ισχύ τους  .   
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2.11. Κυρώσεις- παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας 

 

Σε κάθε περίπτωση επιβολής κυρώσεων τίθεται τα ερωτήματα, είναι επιτυχείς οι 

κυρώσεις που επιβλήθηκαν;, πότε θεωρούνται επιτυχημένες;, ποιοι είναι οι παράγοντες 

που καθορίζουν αν οι κυρώσεις είναι επιτυχημένες ή είναι αποτυχημένες;. 

Έγιναν πολλές αναλύσεις και γράφτηκαν πολλές μελέτες για να απαντηθούν 

αυτό τα ερωτήματα. Ο Hufbaue
123

 θεωρεί ως πετυχημένες αυτές που οδήγησαν στην 

αλλαγή της πολιτικής της χώρας-στόχου. Κατέγραψε και ταξινόμησε 116 περιπτώσεις 

επιβολής κυρώσεων από το 1914. Οι περισσότερες περιπτώσεις καταγράφονται μετά το 

1990 με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Από αυτές ο συγγραφέας το 34% 

θεωρεί ότι ήταν πετυχημένες, ποσοστό που για πολλούς θεωρείται υπερβολικό. Ο 

Baldwin
124

 δίνει μια πιο ευρεία ερμηνεία των επιτυχημένων κυρώσεων, όπου 

επιτυχημένες είναι οι κυρώσεις που ενώ ο στόχος δεν έχει αποδεχτεί τις απαιτήσεις του 

αποστολέα αλλά αυτός (ο αποστολέας) με αυτόν τον τρόπο ενισχύει το κύρος και την 

διεθνή φήμη του. Ο  Pape
125

  θέτει αυστηρότερες προϋποθέσεις, για να χαρακτηριστούν 

οι κυρώσεις επιτυχείς. Οι κυρώσεις για να θεωρηθούν επιτυχείς θα πρέπει η χώρα 

στόχος να αποδεχτεί την πλειοψηφία των απαιτήσεων του αποστολέα χωρίς να 

παρεμβάλλονται άλλοι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες, οι πιέσεις των οποίων 

είναι αποφασιστικής σημασίας για την αλλαγή στάσης της χώρας στόχου. Υποστηρίζει 

μάλιστα ότι μόνο το 5% των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί είχαν επιτυχία και 

οφείλονταν αποκλειστικά και μόνο στην πίεση που προκλήθηκε από τις κυρώσεις. Για 

τις υπόλοιπες άλλοι παράγοντες πολύ σημαντικοί συντέλεσαν στην συμμόρφωση της 

χώρας στόχου όπως οι στρατιωτικές παρεμβάσεις.  Ο Dada
126

 (2003) δίνει ως 

παράδειγμα την περίπτωση της Σερβίας στην Γιουγκοσλαβική κρίση στην δεκαετία του 

1990 όπου οι οικονομικές κυρώσεις ήταν αναποτελεσματικές και μόνο με την 

στρατιωτική παρέμβαση του ΝΑΤΟ ουσιαστικά έληξε ο πόλεμος με την συμφωνία του 

Ντειτον Οι Lopez και Cortright
127

 θεωρούν επιτυχημένες τις κυρώσεις που μειώνουν 

την δύναμη, την αποφασιστικότητα, την ισχύ και τους πόρους της κυβέρνησης της 

χώρας στόχου ακόμη και όταν η κυβέρνηση αυτή δεν αλλάξει την πολιτική της για την 

οποία τις επιβλήθηκαν κυρώσεις. Όπως στην περίπτωση της Λιβύης όπου οι κυρώσεις 

                                                           
123
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125
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που επέβαλε ο ΟΗΕ έδωσαν ώθηση στην δυναμική των διαπραγματεύσεων, 

απομόνωσαν και αποδυνάμωσαν το καθεστώς «ταραξία». Κάτι ανάλογο συνέβη και με 

το Ιράκ που ενώ οι κυρώσεις δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα εντούτοις 

αποδυνάμωσαν το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν και μείωσαν την ικανότητα του να 

ασκήσει εντονότερη επιθετική πολιτική απέναντι στους γείτονες του. O  Gary 

Clyde Hufbauer
128

 κατατάσσει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε δυο διαφορετικές 

χρονικές περιόδους 1914-1969 και 1970-2014 ανάλογα με τα αποτελέσματα που 

επέφεραν, ως επιτυχημένες και αποτυχημένες. Θεωρεί ως επιτυχημένες τις κυρώσεις 

που  έχουν προκαλέσει οικονομικό «πόνο» στην χώρα-στόχο ανεξάρτητα αν το 

αποτέλεσμα ήταν η απόλυτη επιτυχία, δηλαδή αν οι στόχοι έχουν υλοποιηθεί εν μέρει. 

Έτσι θεωρεί και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Ιράν και Ρωσία ως επιτυχείς. 

Σύμφωνα με τον  Gary Clyde Hufbauer  

 

Πίνακας  3: Παράγοντες επιτυχίας- αποτυχίας  

                                            1914-1969                                              1970-2014 

                             Περιπτώσεις    Περιπτώσεις                          Περιπτώσεις      Περιπτώσεις 

                             επιτυχίας          αποτυχίας                              επιτυχίας           αποτυχίας 

Μικρή αλλαγή                          7                             4                                       16                         19 

Πολιτικής 

Αλλαγή καθεστώτος                7                            10                                      22                         51 

Εκδημοκρατισμός  

Διακοπή στρατιωτικών           4                             6                                        0                           10 

Περιπετειών 

Στρατιωτική                               3                            6                                        7                            16 

Δυσλειτουργία 

Άλλες σημαντικές                     2                           14                                       8                            12 

Αλλαγές πολιτικής   

Όλες οι                               23                    40                                53                    108 

Περιπτώσεις 

Όλες οι                               17                    19                                36                      75 

Υποθέσεις των  

                                                           
128

  Gary Clyde Hufbauer  Sanctions Sometimes Succeed: But No All-Purpose Cure, A JOYRNAL 

OF DEBATE November 7, 2014 
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ΗΠΑ 

 

Μονομερείς                     10                      9                                 11                         43   

Υποθέσεις των 

ΗΠΑ   

 

Ο πινάκας 3 μας δείχνει ότι οι περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων 

υπερδιπλασιάστηκαν από 11 την πρώτη περίπτωση σε 36 ανά δεκαετία ανά περίοδο. Οι 

ΗΠΑ πήραν μέρος ως αποστολέας σε μονομερείς και πολυμερείς κυρώσεις στα τρία 

πέμπτα των περιπτώσεων. Ωστόσο από το 1969 οι περιπτώσεις μονομερών κυρώσεων 

από τις ΗΠΑ μειωθήκαν δραστικά και αυτό κατά πάσα πιθανότητα λόγω της 

κατακόρυφης μείωσης του ποσοστού επιτυχίας τους. Επίσης ο παραπάνω πινάκας μας 

δείχνει ότι όσο πιο απαιτητικός είναι ο αποστολέας τόσο ο λόγος της επιτυχίας προς την 

αποτυχία μειώνεται : 

 

Πινάκας 4: Επιτυχία ή αποτυχία των κυρώσεων με βάση την διάρκεια. 

                                            Μέση διάρκεια του επεισοδίου  

                                    Επιτυχία                               Αποτυχία  

                                        4,5 έτη                                 8,5 έτη 

Ποσοστά επιτυχίας των κυρώσεων με βάση τις σχέσεις τους σε προηγούμενες 

περιόδους  

                                             Μεταξύ αποστολέα –στόχου 

              Εγκάρδιες                            Ουδέτερες                           Ανταγωνιστικές    

                   46%                                      33%                                          18% 

                                Ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με τα καθεστώτα  

 

Απολυταρχικό καθεστώς           Ανεξάρτητο καθεστώς                Δημοκρατικό καθεστώς 

               27%                                          34%                                             47% 

 

Από τον πινάκα 4 συμπεραίνουμε ότι ο χρόνος είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για την έκβαση των κυρώσεων, έτσι οι κυρώσεις που διαρκούν μεγάλα 

χρονικά διαστήματα κατά μέσο όρο 8,5 έτη έχουν μικρότερες πιθανότητες να 

επιτύχουν. Αντίθετα οι επιτυχημένες κυρώσεις διαρκούν περίπου 4,5 έτη, επίσης οι 

κυρώσεις είναι περισσότερο επιτυχημένες όταν αποστολέας και στόχος κατά τις 

προηγούμενες περιόδους είχαν φιλικές σχέσεις ή ήταν εμπορικοί εταίροι. Τόσο η Κίνα 
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όσο το Ιράν και η Ρωσία αποδείχτηκε ότι ήταν ανθεκτικοί στις κυρώσεις που τους 

επέβαλε η ΗΠΑ. Αυτές οι χώρες είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές με τις ΗΠΑ, αντίθετα 

οι σύμμαχοι και οι φιλικές χώρες προτιμούν συνήθως να υποχωρούν από το να 

υποστούν το κόστος των κυρώσεων τόσο στον διπλωματικό όσο και τον οικονομικό 

τομέα. Όπως φαίνεται από τον πινάκα 4 μόνο το 18% των περιπτώσεων που οι σχέσεις 

ήταν ανταγωνιστικές θεωρούνται επιτυχείς και αυτό κάτω από την πίεση και την απειλή 

στρατιωτικής δράσης. Οι  δικτατορίες  είναι πιο ανθεκτικές στις πιέσεις γιατί μπορούν 

να μετατοπίσουν το κόστος και τον πόνο των κυρώσεων στα πιο αδύναμα στρώματα 

του πληθυσμού στις περισσότερες περιπτώσεις σε αντίθεση με τα δημοκρατικά στα 

οποία το πολιτικό κόστος έχει ιδιαίτερη σημασία.   

  Πολλές φορές η χώρα αποστολέας προτιμά να κλιμακώνει την ένταση και τον 

βαθμό των κυρώσεων, αυτό γίνεται διότι ο αποστολέας θέλει να κερδίσει χρόνο τόσο 

για να προετοιμάσει το έδαφος για να προβεί στην συνέχεια στη χρήση στρατιωτικής 

βίας όταν οι κυρώσεις αποτύχουν, ή να επιτύχει μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία στον 

τομέα αυτό. Οι μελέτες έδειξαν ότι είναι προτιμότερο να ασκηθούν πιέσεις από την 

αρχή στον μέγιστο βαθμό.      

Σε περιπτώσεις άμεσων και σκληρών μέτρων και σε περιπτώσεις επιτυχίας το 

κόστος για την χώρα στόχο είναι δέκα φορές μεγαλύτερο από το κόστος σε περίπτωση 

αποτυχίας. Επίσης όταν το ζητούμενο είναι η αλλαγή καθεστώτος το κόστος για την 

χώρα στόχο είναι κατά 50% υψηλότερο σε επιτυχή κατάληξη των κυρώσεων από την 

αποτυχία. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και κλιμακωτά 

ουσιαστικά λειτουργούν υπέρ της χώρας στόχου, διότι κατά πάσα πιθανότητα 

ενισχύονται οι εθνικιστικές τάσεις ενώ παράλληλα τους δίνεται τόσο ο χρόνος όσο και 

η δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις πήγες των εισαγωγών ή των εξαγωγών τους , ενώ 

στην χώρα αποστολέα οι κυρώσεις που διαρκούν μεγάλα χρονικά διαστήματα 

ενισχύουν αποσχιστικές τάσεις.   

Όσον αφορά τις πολυμερείς κυρώσεις σύμφωνα με τις μελέτες οι μεγάλοι 

οργανισμοί δεν σημαίνει ότι είναι και πιο αποτελεσματικοί όταν επιβάλουν κυρώσεις. 

Ενώ οι απειλές για κυρώσεις  έχουν ιδιαίτερη βαρύτητας σε αυτήν την περίπτωση, η 

επιτυχής έκβαση αυτών έχει μικρότερη πιθανότητα να προκύψει, και όσο μεγαλύτερος 

είναι ο συνασπισμός των χωρών αποστολέα τόσο μειώνονται οι πιθανότητες, και αυτό 

λόγω της δυσκολίας να διατηρηθεί αρραγές το μέτωπο του συνασπισμού. Ο  Daniel 

Drezner
129

 ισχυρίζεται ότι ενώ οι πολυμερείς κυρώσεις που υποστηρίζονται από 
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διεθνείς οργανισμούς έχουν την τάση να είναι πιο επιτυχημένες από τις μονομερείς 

κυρώσεις παρόλα αυτά όμως οι μικρότεροι σε μέγεθος διεθνείς οργανισμοί όπως η ΕΕ 

φαίνεται να έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επιβάλουν επιτυχημένες 

οικονομικές κυρώσεις σε αντίθεση με τους μεγάλους οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ. Οι 

μεγάλες αυτές οργανώσεις δεν μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά τα μέλη τους 

οπότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κάποια από αυτά να «σπάσουν» τις κυρώσεις. Επίσης 

συνήθως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την απόφαση 

τους αυτή επιδοτώντας και στηρίζοντας τα μέλη τους που λόγω των κυρώσεων 

αντιμετωπίζουν οικονομική ζημιά. Τέτοιο παράδειγμα είναι οι κυρώσεις που 

επιβλήθηκαν στην Λιβύη και το Ιράκ που επέβαλε ο ΟΗΕ και συστηματικά 

παραβιάστηκαν.  

Ενώ αντίθετα μικρού μεγέθους οργανισμοί μπορούν συστηματικότερα να 

παρακολουθούν την συμμόρφωση των μελών τους να προσφέρουν οικονομική βοήθεια 

στα μέλη  που πλήττονται και έτσι με τον τρόπο αυτό διατηρούν την συνοχή των 

κρατών μελών τους όπως συνέβη και με την περίπτωση της Ρωσίας όταν η ΕΕ της 

επέβαλε κυρώσεις, παράλληλα αποδέσμευσε κονδύλια για τους αγρότες των χωρών 

μελών που πλήττονταν από την απόφαση αυτή. 

 Σε έρευνα που έγινε για 164 περιπτώσεις κυρώσεων από διεθνείς οργανισμούς 

διαφόρων μεγεθών και που συμμετείχαν η ΕΕ, ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών, ο 

Αραβικός Σύνδεσμος, ο Οργανισμός Αφρικάνικων Κρατών και ο ΟΗΕ έδειξε ότι οι 

κυρώσεις που επέβαλαν οι μικρότεροι από αυτούς οργανισμοί η ΕΕ και ο Αραβικός 

Σύνδεσμος είχαν καλύτερα αποτελέσματα. 

Η ένδειξη αποφασιστικότητας επίσης είναι ένα σοβαρός παράγοντας επιτυχίας 

των κυρώσεων, στην αντίθετη περίπτωση η χώρα στόχος δεν εκλαμβάνει με την δέουσα 

σοβαρότητα τα σήματα που του στέλνει η χώρα αποστολέας με αποτέλεσμα να μην 

σκέπτεται την περίπτωση συμβιβασμού. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση της 

Νότιας Αφρικής όπου οι κυρώσεις από μέρους των ΗΠΑ και της Ευρώπης κατά του 

απαρτχάιντ αρχικά δεν οδήγησαν σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα.  

Μια χώρα αποστολέας μπορεί να έχει στους σχεδιασμούς της να ικανοποιήσει 

πολλούς στόχους, είναι όμως προτιμότερο να τους ιεραρχήσει και να δώσει ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε αυτούς που μπορεί να επιβάλει και οι όποιοι έχουν μεγάλη πιθανότητα να 

πραγματοποιηθούν. Οι στόχοι αυτοί δεν πρέπει να στέλνουν αντιφατικά μηνύματα τόσο 

στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό, σε αυτήν την περίπτωση οι κυρώσεις θα είναι 

αδύναμες και αναποτελεσματικές. Σε τέτοιες καταστάσεις είναι η πολιτική και όχι οι 

κυρώσεις που αποτυγχάνουν. Το 1987 οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον Παναμά και 
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στο καθεστώς Noriega. Στην προσπάθεια τους να αποφύγουν να προκαλέσουν 

οικονομική ζημία στους πολιτικούς τους συμμάχους (στον επιχειρηματικό και 

χρηματοπιστωτικό τομέα) εξέπεμψαν αντιφατικά μηνύματα με αποτέλεσμα την 

αποτυχία των κυρώσεων, χρειάστηκε η χρήση στρατιωτικής βίας για να πετύχουν τον 

στόχο τους.  

Κατά την επιβολή κυρώσεων το σήμα που εκπέμπει η κυβέρνηση όχι μόνο προς 

το εξωτερικό αλλά και προς το εσωτερικό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, οι κακοφωνίες στο 

εσωτερικό και ο μη καλός συντονισμός κάνει τις κυρώσεις αναποτελεσματικές. Ο 

πρόεδρος Κάρτερ επέβαλε εμπάργκο σιτηρών στην Σοβιετική Ένωση, η κίνηση αυτή 

εξόργισε τους αμερικανούς αγρότες που έβλεπαν τα προϊόντα τους να μένουν αδιάθετα, 

Επίσης η αντίδραση τους μεγάλωσε μετά την υπόσχεση του Ροναλτ Ρέιγκαν ότι θα άρει 

το εμπάργκο μετά την εκλογή του και την υπόσχεση του την πραγματοποίησε τρεις 

μήνες αργότερα. Το αποτέλεσμα ήταν να πλήξει ανεπανόρθωτα το κύρος των 

προθέσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, οπότε κάθε προσπάθεια επέκτασης των 

κυρώσεων στην περίσταση αυτή θα ήταν καταδικασμένη.      

Τις προϋποθέσεις για αποτελεσματικές  λοιπόν κυρώσεις μπορούμε να τις 

συνοψίσουμε όπως μας τις παρουσιάζουν οι  Kimberly Ann Elliott, Gary Clyde 

Hufbauer και Barbara Oegg
130

 ως εξής  : 

1)  Οι λιγότερα φιλόδοξοι στόχοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν. Το ίδιο 

ισχύει και για τις περιορισμένες κυρώσεις που όμως μειώνουν το κύρος των πολυμερών 

συμμαχιών. Είναι όμως ευκολότερο για παράδειγμα να επιτευχτεί η απελευθέρωση ενός 

πολιτικού κρατουμένου από την ανατροπή μιας κυβέρνησης. Οι περιορισμένες και 

μέτριες κυρώσεις αποδίδουν καλύτερα από τις εκτεταμένες.  

2)  Όταν η χώρα στόχος είναι μικρότερη πολιτικά αδύναμη και ασταθής από την χώρα 

αποστολέας τότε οι πιθανότητες να υποχωρήσει η χώρα στόχος στις απαιτήσεις της 

χώρας αποστολέα είναι μεγαλύτερη. 

 3) Πρέπει οι κυρώσεις να επιβάλλονται άμεσα και να είναι εκτεταμένες για να 

προκαλέσουν τον μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό πόνο, τότε είναι πιθανότερο να 

επιτύχουν τους στόχους τους.   

 4) Το οικονομικό κόστος της χώρας αποστολέα να είναι μικρότερο από το κόστος της 

χώρας-στόχου ή το όφελος στην χώρα αποστολέα να είναι μεγαλύτερο από το κόστος 

όταν επιβληθούν κυρώσεις. 
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5) Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εξωτερική βοήθεια που ενδεχομένως  να παρέχουν 

τρίτες χώρες στην χώρα-στόχο. Υπάρχει η πιθανότητα η εξωτερική βοήθεια να 

ακυρώσει τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των κυρώσεων.   

 

2.12. Εμπάργκο – Μποϊκοτάζ  

 

Μποϊκοτάζ είναι η διακοπή των εισαγωγών ενός ή περισσότερων αγαθών από 

την χώρα στόχο. Σκοπός της μείωσης των εισαγωγών είναι η μείωση των εισροών 

συναλλάγματος και κατ’ επέκταση η ικανότητα του να εισάγει αγαθά είτε 

κεφαλαιουχικά είτε καταναλωτικά με σαφώς αρνητικές συνέπειες στην συνολική 

οικονομία της χώρας στόχου. Το μποϊκοτάζ πολλές φορές έχει ως σκοπό να πλήξει μια 

συγκεκριμένη βιομηχανία ή έναν συγκεκριμένο κλάδο ή περισσότερους. Είναι συνήθως 

αναποτελεσματικό διότι η χώρα στόχος μπορεί εύκολα να βρει εναλλακτικές αγορές ή 

να οργανωθούν τριγωνικές αγορές για να παρακάμψουν τους έλεγχους εισαγωγών. Στο 

ίδιο πνεύμα με το μποϊκοτάζ είναι και το εμπάργκο αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό και 

αποτελεσματικότητα. Εμπάργκο είναι για τον Raul Caruso131  η διακοπή των εμπορικών 

σχέσεων μεταξύ των χωρών που βρίσκονται σε αντιπαράθεση, δηλαδή την διακοπή των 

εισαγωγών και των εξαγωγών. Η διακοπή του εμπορίου μπορεί να είναι μερική, δηλαδή 

να αφορά ορισμένα προϊόντα τα οποία είναι σημαντικά για την οικονομία της χώρας 

στόχου και που έχει σκοπό να πλήξει ορισμένους τομείς και κλάδους που θεωρούνται 

σημαντικοί όπως τον βιομηχανικό κλάδο κ.α. Αλλά μπορεί να είναι και καθολική, που 

αφορά την γενική διακοπή του εμπορίου. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του εμπάργκο στον όγκο των συναλλαγών και τις τιμές. Έτσι αν D είναι 

η καμπύλη ζήτησης για εισαγωγές στην χώρα στόχο. Η χώρα στόχος θεωρούμε ότι είναι 

μια μικρή ανοιχτή οικονομία και κατά συνέπεια δεν μπορεί να επηρεάσει την 

παγκόσμια τιμή αλλά είναι αποδέκτης τιμών στην παγκόσμια αγορά. Οπότε η καμπύλη 

προσφοράς είναι μια ευθεία γραμμή. Χωρίς την παρεμβολή εμποδίων  το σημείο 

ισορροπίας  είναι το Ε. Οι καταναλωτές αγοράζουν την ποσότητα q1 στην παγκόσμια 

τιμή p
w
. Υποθέτουμε τώρα ότι στην χώρα αυτήν επιβάλουν εμπάργκο, διακόπτονται ή 

περιορίζονται δηλαδή οι εξαγωγές προς την χώρα αυτή. Η κάθετη γραμμή παριστάνει 

τον περιορισμό των ποσοτήτων των αγαθών που προκύπτουν από τον περιορισμό των  

εξαγωγών της χώρας αποστολέα προς την χώρα στόχο. Οπότε q
*
είναι η νέα ποσότητα 
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που μπορούν να αγοράσουν οι καταναλωτές στην χώρα στόχο μετά την επιβολή του 

εμπάργκο. Η μείωση της προσφοράς έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής σε p
*
. 

Η (p
*
-p

w
) αντανακλά τον ποσοτικό περιορισμό (η διαφορά αυτή είναι και ένα 

ασφάλιστρο κινδύνου που ζητούν οι εξαγωγείς τρίτων χωρών για να δεχθούν να 

καλύψουν το κενό της αγοράς μετά την επιβολή του εμπάργκο) και (p
*
- p

w
) q

*
 είναι η 

πρόσοδος που καρπώνονται είτε το κράτος είτε ο ιδιωτικός παράγοντας. Το νέο σημείο 

ισορροπίας του εμπορίου είναι Ε
* 
   

 

Σχήμα 4: Επιπτώσεις στην χώρα-στόχο του εμπάργκο 

 

 

Από το σχήμα 4 προκύπτει ότι το μεγαλύτερο βάρος το πληρώνουν οι 

καταναλωτές της χώρας στόχου διότι αναγκάζονται να αγοράζουν τα προϊόντα 

ακριβότερα από την προ εμπάργκο περίοδο. Ο Van Bergeijk
132

 αναπτύσσει ένα 

υπόδειγμα που εστιάζει σε μια μικρή οικονομία και στα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 

του εμπάργκο. Βραχυπρόθεσμα η καμπύλη ζήτησης στην χώρα στόχο είναι λιγότερο 

ελαστική από ότι μακροπρόθεσμα, αν η χώρα αυτή παράγει δυο προϊόντα και η τιμή 

τους έχει διαμορφωθεί εξωγενώς τότε η συνάρτηση χρησιμότητας τους είναι αυστηρά 

κοίλη. Κατά την επιβολή εμπάργκο η οικονομία αυτή θα βρεθεί σε ένα σημείο ανάμεσα 

σε μια κατάσταση πλήρους αυτάρκειας και απόλυτης ελευθερίας εμπορίου. Έτσι σε μια 

κεντρικά προγραμματισμένη οικονομία η ειδίκευση θα μειωθεί ενώ στην οικονομία της 
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αγοράς η οικονομία αυτή θα ειδικευτεί στο αγαθό στο όποιο θα έχει το σχετικό 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Ομοίως ο Frey
133

 παρουσιάζει ένα υπόδειγμα με δυο 

προϊόντα που οι τιμές τους διαμορφώνονται διεθνώς. Οι αρνητικές επιπτώσεις του 

εμπάργκο εξαρτώνται από την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και τις καμπύλες 

αδιαφορίας των καταναλωτών της χώρας στόχου. Για τον Frey  η επιβολή εμπάργκο 

οδηγεί σε πτώση του εισοδήματος, η πτώση του εισοδήματος εξαρτάται από την πτώση 

των εμπορικών συναλλαγών, όσο πιο μεγάλη είναι η πτώση των εμπορικών 

συναλλαγών τόσο μεγαλύτερη είναι και η πτώση του εισοδήματος. Η αρνητική αυτή 

επίδραση εξαρτάται από τις καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων και τις καμπύλες 

αδιαφορίας των καταναλωτών της χώρας-στόχου. Επίσης όσο πιο άκαμπτη είναι η δομή 

της παραγωγής στην οικονομία τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το κόστος της και όσο πιο 

άκαμπτες είναι οι προτιμήσεις των καταναλωτών τόσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια της 

ευημερίας τους. Η ευελιξία των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς εξαρτάται από την  

φύση των προϊόντων, όσο μεγαλύτερη είναι η σημασία ενός προϊόντος για την 

οικονομία τόσο άκαμπτη είναι η καμπύλη ζήτησης  Ο Gray
134

 .δίνει ιδιαίτερη σημασία 

στην φύση και τα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων τα οποία τα χωρίζει στα                                                             

«ανταγωνιστικά» και «μη ανταγωνιστικά». Τα «μη ανταγωνιστικά» τα χωρίζει σε 

τέσσερις κατηγορίες α)  τα προϊόντα που δεν μπορούν να παραχθούν στην χώρα στόχο 

διότι η βάση τους είναι ένα φυσικό προϊόν που δεν παράγεται στην χώρα-στόχος β) τα 

προϊόντα που δεν μπορούν να παραχθούν λόγω έλλειψης παραγωγικών προϋποθέσεων 

όπως τεχνολογία ή ανθρώπινο κεφάλαιο γ) προϊόντα που η πρώτη ύλη τους είναι 

διαθέσιμη σε περιορισμένες ποσότητες δ) προϊόντα που δεν μπορούν να παραχθούν 

διότι η τοπική αγορά είναι πολύ μικρή και οι δυνατότητες της για οικονομίες κλίμακας 

περιορισμένες. Το υπόδειγμα αυτό δείχνει ότι τα κέρδη κατά μέσο όρο ανά μονάδα από 

το εμπόριο και την εισαγωγή μη ανταγωνιστικών προϊόντων είναι πιθανόν να είναι 

μεγαλύτερα από αυτά που προέρχονται από το εμπόριο ανταγωνιστικών προϊόντων. 

Επίσης υποστηρίζει ότι την μεγαλύτερη ζημία μπορεί να την προκαλέσει στην χώρα 

στόχο η άρνηση της χώρας αποστολέα να εισάγει μη ανταγωνιστικά προϊόντα. Αν τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα παρακρατούνται στην χώρα-στόχο τότε αυτή κινείται πάνω 

από την δυνατότητα παραγωγής της και βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση αλλά η ζημία 

είναι μεγαλύτερη αν υπάρχουν περιορισμοί σε μη ανταγωνιστικά προϊόντα. Ο 
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 Lundborg
135

 αφού διακρίνει την εθελοντική εξαγωγική συγκράτηση (VER) από το 

εμπάργκο με βάση α) Το πολιτικό κίνητρο β)  Την βούληση της χώρας αποστολέα να 

τιμωρήσει την χώρα-στόχο υποστηρίζει ότι κατά το εμπάργκο η μείωση των αγαθών 

και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται σε αυτά που δεν παράγει η χώρα στόχος. Σε αυτήν την 

περίπτωση η καλύτερη λύση για τον αποστολέα και τον στόχο είναι η μείωση των 

εξαγωγών στο σημείο εκείνο όπου μεγιστοποιούνται τα μονοπωλιακά κέρδη των 

εξαγωγέων.    

 

2.13 Αποτελέσματα των κυρώσεων 

 

Το ερώτημα που συχνά τίθεται είναι γιατί οι ΗΠΑ που είναι η χώρα που από το 

παρελθόν αλλά κυρίως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης επέβαλε τις 

περισσότερες οικονομικές κυρώσεις είτε μονομερώς είτε ως υποκινητής πολυμερών 

οικονομικών κυρώσεων, όταν όλες οι μελέτες που έγιναν μέχρι σήμερα μας έδωσαν 

απογοητευτικά αποτελέσματα όσον αφορά τα αποτελέσματα των κυρώσεων. Στην 

καλύτερη περίπτωση θεωρούνται επιτυχημένες οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε 

ποσοστό 23% περίπου. Για τον Bryan R Early
136

οι λόγοι που οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν 

τις οικονομικές κυρώσεις ως μέσο επιβολής των πολιτικών τους παρόλα τα 

απογοητευτικά τους αποτελέσματα είναι πολλοί. Η οικονομική τους υπεροχή της 

επιτρέπει να αντέχει το κόστος των κυρώσεων, χρησιμοποιούν  και εκμεταλλεύονται 

την εξάρτηση πολλών χωρών από την αμερικανική αγορά, το αμερικανικό κεφάλαιο 

και το χρηματοπιστωτικό της σύστημα. Με τον τρόπο αυτό ωφελούνται από τις 

μικρότερες οικονομίες, σταθεροποιούν την ηγεμονική τους κυριαρχία και επιβάλουν  

την πολιτική τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τις ΗΠΑ οικονομικές κυρώσεις 

χρησιμοποιήθηκαν ως υποκατάστατο χαμηλού κόστους της στρατιωτικής χρήσης βίας. 

Έρευνα που έγινε για το κόστος των κυρώσεων στην οικονομία των ΗΠΑ από τους 

Kimberly Ann Elliott, Gary Clyde Hufbauer και Barbara Oegg 
137

έδειξε ότι την 

δεκαετία του ‘90 σε 26 περιπτώσεις που επέβαλε οικονομικές κυρώσεις μειώθηκαν οι 

εξαγωγές τις κατά 19 δις δολάρια περίπου. Αυτό σημαίνει για την αμερικανική 
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οικονομία απώλεια 200.000 θέσεων εργασία με παράλληλη μείωση των μισθών στον 

τομέα των εξαγωγών. Η απώλεια των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων άγγιξε το 1 

δις δολάρια τον χρόνο. Το πρόβλημα ώμος δεν σταματά εδώ, υπάρχουν και έμμεσες 

συνέπειες για τις επιχειρήσεις της χώρας αποστολέα, στην προκειμένη περίπτωση των 

ΗΠΑ. Πολλοί επιχειρηματίες αμερικανοί ισχυρίζονται ότι οι επιπτώσεις από τις 

οικονομικές κυρώσεις ξεπερνούν και υπερβαίνουν τους στοχευόμενους τομείς. Έτσι οι 

εμπορικές συναλλαγές διακόπτονται τις περισσότερες φορές στο σύνολο τους ακόμη 

και σε περιπτώσεις περιορισμένων οικονομικών κυρώσεων όχι μόνο για την περίοδο 

που διαρκούν οι κυρώσεις αλλά και μετέπειτα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από 

την στιγμή που λήξουν αυτές, διότι θεωρούνται οι αμερικανικές επιχειρήσεις 

«αναξιόπιστοι προμηθευτές». Οι επιχειρηματίες της χώρας στόχου αποφεύγουν να 

συνεργάζονται με αμερικανούς συναδέλφους τους αντικαθιστώντας τους με τρίτους οι 

οποίοι εκμεταλλεύονται στο έπακρο το κενό που δημιουργήθηκε στην αγορά. Δεν 

αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές αμερικανικές εταιρίες αντικαταστάθηκαν από 

άλλες τρίτες κυρίως ευρωπαϊκές όπως στις περιπτώσεις της Κούβας, της Κίνας κ.α. 

(όπως Γερμανικές αλλά και Καναδικές, από την Αυστραλία ,την Ιαπωνία κ.α). Το 

έλλειμμα που παρουσιάζεται στην πρόσφορα από την επιβολή των κυρώσεων όπως το 

εμπάργκο και που οδηγεί σε εκτροπή εμπορίου  έρχονται να το καλύψουν τρίτες χώρες 

που δεν εμπλέκονται στην πολιτική των κυρώσεων. Ο Raul Caruso138 σε έρευνα που 

διεξήγε διαπίστωσε ότι οι εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ, μιας χώρας-στόχου και των G-7 

διαμορφώνονται ως εξής. Σε περίπτωση μονομερούς εμπάργκο από τις ΗΠΑ σε μια 

χώρα-στόχου οι εμπορικές συναλλαγές μειώνονται κατά 59% (εκτεταμένες κυρώσεις). 

Για τους G-7 πριν την επιβολή εμπάργκο από τις ΗΠΑ οι εμπορικές συναλλαγές τους 

διαμορφώνονταν περίπου στο 17%, μετά την επιβολή αν οι κυρώσεις ήταν εκτεταμένες 

οι συναλλαγές τους αυξήθηκαν κατά 51%. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι αντί – 

κυρώσεις μπορούν να θέσουν υπό αμφισβήτηση ή να ακυρώσουν την όλη πολιτική των 

κυρώσεων να τις καταστήσουν δηλαδή ανεπιτυχείς. Έτσι στην περίπτωση της Ροδεσίας 

όταν της επιβλήθηκε εμπάργκο η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής αποτέλεσε το 

οικονομικό σωσίβιο της. Ενώ όλες οι γύρω από αυτήν χώρες της είχαν επιβάλει 

οικονομικές κυρώσεις μόνο η Ν.Αφρική διατηρούσε φιλικές σχέσεις προμηθεύοντας 

την πετρέλαιο και όπλα καθώς επίσης λειτουργούσε και ως δίοδος για τις εξαγωγές της. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος παράγοντας που οδήγησε την κυβέρνηση της 
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Ροδεσίας σε υποχώρηση στις απαιτήσεις των επικριτών της δεν ήταν ούτε οι 

ανθρώπινες απώλειες ούτε οι καταστροφές που επέφερε ο ανταρτοπόλεμος καθώς και 

οι εκτεταμένες κυρώσεις που της επέβαλε ο διεθνής παράγοντας, αλλά η ξαφνική άρση 

της υποστήριξης της Ν. Αφρικής. Ένα άλλο παράδειγμα που μας δείχνει πως οι 

εξωτερικές ροές βοήθειας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά τα αποτελέσματα 

των κυρώσεων είναι αυτή του Ιράν. Στο Ιράν επέβαλαν κυρώσεις οι ΗΠΑ και η ΕΕ για 

το πυρηνικό του πρόγραμμα και την δυνατότητα που αυτό του έδινε, την απόκτηση 

δηλαδή πυρηνικών όπλων. Η ΕΕ εμπόδισε το Ιράν να χρησιμοποίει το δίκτυο WHIFT 

για τις χρηματοπιστωτικές του συναλλαγές και οι ΗΠΑ προσπάθησε με κάθε τρόπο να 

απομονώσει το Ιράν από τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Σκοπός αυτών των 

κυρώσεων ήταν να εμποδίσουν το Ιράν να επαναπατρίσει τις πληρωμές από την 

πώληση πετρελαίων και άλλων ορυκτών. Για το λόγο αυτό το Ιράν στράφηκε στην 

χρήση ενός εμπορεύματος με παγκόσμια αξία, η απόκτηση του οποίου δεν απαιτούσε 

την χρήση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και του οποίου το εμπόριο 

είναι εκτός κυρώσεων, δηλαδή τον χρυσό. Έτσι το Ιράν πουλούσε στην Τουρκία 

φυσικό αέριο έναντι τουρκικών λιρών και με τον τρόπο αυτό διατηρούσε τραπεζικούς 

λογαριασμούς. Με τα κεφάλαια αυτά αγόραζε ράβδους χρυσού. Οι εξαγωγές τούρκικου 

χρυσού προς το Ιράν έφτασε το 2012 το 1,8 δις δολάρια. Όταν αποκαλύφθηκε ο ρόλος 

της Τουρκίας τότε το Ιράν χρησιμοποίησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως μεσάζοντα 

στις δοσοληψίες αυτές. Την ίδια χρονιά οι εξαγωγές τούρκικου χρυσού προς ΗΑΕ 

εκτοξεύτηκαν από 7 εκατομμύρια δολάρια σε 1,9 δις δολάρια. Την ιδία χρονιά η 

Τουρκία εξήγε στα ΗΑΕ 36 τόνους χρυσού. Ο τρόπος μεταφοράς είναι ο πιο 

αξιοσημείωτος. Με βάση του τελωνιακούς νόμους των ΗΑΕ κάθε άτομο μπορεί να 

μεταφέρει νόμιμα 50 χιλιόγραμμα χρυσού στην χώρα σε μια μόνο επίσκεψη. Συμφώνα 

με το Reuters (2013) χιλιάδες μεμονωμένοι μεταφορείς που λειτουργούσαν για 

λογαριασμό Ιρανικών εταιριών που είναι εγγεγραμμένες στην Τουρκία, μετέφεραν 

μικροποσότητες στα ΗΑΕ μέσο του αεροδρόμιου Ατατούρκ, σε αξία  περίπου 

1.450.000.000 δολαρίων. Από τα ΑΗΕ ο χρυσός εξαφανίζονταν. Πάνω από 8.000 

ιρανικές επιχειρήσεις λειτουργούσαν στο Ντουμπάι και πάνω από 200 πλοία έφευγαν 

καθημερινά για Ιράν.
139

   

Οι οικονομικές κυρώσεις επηρεάζουν αρνητικά τις οικονομίες και των τρίτων 

χωρών, μέσω των δευτεροβάθμιων κυρώσεων που εφαρμόζουν χώρες όπως οι ΗΠΑ για 

να αποτρέψουν άλλες τρίτες χώρες να εκμεταλλευτούν τα κενά που δημιουργούν οι 

                                                           
139

Bryan R Early  BUSTEND SANCTIONS EXPLAINING WHY ECONOMIC SANCTIONS FAIL 2015  



 

90 
 

κυρώσεις που επιβάλουν ( οι ΗΠΑ) που τις περισσότερες φορές έχουν σαν αποτέλεσμα 

να ακυρώσουν την τιμωρητική πολιτική των κυρώσεων. Τέτοιες πολιτικές 

εφαρμόζονται κατά κόρον από τις ΗΠΑ τόσο προς αμερικανικές εταιρίες όσο και σε 

εταιρίες τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν το χρηματοπιστωτικό δίκτυο των ΗΠΑ το 

δολάριο και την παγκόσμια αγορά που ελέγχεται από αυτούς. 

Την μεγαλύτερη όμως ζημία την δέχονται οι χώρες-στόχος. Τα αποτελέσματα των 

κυρώσεων δεν περιορίζονται μόνο στον οικονομικό  τομέα, αλλά  έχουν επιπτώσεις 

στον πολιτικό (πολλές φορές παρατηρούνται πολιτικές αναταραχές, ανατροπές 

κυβερνήσεων ακόμη και καθεστώτων), κοινωνικό, ανθρωπιστικό και άλλους τομείς που 

επηρεάζουν την συνολική ζωή των πολιτών, ανάλογα βέβαια από τον βαθμό επιτυχίας 

των κυρώσεων. Παρατηρείται λοιπόν μείωση του ΑΕΠ της χώρας,  μείωση του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος, επιδείνωση του ισοζυγίου πληρωμών, αύξηση του συνολικού 

χρέους της χώρας στόχου, μειώσεις στους μισθούς, αύξηση της ανεργίας, αύξηση του 

ποσοστού της φτώχειας, αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας κυρίως της παιδικής, 

πολλές φορές οι κυρώσεις οδηγούν στην κατάρρευση  του κράτους πρόνοιας του 

κοινωνικού κράτους και του υγειονομικού συστήματος. Μια εξίσου ανησυχητική 

παρενέργεια των κυρώσεων είναι και η υπονόμευση του κράτους δικαίου όπως 

διαπιστώνει ο Peter Andreas
140

 Oπου αναλύει την σχέση των κυρώσεων με το 

διακρατικό έγκλημα, και συνδέει τις κυρώσεις με την διαφθορά. Οι οικονομικές 

κυρώσεις και οι παράνομες οικονομικές δραστηριότητες πάνε μαζί, αυτές αποτελούν 

πολλές φορές κίνητρο για τους επιχειρηματίες να επακολουθήσουν μη νόμιμα κανάλια 

για τις οικονομικές τους δραστηριότητες, γιατί κερδίζουν περισσότερα από την συνήθη 

νόμιμη διαδικασία. Οι κυρώσεις ενθαρρύνουν την δημιουργία οργανωμένων 

συνδικάτων εγκλήματος και διακρατικών δικτύων λαθρεμπορίου. Οι παρενέργειες 

αυτές δεν παρατηρούνται μόνο στην χώρα-στόχος αλλά επεκτείνονται και στις 

γειτονικές σε αυτήν χώρες. Επίσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαφθορά στην 

χώρα-στόχο θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο διάστημα μετά την λήξη των κυρώσεων. 

Σύμφωνα με την CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2013, οκτώ από τις δέκα πιο 

διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο είτε υπόκεινται σε κυρώσεις, είτε συνορεύουν με 

χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις.  
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3.1 Μελέτη περιπτώσεων 

Στην συνέχεια θα μελετήσουμε δυο περιπτώσεις χωρών-στόχων στις οποίες 

επιβλήθηκαν κυρώσεις. Στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε στην ΠΓΔΜ ή αλλιώς 

Σκόπια από την Ελληνική Δημοκρατία (κλασικό παράδειγμα μονομερών κυρώσεων ) 

και της Ρωσίας (περίπτωση μεικτών, πολυμερών κυρώσεων ) από ΗΠΑ και ΕΕ . 

Σκοπός της μελέτης αυτών των περιπτώσεων είναι να συνδέσουμε την θεωρία των 

οικονομικών κυρώσεων με την πράξη ( όσο είναι δυνατό αυτό να γίνει μέσα από μια 

διπλωματική εργασία), να αναλύσουμε τις συγκλήσεις και τις αποκλίσεις των 

περιπτώσεων αυτών με τις αναλύσεις, τις απόψεις και τις έρευνες των θεωρητικών των 

κυρώσεων.  

 

3.1.1 Η περίπτωση τον Σκοπίων 

 

Λίγα λόγια για την ιστορία 

Η κρίση στα Βαλκάνια και η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας είχε ως αποτέλεσμα 

την εμφάνιση κρατικών εθνοτήτων και οντοτήτων και που με την επικράτηση 

εθνικιστικών τάσεων έθεσαν επί τάπητος το ζήτημα της αστάθειας και της ασφάλειας 

της περιοχής. Μια από αυτές τις οντότητες είναι και η με την σημερινή ονομασία 

ΠΓΔΜ ή αλλιώς Σκόπια (οι υπόλοιπες είναι Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Κροατία, 

Μαυροβούνιο, Σερβία) η οποία στην προσπάθεια της να επιβιώσει σε ένα καθεστώς 

πλήρους ρευστότητας που απειλούσε ακόμη και την ύπαρξη της, ιδιοποιήθηκε ένα 

κομμάτι της Ελληνικής ιστορίας όπως είναι το όνομα –«Δημοκρατία της Μακεδονίας» 

αλλά και σύμβολα όπως αυτό του άστρου της Βεργίνας ως σημαία του. Όλα αυτά 

καθώς και ο αλυτρωτισμός που διέπνεε το πνεύμα του συντάγματος της χώρας αυτής 

είχαν ως αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση της Ελλάδας προς όλα τα Διεθνή Φόρα 

καταδικάζοντας την κλοπή της ιστορίας της και το αλυτρωτικό πνεύμα που διακατείχε 

την πολιτική του νεοϊδρυθέν κράτους. Η αλήθεια είναι ότι το «Μακεδονικό ζήτημα» 

χρονολογείται από την εποχή του Στρατάρχη Τίτο στην ενωμένη Γιουγκοσλαβία όταν 

ανήκε ακόμη στο λεγόμενο «Σοβιετικό Μπλοκ» ο όποιος έδωσε στην περιοχή αυτή την 

ονομασία «Μακεδονία», μια περιοχή στην όποια κατοικούσαν Αλβανοί και Σλάβοι 

τους οποίους τους ονόμασε «Μακεδόνες» και που μιλούσαν σλάβικα ή αλλιώς κατά τα 

λεγόμενα τους «Μακεδονίτικα». 

Ας δούμε με χρονολογική σειρά τα γεγονότα που ακλούθησαν μετά την διάλυση 

της Γιουγκοσλαβίας: 
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-8/9/1991 Δημοψήφισμα στην ΠΓΔΜ για την ανεξαρτησία της. Συμφώνα με τα 

επίσημα αποτελέσματα η συμμετοχή ανήλθε στο ποσοστό του 72,16% στο οποίο το 

96,44% εξέφρασε την προτίμηση του για ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος της 

Μακεδονίας. Στις 17 του ιδίου μήνα η Συνέλευση της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας ανακήρυξε την ανεξαρτησία της με την Συνταγματική ονομασία 

«Δημοκρατία της Μακεδονίας». Στης 6/10 η Ελλάδα και τα μέλη της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Συνεργασίας συμφωνήσαν ότι θα έπρεπε να βρεθεί πολιτική λύση με 

προοπτική την ανεξαρτησία των δημοκρατιών που το επιθυμούσαν. Την 7/12/1991 η 

Επιτροπή διαιτησίας απεφάνθη ότι οι δημοκρατίες στην περιοχή αυτή κινδύνευαν να 

διαλυθούν και για τον λόγο αυτό έπρεπε να αναγνωριστεί επίσημα η ανεξαρτησία τους. 

Στις 14/12/1991 ο εκπρόσωπος του Γερμανού Καγκελαρίου Κολ Ντίτερ Φόγκελ 

διαμήνυσε την πρόθεση της Γερμανίας να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των 

δημοκρατιών αυτών ανεξάρτητα από τις προθέσεις των άλλων ευρωπαίων εταίρων. Στις 

15/12 σε μια έκτακτη και μαραθώνια σύσκεψη των Υπουργών της ΕΠΣ που διήρκησε 

10 ώρες αποφασίστηκε μετά από την ακλόνητη θέση του Γερμανού Υπουργού των 

Εξωτερικών να αναγνωρίσουν τις δημοκρατίες που θα υπέβαλαν αίτηση μέχρι της 23 

του ιδίου μήνα.        

- Στις 16/12 οι υπουργοί της ΕΠΣ μετά την άρνηση του Υπουργού της Ελλάδος Αντώνη 

Σαμαρά στην πρόταση του Ιταλού ομόλογου του Ντε Μικελις να ονομαστεί το νέο 

κράτος «Νέα Μακεδονία» αποφάσισαν να θέσουν τρεις όρους. Οι νέες χώρες για να 

αναγνωριστούν θα πρέπει η κάθε χώρα «να δεσμευτεί ότι θα υιοθετήσει συνταγματικές 

και πολιτικές εγγυήσεις που εξασφαλίζουν ότι δεν θα έχουν εδαφικές διεκδικήσεις κατά 

γειτονικού κράτους μέλους της Κοινότητας και ότι δεν θα διεξάγει εχθρική προπαγάνδα 

εναντίων γειτονικού κράτους μέλους συμπεριλαμβανόμενης και την χρήση ονομασίας 

που συνεπάγεται εδαφικές διεκδικήσεις». 

-Στις 20/12 η ΠΓΔΜ ζήτησε αναγνώριση από την Κοινότητα διακηρύσσοντας την 

πρόθεση της να ικανοποιήσει όλους τους όρους που έθεσε η ΕΠΣ. 

-Στις 11/01/1992 η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας δέχθηκε ότι η «Δημοκρατία της 

Μακεδονίας» συμμορφωνόταν πλήρως με τους όρους της ΕΠΣ.  Ο πρωθυπουργός κ 

Μητσοτάκης κατόρθωσε να εξασφαλίσει την στήριξη της Ιταλίας και Γερμανίας για την 

μη αναγνώριση της ΠΓΔΜ.        

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι στην Ελλάδα το διάστημα αυτό υπήρξε έντονος 

πολιτικός και κοινωνικός αναβρασμός με αποκορύφωμα το συλλαλητήριο στην 

Θεσσαλονίκη που ξεπέρασε το 1εκ διαδηλωτές. Επίσης ιδιαίτερη σημασία είχε και η 

απόφαση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό την προεδρία του Πρόεδρου 
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της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή που συν της άλλης αποφάσισε η Ελλάδα 

να μην δεχθεί να αναγνωρίσει την ΠΓΔΜ αν στο όνομα του κράτους αυτού υπάρχει ο 

όρος Μακεδονία.  

Τον Απρίλιο του 1992 ο Πορτογάλος Υπουργός Οικονομικών Τζόαους Ντε 

Ντέους Πινέιρο συνέχισε τις διαπραγματεύσεις προτείνοντας με βάση το λεγόμενο 

«Πακέτο Πινέιρο» μια συμφωνία που θα προέβλεπε μεταξύ άλλων την αποχή από την 

απειλή και χρήση βίας, προσέφερε εγγυήσεις για το απαραβίαστο των συνόρων και την 

εδαφική ακμαιότητα των δυο χωρών καθώς και διασφάλιζε την ελεύθερη και νόμιμη 

διακίνηση αγαθών. Το αρνητικό στο πακέτο αυτό ήταν η ονομασία που πρότεινε και 

που δεν έγινε δεκτή δηλαδή «Νέα Μακεδονία».  

  Άλλη μια προσπάθεια έγινε στα τέλη του 1992 από τον Βρετανό διπλωμάτη 

Ρόμπιν Ο Νιλ όταν την προεδρία της ΕΠΣ την ανέλαβε η Βρετάνια η οποία και αυτή 

δεν καρποφόρησε λόγω και πάλι του ονόματος. Στην συνεχεία η ΕΕ θα εγκαταλείψει 

την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος και θα το παραπέμψει στον ΟΗΕ. Τον 

Μάιο του 1993 ακολούθησε άλλη μια μεσολαβητική προσπάθεια από τους 

μεσολαβητές του ΟΗΕ Σάϊρους Βαν και Λόρδου Όουεν που κατέληξε σε αποτυχία για 

τον ίδιο λόγο. 

Τον Φεβρουάριο του 1994 ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου επέβαλε 

εμπάργκο στην ΠΓΔΜ απαγορεύοντας την διακίνηση αγαθών από και προς τα Σκόπια 

ιδιαίτερα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εκτός των τροφίμων και φαρμάκων που 

προορίζονταν για ανθρωπιστικούς λογούς κλείνοντας παράλληλα και το Γενικό 

Προξενείο της Ελλάδας στα Σκοπιά. Η ενέργεια αυτή της Αθήνας προκάλεσε  

αντιδράσεις τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην ΕΕ. Στις 6 Απρίλιου του 1994 η 

Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

το οποίο στις 29 Ιουνίου του 1995 δικαίωσε την Ελλάδα. Τελικά στις 13 Σεπτεμβρίου 

του 1995 έληξε το εμπάργκο με την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας σύμφωνα με 

την οποία τα Σκόπια απέσυραν από την σημαία τους τον ήλιο ή το αστέρι της Βεργίνας 

και προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές στο σύνταγμα τους (υπολείπονται όμως ακόμη 

αρκετές συνταγματικές αλλαγές για να επαλειφθεί ο αλυτρωτικός του χαρακτήρας). 

Από τότε οι σχέσεις των δυο χωρών βελτιώθηκαν σημαντικά κυρίως στον οικονομικό 

τομέα, χωρίς όμως να βρεθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα της ονομασίας ενώ οι 

προσπάθειες συνεχίζονταν. Τον Δεκέμβριο του 2000 υπογράφηκε στρατιωτική 

συμφωνία της Ελλάδος με την ΠΓΔΜ και στις 9 Απριλίου του 2001 υπογράφηκε 

σύμφωνο σταθερότητας και συνεργασίας μεταξύ ΠΓΔΜ και ΕΕ. Ο τερματισμός της 

εθνοτικής κρίσης στην ΠΓΔΜ με την συμφωνία της Αχρίδας ενέτεινε τις πιέσεις κυρίως 
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από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της ονομασίας. Στις 

22 Μαρτίου του 2004 η ΠΓΔΜ υπέβαλε αίτηση για την ένταξη της στην ΕΕ και 

παράλληλα εντατικοποιήθηκαν οι εργασίες για την ένταξη της στο στρατιωτικό σκέλος 

του ΝΑΤΟ για το 2007. Στις 4 Νοέμβριου του 2007 οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την ΠΓΔΜ 

με την συνταγματική τους ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» όπως και 130 

περίπου χώρες μέλη του ΟΗΕ. Η αντίδραση της Αθήνας ήταν να απειλήσει με το 

δικαίωμα άσκησης της αρνησικυρίας αποτρέποντας έτσι την ένταξη της χώρας αυτής 

στο ΝΑΤΟ ενώ συνέχιζε τις διαπραγματεύσεις ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ 

Μάθιου Νίμιτς χωρίς αποτέλεσμα. Ένας από τους βασικούς λόγους της αδυναμίας 

εξεύρεσης λύσης ήταν και η επικράτηση στο πολιτικό σκηνικό της ΠΓΔΜ επί 15 

περίπου χρόνια  εθνικιστών  όπως ο πρωθυπουργός Γκρουέφσκη. Το τελευταίο 

διάστημα (τέλη του 2017 με αρχές του 2018) ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια για την 

εξεύρεση λύσης με τον ίδιο διαμεσολαβητή και με άλλη κυβέρνηση στην ΠΓΔΜ που 

φαίνεται να είναι μετριοπαθής.
141

 

 

ΕΕ και ΠΓΔΜ 

Από το 1991, η ΕΕ τότε ΕΟΚ με την ΕΠΣ (Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία) 

δραστηριοποιείται δυναμικά στην διευθέτηση του ζητήματος της ονομασίας της 

ΠΓΔΜ, μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες για μια ενωμένη Γιουγκοσλαβία επί της 

προεδρίας του Ζακ Ντελόρ. 

Με το δημοψήφισμα στις 8-09-1991 και την διακήρυξη της ανεξαρτησίας της στις 

17 του ίδιου μήνα από την ΠΓΔΜ αρχίζει ένας διπλωματικός αγώνας μεταξύ ΠΓΔΜ- 

Ελλάδας και ΕΟΚ για το ζήτημα της ονομασίας. 

Στις 6-10-1991 η Ελλάδα και οι εταίροι της στην ΕΠΣ συμφώνησαν στην 

προοπτική αναγνώρισης της ανεξαρτησίας των δημοκρατιών που το επιθυμούσαν.  

Στις 4 Δεκεμβρίου η Ελληνική Κυβέρνηση έθεσε τρεις όρους για την αναγνώριση 

της ΠΓΔΜ α) Να αλλάξει την ονομασία «Μακεδονία» β) Να μην έχει εδαφικές 

διεκδικήσεις γ) μη ύπαρξη στην Ελλάδα «Μακεδονικής μειονότητας». 

                                                           
141 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ , ΑΘΗΝΑ –ΣΚΟΠΙΑ ,Η ΕΠΤΑΧΡΟΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ (1995-2002) Επιμέλεια 

Ευάγγελος Κωφός –Βλάσης, ΑΘΗΝΑ 2003 Εκδόσεις Παπαζήση σ 120-121  
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Στης 14 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ο εκπρόσωπος του καγκελαρίου Χ. Κολ Ντίτερ 

Φόγκελ διαμήνυσε ότι η Γερμανία θα αναγνωρίσει έστω και μονομερώς την ΠΓΔΜ 

όπως και τις άλλες δημοκρατίες.  

Στις 15 Δεκεμβρίου η Σύνοδος της ΕΠΣ αποφάσισε οι αιτήσεις αναγνώρισης να 

υποβληθούν μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου του 1991. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας 

είχε προβάλει σοβαρές επιφυλάξεις για την περίπτωση της ΠΓΔΜ. Στην συνέχεια ο 

Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Ντε Μικάλε πρότεινε το όνομα «Νέα Μακεδονία» που 

απορρίφθηκε από την Ελληνική πλευρά. Στις 16 Δεκεμβρίου κατέληξαν στην απόφαση 

πως πρέπει οι νέες δημοκρατίες να υιοθετήσουν συνταγματικές και πολιτικές εγγυήσεις 

που να εξασφαλίζουν ότι δεν έχουν εδαφικές διεκδικήσεις κατά των γειτόνων τους ΚΑΙ 

πως δεν θα διεξάγουν εχθρική προπαγάνδα καθώς επίσης και την χρήση ονόματος που 

υποδηλώνει εδαφικές διεκδικήσεις. 

Στις 20 Δεκεμβρίου η ΠΓΔΜ υποβάλει αίτηση αναγνώρισης στην Κοινότητα.  

Στις 11 Ιανουαρίου του 1992 η Επιτροπή Διαιτησίας αναγνωρίζει ότι η ΠΓΔΜ 

συμμορφώνεται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΠΣ. Μετά από αυτήν την 

αρνητική για την Ελλάδα απόφαση ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης κατόρθωσε με την 

υποστήριξη της Ιταλίας και της Γερμανίας να μην αναγνωριστεί η ΠΓΔΜ από την ΕΠΣ 

με το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας» 

Τον Απρίλιο του 1992 ο Υπουργός Εξωτερικών Τζοαους Ντε Ντέους Πινέιρο μετά 

την απόφαση της ΕΠΣ παρουσίασε μια συμφωνία –πακέτο το λεγόμενο πακέτο Πινέιρο 

το οποίο και αυτό απορρίφθηκε λόγω του ονόματος.  

Στα τέλη του 1992 ο Βρετανός διπλωμάτης Ρόμπερτ Ο Νιλ συνέχισε τις 

προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος χωρίς επιτυχία για τον ίδιο λόγο. 

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Ο Νιλ η ΕΕ εγκαταλείπει τις προσπάθειες 

δίνοντας την σκυτάλη στον ΟΗΕ. 

Η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και η νίκη του ΠΑΣΟΚ περιέπλεξε 

περισσότερο την κατάσταση με τον πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου να επιβάλει 

εμπάργκο στην ΠΓΔΜ. Στις 6 Απριλίου του 1992 η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε να 

παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Ελλάδα για την ενέργεια της αυτή. Στις 29 

Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αθωώνει την Ελλάδα. 

Στις 13 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η Ενδιάμεση Συμφωνία που οδηγεί στην άρση 

του εμπάργκο.  

Και τέλος στις 22 Μαρτίου του 2004 η ΠΓΔΜ υποβάλει αίτηση για ένταξη στην ΕΕ 

και το ΝΑΤΟ η οποία θα εξετάζονταν το 2007. 
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Η Ενδιάμεση Συμφωνία έδωσε νέα ώθηση στις σχέσεις Ελλάδος και ΠΓΔΜ.
142

    

 

3.1.2 Τα οικονομικά της ΠΓΔΜ  

 

Η ΠΓΔΜ ήταν η φτωχότερη Ομόσπονδη Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας η 

οποία εξακολούθησε να είναι και μετά την ανεξαρτησία της το 1991. Ανήκει στις χώρες 

της νοτιοανατολικής Ευρώπης που ακόμη και σήμερα θεωρείται ότι βρίσκεται υπό 

καθεστώς μετάβασης προς την οικονομία της αγοράς. Αυτό που παρατηρείται σε 

γενικές γραμμές για την χώρα αυτή είναι η σημαντική οικονομική υστέρηση και οι 

πολύ αργοί ρυθμοί μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, καθώς και η μεγάλη 

απόσταση που πρέπει να διανύσει για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που 

πρέπει να κάνει για να ενταχτεί στο κλαπ των οικονομικά ανεπτυγμένων κρατών της 

ΕΕ. Παρόλα αυτά όμως είναι ταυτόχρονα και μια χώρα σημαντικών επενδυτικών 

ευκαιριών όπως αποδείχτηκε αργότερα. Για τον λόγο αυτό θα παρουσιάσουμε και θα 

αναλύσουμε τα οικονομικά μιας περιόδου λίγο πριν από την επιβολή του εμπάργκο που 

της επιβλήθηκε από την Ελλάδα, κατά την περίοδο του εμπάργκο και ένα διάστημα 

μετά από αυτό με σκοπό να εξάγουμε συμπεράσματα και με βάση πάντα τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις για τα αποτελέσματα της επιβολής του εμπάργκο. Σε αυτήν την 

περίπτωση θα παρουσιάσουμε αρχικά τα βασικά μακροοικονομικά στοιχειά της ΠΓΔΜ 

κατά την περίοδο 1990-2000 (όσο είναι δυνατόν αυτά να εξευρεθούν και τούτο διότι 

δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΠΓΔΜ βγήκε από έναν πόλεμο και οι εσωτερικές πολιτικές 

και κοινωνικές αντιπαραθέσεις είναι έντονες ακόμη και σήμερα) και στην συνέχεια θα 

αναλύσουμε τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις.  
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                  Μακροοικονομικά στοιχειά της ΠΓΔΜ 

 

Διάγραμμα 1: Ετήσιο ΑΕΠ (%) της ΠΓΔΜ 

 

Series Name 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

GDP growth (annual %) .. -6,17  -6,57  -7,47  -1,76  -1,11  1,19  1,44  3,38  4,34  4,55  

 

Πηγή : Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Το ΑΕΠ της χώρας παρουσιάζει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έως το 1995 

σημαντικούς ρυθμούς συρρίκνωσης. Από το 1995 η οικονομία φαίνεται να ανακάμπτει. 

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στην ανυπαρξία επενδύσεων και στην χαμηλή 

εσωτερική ζήτηση λόγω της πολιτικό-κοινωνικής αστάθειας.   
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Διάγραμμα 2: ΑΕΠ ($) της ΠΓΔΜ 

 

  

Series Name 1990 1991 1992 1993 1994 

GDP (current US$) 4471828622 4694744898 2316618543 2550195043 3381270208 

Series Name 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

GDP (current US$) 4449375346 4422160018 3735312143 3571043103 3673288264 3772851420 

 

Πηγή : Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Διάγραμμα 3: Πληθωρισμός της ΠΓΔΜ 

 

 

Series Name 1990 1991 1992 1993 1994   

Inflation, consumer prices (annual %) .. .. .. .. 126,6   

Series Name 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Inflation, consumer prices (annual %) 16,4 2,5 1,3 0,5 -1,3 6,6 

 

Πηγή : Παγκόσμια Τράπεζα 
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Ο πληθωρισμός στο διάστημα 1990-2000 παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. 

Από 115% το 1991 εκτοξεύεται στο 1690% ενώ στην συνέχεια ακολουθεί πτωτική 

πορεία. Ο υπερπληθωρισμός οφείλονταν στην έντονα επεκτατική νομισματική πολιτική 

που εφαρμόστηκε με την έκδοση νέου χρήματος για την χρηματοδότηση του μεγάλου 

δημοσιονομικού ελλείμματος. Οι περιοριστικές οικονομικές πολιτικές τόσο στον 

δημοσιονομικό όσο και τον νομισματικό τομέα οδήγησαν στην αποκλιμάκωση του και 

αργότερα στην σταθεροποίηση του
143

  

 

Διάγραμμα 4: Ανεργία της ΠΓΔΜ 

 

 

Series Name 1990 1991 1992 1993 1994   

Ανεργία, σύνολο % του συνολικού 
εργατικού δυναμικού 23,6 24,5 26,3 27,7 30,0   

Series Name 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Ανεργία, σύνολο % του συνολικού 

εργατικού δυναμικού 35,6 38,8 36,0 34,5 32,4 32,2 

 

Πηγή : Παγκόσμια Τράπεζα 

Η ανεργία για όλο αυτό το διάστημα κυμαίνεται σε πολύ ψηλά επίπεδα πάνω 

από 20% και κάτω από 40% 
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Διάγραμμα 5: Εισαγωγές της ΠΓΔΜ 

 

Series Name 1990 1991 1992 1993 1994   

Εισαγωγές αγαθών και Υπηρεσιών % 

του ΑΕΠ 35,9 25,9 53,4 54,7 48,4   

Series Name 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Εισαγωγές αγαθών και Υπηρεσιών % 

του ΑΕΠ 42,8 38,5 50,8 56,1 52,2 47,2 

              

       Series Name 1990 1991 1992 1993 1994   

Εισαγωγές αγαθών και Υπηρεσιών, 

Ετήσια αύξηση  %  0,0 -32,2 1,7 19,6 18,0   

Series Name 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Εισαγωγές αγαθών και Υπηρεσιών, 
Ετήσια αύξηση  %  8,9 -8,6 26,4 7,4 0,1 28,6 

 

Πηγή : Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Στο ίδιο πνεύμα αστάθειας και οι εισαγωγές. Παρατηρούνται τεράστιες 

διαφοροποιήσεις από χρονιά σε χρονιά . 
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Διάγραμμα 6: Εξαγωγές της ΠΓΔΜ 

 

Series Name 1990 1991 1992 1993 1994   

Εξαγωγές αγαθών και Υπηρεσιών % 
του ΑΕΠ 25,8 22,9 54,3 46,8 38,2   

Series Name 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Εξαγωγές αγαθών και Υπηρεσιών % 

του ΑΕΠ 33,0 28,2 37,3 41,2 42,2 32,9 

       
       Series Name 1990 1991 1992 1993 1994   

Εξαγωγές αγαθών και Υπηρεσιών, 

Ετήσια αύξηση  %  0,0 -25,1 21,5 2,8 3,4   

Series Name 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Εξαγωγές αγαθών και Υπηρεσιών, 

Ετήσια αύξηση  %  -3,3 -12,9 29,3 8,4 6,9 18,6 

 

Πηγή : Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στις εξαγωγές.  

 

3.1.3 Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας -ΠΓΔΜ 

 

Οι εμπορικές συναλλαγές των δυο χωρών διαμορφώθηκαν ιστορικά ως εξής. 

Στην δεκαετία του ΄50 οι εμπορικές συναλλαγές ήταν λιγότερες ανά έτος της τάξης του 

1.000.000$ ενώ την δεκαετία του ΄60 ξεπέρασε τα 3.000.000$. Τις επόμενες δεκαετίες 

οι εμπορικές συναλλαγές εκτοξεύτηκαν στα 70.000.000$ και 150.000.000$ αντίστοιχα. 

Στην συνέχεια επιδεινώθηκαν οι εμπορικές συναλλαγές με την επιδείνωση των διμερών 

διπλωματικών σχέσεων φτάνοντας το 1992 τα 87.000.000$. Πρέπει να τονίσουμε ότι το 
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εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ των δυο χωρών είναι πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδας σε 

όλο αυτό το διάστημα.
144

  

Στον παρακάτω πινάκα 5 παρουσιάζεται το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας και 

της ΠΓΔΜ το διάστημα 1993-2001 περίοδος που περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα 

όπου επιβλήθηκε εμπάργκο από την Ελλάδα στην ΠΓΔΜ όπως και στο διάγραμμα 4.   

Από τον πίνακα 1 διαπιστώνουμε ότι ενώ το εμπόριο την επίμαχη περίοδο του 

εμπάργκο μειώθηκε κατά 90% περίπου μεταξύ των δυο χωρών δεν σταμάτησε όμως 

τελείως.  

 

Πινάκας 5: Εμπορικό Ισοζύγιο (Ελλάδας-ΠΓΔΜ) 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Ελληνικές 

εξαγωγες προς 

ΠΓΔΜ 

127473 12301 10532 183589 274661 240441 401133 509764 460309 

Εξαγωγές ΠΓΔΜ 

προς  Ελλάδα 

24310 4128 4729 30991 53952 53533 56946 75129 86994 

Πλεόνασμα υπέρ 

Ελλάδος  

103163 8173 5803 152598 220709 186908 344187 434635 373315 

 

Πηγή National Bank of the Republic of Macedonia 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144

 Σ .Βαλτεν «Το Εξωτερικό Εμπόριο της ΠΓΔΜ και η Ελλάδα στο συλλογικό βιβλίο που 
επιμελήθηκε ο Χ Τσαρδανιδης, «οι οικονομικές σχέσεις  Ελλάδας- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας»  Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα Σιδέρης 1996 σε226 
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Διάγραμμα 7: Εμπορικό Ισοζύγιο (Ελλάδας-ΠΓΔΜ) 

 

 

Πηγή: World Bank 

                               

Πίνακας 6 :  Εξαγωγές ΠΓΔΜ (Κύριοι εμπορικοί εταίροι) 

 

 

 

Πηγή ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ , ΑΘΗΝΑ –ΣΚΟΠΙΑ ,Η ΕΠΤΑΧΡΟΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ (1995-2002) Επιμέλεια 

Ευάγγελος Κωφός –Βλάσης . Ανάλυση ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΑ 2003 Εκδόσεις Παπαζήση σ 120-121  

Εισαγωγές ΠΓΔΜ (Κύριοι Εμπορικοί Εταίροι) 

 
 

 

 

                               
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 Θέση Χώρα % 
 

% 
 

% 
 

% 

  1 Γερμάνια 19,96 Γερμάνια 14,05 Βουλγαρία 22,1 Βουλγαρία 21,4 Γιουγκοσ 21,4 

2 Ρωσία 8,18 Ρωσία 10,88 Γερμανία 14,4 Γερμανία 12,71 Γερμανία 18,7 

3 Ιταλία 7,46 Ιταλία 8,88 Ιταλία 11,6 Ιταλία 9,83 Ελλάδα 8,9 

4 Σλοβενία  6,91 Σλοβενία  8,45 Ρωσία  7,03 Ρωσία  7,24 Σλοβενία 7,2 

5 ΗΠΑ 6,07 Βουλγαρία  7,84 Σλοβενία  6,57 Γιουγκοσ 7,04 Ιταλία 4,5 

 
Σύνολο  48,58 Σύνολο  50,1 Σύνολο 61,7 Σύνολο 58,08 Σύνολο 60,7 

 
Ελλάδα 3,22 Ελλάδα 4,7 Ελλάδα 1,17 Ελλάδα 1,17 

  

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 Θέση Χώρα % 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 

1 Γιουγκοσ 22,2 Γερμανία 21,41 Γιουγκος 21,4 Γιουγκος 25,33 Γιουγκοσ 23,1 

2 Γερμανία 18,7 Γιουγκος 18,31 Γερμανία 21,3 Γερμανία 19,47 Γερμανία 20,6 

3 Ελλάδα 8 ΗΠΑ 13,27 ΗΠΑ 11,4 ΗΠΑ 12,52 Ελλάδα 8,77 

4 ΗΠΑ 6,16 Ιταλία 7,01 Ελλάδα 7,2 Ιταλία 6,86 ΗΠΑ 8,66 

5 Ιταλία 3,53 Ελλάδα 6,34 Ιταλία 6,51 Ελλάδα 6,36 Ιταλία 7,67 

 
Σύνολο 58,59 Σύνολο 66,34 Σύνολο 67,8 Σύνολο 70,54 Σύνολο 68,7 
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Πίνακας 7: Κύριοι Εμπορικοί εταίροι  

 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 Θέση Χώρα % 

 

% 

 

% 

 

% 

  1 Βουλγαρία  14,34 Σλοβενία 14,48 Γερμανία 17,14 Γερμανία 16,46 Γερμανία 14,7 

2 Γερμανία 14,2 Γερμανία 13,36 Βουλγαρία  16,28 Βουλγαρία  14,89 Γιουγκοσ 10,2 

3 Ρωσία 13,53 Ρωσία  11,51 Σλοβενία 10,92 Ιταλία 10,43 Σλοβενία 7,6 

4 Ιταλία 10,17 Βουλγαρία  10,91 Ιταλία 7,4 Γιουγκος 9,37 Ρωσία  7,5 

5 Σλοβενία 8,08 Ιταλία 6,49 Γιουγκος 9,37 Ρωσία  7,5 Ελλάδα 7,31 

 

Σύνολο  60,33 Σύνολο  56,75 Σύνολο 58,57 Σύνολο 57,92 Σύνολο 46,8 

 

Ελλάδα 4,05 Ελλάδα 4,35 Ελλάδα 1,58 Ελλάδα 1,68 

  

  

Πηγή ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ , ΑΘΗΝΑ –ΣΚΟΠΙΑ ,Η ΕΠΤΑΧΡΟΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ (1995-2002) Επιμέλεια 

Ευάγγελος Κωφός –Βλάσης . ανάλυση ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΑ 2003 Εκδόσεις Παπαζηση σ 120-121  

 

 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι οι εμπορικές συναλλαγές των δυο 

χωρών μέχρι το 1995 δεν είναι σημαντικές Η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη των  

εμπορικών εταίρων είναι πολύ μακριά από την πρώτη πεντάδα. Ιδιαίτερα το διάστημα 

της επιβολής εμπάργκο οι εμπορικές συναλλαγές περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Την 

διετία 1994-1995 αυτό που παρατηρείται είναι η σημαντική αύξηση των εμπορικών 

συναλλαγών μεταξύ ΠΓΔΜ και Βουλγαρίας γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η Βουλγαρία 

το χρονικό αυτό διάστημα λειτούργησε ως «τρίτος εναλλακτικός δρόμος» για τις 

Ελληνικές εξαγωγές προς την ΠΓΔΜ. Τα επόμενα χρονιά μετά την υπογραφή της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας η Ελλάδα καθίσταται ως ένας από τους μεγαλύτερους 

εμπορικούς εταίρους της ΠΓΔΜ δίπλα στις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις όπως η 

Γερμάνια, η Ιταλία, οι ΗΠΑ και άλλες.     

Πιο συγκεκριμένα η οικονομία της ΠΓΔΜ ήταν προσανατολισμένη κυρίως στον 

δευτερογενή τομέα, η αποβιομηχάνιση της δεκαετίας του ‘90 μείωσε τον δευτερογενή 

τομέα από 46% σε 32,5% του ΑΕΠ το 1995 για να αυξηθεί πάλι στο 35% λόγω της 

αύξησης των ξένων επενδύσεων. Ο τριτογενής τομέας αυξήθηκε από 44,9% στις αρχές 

του 1990 στο 53,2% το 1999 και τέλος ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει και αυτός 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 Θέση Χώρα % 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 

1 Γερμανία 13,44 Γερμανία 13,32 Γερμανία 13,84 Γερμανία 12,09 Γερμανία 12,64 

2 Γιουγκοσ 11,58 Γιουγκοσ 12,82 Γιουγκοσ 10,35 Ουκρανία 9,82 Ελλάδα 10,92 

3 Σλοβενία 7,73 Σλοβενία 7,76 Ελλάδα 9,26 Ελλάδα 9,62 Γιουγκοσ 9,31 

4 Ελλάδα 7,31 Ουκρανία 6,24 Σλοβενία 8,82 Ρωσία  9,16 Ρωσία  8,25 

5 Βουλγαρία  5,56 Ελλάδα 5,89 Ουκρανία 6,46 Γιουγκοσ 9,09 Σλοβενία 7,04 

 
Σύνολο 45,62 Σύνολο 46,03 Σύνολο 48,73 Σύνολο 49,78 Σύνολο 48,16 
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αύξηση από 8,5% σε 13,2% το 1995 και 11,6% το 1999. Η αύξηση του πρωτογενή 

τομέα μάλλον οφείλεται στην υποκατάσταση εισαγωγών από τις πρώην ομόσπονδες 

χώρες της Γιουγκοσλαβίας (αλλά και από ξένες επενδύσεις στον τομέα αυτό
145

).  

Στον παρακάτω πίνακα οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές ανά κατηγορία προϊόντων 

(επί της %) της ΠΓΔΜ. 

 

Πίνακας 8: Εξαγωγές (%) της ΠΓΔΜ 

 

Εξαγωγές ΠΓΔΜ                            1992       1996        2000 

Τρόφιμα                                                15             8              5 

Ποτά και καπνός                                   12           14            10 

Πρώτες ύλες                                            5             6             4 

Ορυκτά καύσιμα                                     1             1             5 

Ζωικά και φυτικά λύπη και έλαια           0             0             0 

Χημικά                                                    4             6             5 

Βιομηχανικά προϊόντα 

Ομαδοποιημένα ανά υλικό                    30           31          37 

Μηχανήματα και μεταφορικά μέσα        8             8            6 

Άλλα βιομηχανικά προϊόντα                  26          26          29 

Άλλα 

 

Πίνακας 9:  Εισαγωγές (%) της ΠΓΔΜ 

 

Εισαγωγές ΠΓΔΜ                               1992       1996        2000  

Τρόφιμα                                                  14            13            10 

Ποτά και καπνός                                       2              1              1 

Πρώτες ύλες                                              9              5              3 

Ορυκτά καύσιμα                                     12              9            14 

Ζωικά και φυτικά λύπη και έλαια            1               1              1 

Χημικά                                                    13             11              9 

Βιομηχανικά προϊόντα  

Ομαδοποιημένα ανά υλικό                     17             19             13   

Μηχανήματα και μεταφορικά μέσα       10              22             20 

Άλλα βιομηχανικά προϊόντα                  10              11              7     

Άλλα                                                       12                8             25 

Πηγή Michalopoulos C. 110        

 

Σύμφωνα με την Standard International Trade Classification οι παραπάνω 

κατηγορίες αντιπροσωπεύουν το 88,75% των εξαγωγών της ΠΓΔΜ προς την Ελλάδα  

και το 84,42% των εισαγωγών της από την Ελλάδα για την περίοδο 1993-2001.  

 

                                                           
145

 Γνωστή εταιρεία εμπορίας αγροτοχημικών που εδρεύει στην θεσσαλονικη πραγματοποίησε 
επενδύσεις κυρίως σε προϊόντα θερμοκηπιακης παραγωγής εκτός από την εμπορία 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων   
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Πίνακας 10: Ελληνικές Εισαγωγές από την ΠΓΔΜ 

Ομάδα προϊόντων  

  

1993 1997 2001 

1993-

2001 

Ελληνικές εισαγωγές από ΠΓΔΜ 

    Κρέατα  

   

0,09 0 2,29 0,5 

Ψάρια μαλάκια σαλιγκάρια 

 

6,94 7,86 4,11 6,36 

Λαχανικά 

   

4,52 0,52 0,86 1,4 

Αλάτι θειο γύψος ασβέστης τσιμέντο 1,32 2,37 2,69 2,58 

Λιπάσματα 

  

3,68 0,08 0,11 1,2 

Πλαστικές ύλες  

  

2,55 11,41 0,72 2,13 

Ξυλεία  

   

5,09 4,05 1,45 2,51 

Βαμβάκι 

   

4,08 1,6 0,72 1,6 

Υφάσματα και πλεχτά 

 

0,26 1,61 3,19 2,91 

Ενδύματα και συμπληρώματα πλεχτά 1,04 13,49 22,81 18,76 

Ενδύματα και συμπληρώματα σταθερά 0,99 10,67 14,43 13,65 

Μεταχειρισμένα ενδύματα  

 

0,07 2,14 5,51 4,25 

Χυτοσίδηρος σίδηρος και χάλυβας 2,5 14,47 21,88 2,68 

Τεχνουργήματα από χυτ. Σιδ. Και χαλ. 4,9 1,2 2,11 2,68 

Χαλκός τεχνουργήματα χαλκού 2,64 1,36 0 3,99 

Μόλυβδος και 

τεχ. μολύβδου  3,45 4,6 0,37 2,36 

Ψευδάργυρος τεχνουργήματα Ψ 4,06 7,11 2,37 4,64 

Λέβητες μηχανές συσκευές 

 

2,87 2,88 1,57 1,87 

Μηχανές συσκευές  ηλεκτρικές  2,49 1,34 1,36 1,71 

Έπιπλα φωτισμός προκατασκευές 0,79 0,86 1,31 1,03 

Σύνολο επί της %τ ων εισαγωγών 

   

88,75 

 

 

Πίνακας 11: Ελληνικές Εξαγωγές ΠΓΔΜ 

 

Ομάδα προϊόντων 

 
1993 1997 2001 

1999-

2001 

Ελληνικές εξαγωγές προς ΠΓΔΜ 

     Καρποί νωπά φρούτα 

 

2,89 5,21 4,87 4,32 

Καφές τσάι μπαχαρικά 

 

3,69 0,83 0,76 0,69 

Δημητριακά  

 

5,5 0,32 0,36 0,49 

Παρασκευάσματα λαχανικών και 

φρούτων 

 

0,88 1,12 1,07 1,17 

Ποτά αλκοολούχα υγρά ξύδι 

 

0,85 0,52 2,09 1,19 

Τροφές παρασκευασμένες για ζώα 

 

3,58 1,67 2,35 1,91 

Καπνά και υποκατάστατα καπνού 

 

4,43 1,67 2 3,39 

Ορυκτά καύσιμα λάδια ασφάλτωσες 

υλικά  

 

37,86 53,37 43,98 48,22 

Πλαστικές ύλες  

 

2,92 1,82 2,34 2,11 

Βαμβάκι 

 

3,9 1,72 1,89 2,25 

Υφάσματα πλεχτά 

 

0,21 2,13 0,66 1,18 

Ενδύματα και συμπληρώματα πλεχτά 

 

0,06 1,84 3,23 1,99 

Ενδύματα και συμπληρώματα σταθερά 

 

0,21 1,78 1,34 1,47 

Προϊόντα κεραμικής 

 

0,07 0,55 1,87 1,58 
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Χυτοσίδηρος σίδηρος και χάλυβας 

 

2,76 2,44 2,26 1,66 

Τεχνουργήματα από χυτ. Σιδ. Και χαλ. 

 

0,93 0,69 1,36 1,28 

Αργίλιο και τεχνουργήματα αργίλιου 

 

0,15 1,68 1,25 1,31 

Λέβητες μηχανές συσκευές 

 

2,61 2,95 6,45 4,54 

Μηχανές συσκευές  ηλεκτρικές  

 

0,44 0,83 3,43 1,85 

Αυτοκίνητα ελκυστήρες ποδήλατα  

 

1,61 1,34 2,21 1,82 

Σύνολο επί της %των εισαγωγών 

    

84,42 

 

Πηγή: Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του Συνδέσμου Εξαγωγέων 

Βόρειου Ελλάδος. 
 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο) 

αποτελούν το νούμερο ένα εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας προς την ΠΓΔΜ κατέχοντας 

το 48,22% των ελληνικών εξαγωγών. Για τα Ελληνικά αγροτικά προϊόντα η χώρα αυτή 

αποτελεί τόσο μια εναλλακτική αγορά όσο και μια περιοχή παραγωγής αγροτικών 

προϊόντων από ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις λόγω του χαμηλού κόστους 

απόκτησης γης, του χαμηλού εργατικού κόστους και γενικότερα του χαμηλού κόστους 

παραγωγής. Επίσης μια σειρά από προϊόντα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως 

καπνός, βαμβάκι κ.α. λόγω των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ της ΕΕ έχουν ως 

εναλλακτική λύση την γειτονική χώρα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το εμπόριο 

υφασμάτων και ενδυμάτων στο οποίο αντιστοιχούν εισαγωγές από την Ελλάδα του 

ύψους 39,5% και εξαγωγές προς την ΠΓΔΜ στο 4,64%. Τούτο οφείλεται στις σχέσεις 

υπεργολαβίας που αναπτύχτηκαν από τις δυο χώρες λόγω κυρίως του χαμηλού 

εργατικού κόστους. Ο κλάδος της υφαντουργίας και  της κλωστοϋφαντουργίας είναι 

έντασης εργασίας. Πολλές Ελληνικές βιοτεχνίες μετανάστευσαν και στην ΠΓΔΜ ή 

ιδρύσαν παραρτήματα και στην συνέχεια εξήγαγαν στην Ελλάδα το τελικό προϊόν. Κάτι 

ανάλογο φαίνεται να ισχύει και για τα ελαφρά μηχανήματα, λέβητες κ.α.   

Όσο αναφορά τις εξαγωγές της ΠΓΔΜ προς την Ελλάδα για τα ψάρια και 

μαλάκια που αντιστοιχεί στο 6,36% οφείλεται στις εξαγωγές σαλιγκαριών τα οποία 

εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. 

 

3.1.4 Υπηρεσίες     

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις μεταφορές οι οποίες ακλουθούν την πορεία 

της αύξησης του εμπορίου των προϊόντων και αγαθών. Έξαλλου οι δυο αυτοί τομείς 

ακλουθούν παράλληλη πορεία. Έτσι  κάθε φορά που μειώνεται το εμπόριο των δυο 

χωρών ταυτόχρονα μειώνεται και το ποσοστό που αναφέρεται στον τομέα των 

υπηρεσιών  και αντιστοιχεί στις μεταφορές.  
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Ένας άλλος τομέας είναι ο τραπεζικός και χρηματοοικονομικός τομέας ο οποίος 

όμως παίρνει την μορφή ΑΞΕ και ο τουρισμός είναι ένας τομέας που παρουσιάζει 

σημαντικές αυξομειώσεις και φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η πτώση που 

παρατηρείται το 1998, 77,01% οφείλεται στην Συνθήκη το Σέγκεν και στην υποχρέωση 

της Ελλάδας να εκδίδει βίζα στους πολίτες των χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ. 

Τουριστικοί προορισμοί των κάτοικων της ΠΓΔΜ είναι κυρίως η Θεσσαλονίκη, η 

Χαλκιδική και ο νομός Πιερίας. Από την Ελλάδα στην ΠΓΔΜ δεν παρατηρείται κάποιο 

αξιόλογο τουριστικό ρεύμα εκτός από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα 

των δυο χωρών και σε επισκέψεις στο καζίνο που βρίσκεται κοντά στα σύνορα. 

    

 Πίνακας 12: Τουριστικό ρεύμα Ελλάδας-ΠΓΔΜ 

 

Έτος 

 

Αριθμός 

τουριστών  

 

Ρυθμός μεταβολής 

1997 

 

     378.095 

    1998 

 

       86.910 

  

-77,01 

 1999 

 

     128.051 

  

47,34 

 2000 

 

     234.464 

  

83,1 

  

Πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

 

 

Και τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι ο τομέας της εκπαίδευση όπου κυρίως η 

Θεσσαλονίκη αποτελεί κέντρο φοίτησης πολλών σπουδαστών από την ΠΓΔΜ τόσο σε 

προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό σε κολλέγια και κέντρα ελεύθερων 

σπουδών. Αριθμός των σπουδαστών αυτών αυξάνεται ραγδαία.  

 

3.1.5 Οι Ελληνικές επενδύσεις στην ΠΓΔΜ  

 

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 οι ΑΞΕ στην ΠΓΔΜ ήταν περιορισμένες και 

αυτό διότι η οικονομία της χώρας αυτής ήταν υπό μετάβαση και οι κίνδυνοι που 

αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις ήταν πολύ και μεγάλοι λόγω του ρευστού πολιτικού και 

κοινωνικού κλίματος που επικράτησε σε αυτήν την χώρα. Το εμπάργκο σταμάτησε 

κάθε είδους επενδυτική  δράση από την πλευρά της Ελλάδας και μάλλον ήταν το πιο 

επιτυχημένο μέτρο πίεσης προς την χώρα αυτή. Μετά την Ενδιάμεση Συμφωνία το 

σκηνικό αλλάζει και η Ελλάδα φαίνεται ότι παίζει πρωταγωνιστικό ρολό στον τομέα 

αυτό, έτσι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 13:  ΑΞΕ Ελλάδας - ΠΓΔΜ 
 

Οι ΑΞΕ στην ΠΓΔΜ και η θέση της Ελλάδας το διάστημα 1994-2001(σε εκ $) 

                                                                                                                                   1994                                                                                           

                                                 1994    1995   1996     1997     1998      1999    2000       2001      

                                          

Ξένες επενδύσεις στην ΠΓΔΜ  25       9,49    11,21    15,72   117,17     32,09   175,41   443,21    804,83 

Ρυθμός μεταβολής ΑΞΕ                     -60,46  18,12%  40%     194%     -73%    447%   153%      10,67% 

Ελληνικές ΑΞΕ στην ΠΓΔΜ               0,25    1,574     4,383   3,539      13,13   95,581  67,394    185,88 

Ρυθμός μεταβολής Ελ, ΑΞΕ                          529,6%   178%   -181%    276%   627%  -89,27%   223,55% 

Συνολικές Ελληνικές ΑΞΕ                   3%     21,90%  14,2%   3,20%   34,5%   62,8%       15%         23% 

Θέση της Ελλάδας                                 7
η
           2

η
          2

η
        5

η
            1

η
         1

η
            2

η
 

Πρώτη χώρα                                   Γερμανία Γερμανία  Λιχνε     Κύπρος  Ελλάς   Ελλάς    Ουγγαρία  

                                                                                         σταιν      

 

Πηγή National Bank Office of the Republic of Macedonia 

 
 

              Και στην περίπτωση των επενδύσεων παρατηρούνται διακυμάνσεις που 

οφείλονται κατά κύριο λόγο στο υπό διαμόρφωση καθεστώς της περιοχής όπως 

πόλεμος, κρίσεις κα. Οι Ελληνικές επενδύσεις αυξάνονταν με ρυθμούς 223,55% με 

αυξομειώσεις της τάξεως -181% και +627,92%  περίπου δηλαδή το ένα τέταρτο της 

εισροής κεφαλαίων να προέρχεται από την Ελλάδα η οποία το 1999 και 2000 ήταν η 

πρώτη σε κατάταξη επενδύτρια χώρα και μάλλον και το 1997 και 1998 μέσω της 

Κύπρου και του Λιχνενστάιν με την πρακτική των παράκτιων επιχειρήσεων. Η 

συνολική αξία των Ελληνικών επενδύσεων στην ΠΓΔΜ κατά το διάστημα 1995-2001 

είναι της τάξης των 186.000.000$ χωρίς να υπολογίζονται τα κεφάλαια που θα 

εισρεύσουν στην γειτονική χώρα για την ολοκλήρωση ημιτελών επενδυτικών έργων και 

που συνολικά υπολογίζονται στα 460.000.000$. Ως αποτέλεσμα των Ελληνικών 

επενδύσεων είναι η δημιουργία 8.000 θέσεων εργασίας επί συνόλου 550000 εργατικού 

δυναμικού. 

Οι τομείς στους οποίους κατευθύνονται οι Ελληνικές επενδύσεις είναι κυρίως: 

 Τρόφιμα, αναψυκτικά  

 Ενεργεία, πετρέλαιο  

 Βιομηχανία τσιμέντου 

 Ορυχεία, μάρμαρα  

 Τράπεζες  

 Κινητή τηλεφωνία  

 Καπνοβιομηχανία  

 Έτοιμα ενδύματα, αξεσουάρ 

 Σύσταση εμπορικών εταιρειών και αντιπροσωπειών  
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Οι ελληνικές επενδύσεις αφορούν τόσο την ίδρυση νέων επιχειρήσεων όσο και 

ιδιωτικοποιήσεις που ενώ είναι οι περισσότερες στην χώρα αυτή, 21 από  τις 41 

εντούτοις από οικονομικής άποψης είναι οι λιγότερο σημαντικές (ύψος επενδυόμενου 

κεφαλαίου –θέσεις εργασίας) διότι κατευθύνονται σε παραδοσιακούς κλάδους όπως τα 

ενδύματα, τα ποτά και τρόφιμα, είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις  και ο τόπος 

εγκατάστασης τους είναι συνήθως οι πόλεις που βρίσκονται κοντά ή πολύ κοντά στα 

σύνορα. Από αυτές που δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα και τα ποτά οι περισσότερες  

προσανατολίζουν τις πωλήσεις τους στην εσωτερική αγορά της ΠΓΔΜ και του 

εξωτερικού ενώ αυτές που δραστηριοποιούνται στην ένδυση απευθύνονται τόσο στην 

Ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις χώρες της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. Γενικά όμως πρέπει να πούμε ότι η προσέλκυση  ξένων  επενδύσεων  

στα Βαλκάνια δεν είναι τόσο επιτυχημένη όσο στην Κεντρική Ευρώπη διότι στις χώρες 

των Βαλκάνιων οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις γίνονται με αργούς ρυθμούς με 

συνέπεια η μετάβαση τους προς την οικονομία των αγορών να γίνεται και αυτή με 

αργούς ρυθμούς. Αυτό οφείλονταν κυρίως στην γραφειοκρατία και την διαφθορά, αλλά 

και στο χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα που υποδηλώνει χαμηλή αγοραστική δύναμη. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις προσανατολίστηκαν προς 

την εξαγορά υφιστάμενων επιχειρήσεων δηλαδή σε ιδιωτικοποιήσεις γιατί 

εξυπηρετούσαν καλύτερα με αυτόν τον τρόπο τα επιχειρηματικά τους πλάνα, ήταν 

δηλαδή εν λειτουργία, δεν έπρεπε να την στήσουν από την αρχή και ταυτόχρονα υπήρχε 

έτοιμο δίκτυο διανομής και έτοιμη αγορά.   

 

Οι σημαντικότερες εξαγορές επιχειρήσεων της ΠΓΔΜ από Ελληνικές επιχειρήσεις:  

- Η εξαγορά των διυλιστηρίων της ΟΚΤΑ από τα Ελληνικά Πετρέλαια και η 

επένδυση της κατασκευής του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων 

συνολικής άξιας 150.000.000$. 

- Η τσιμεντοβιομηχανία USIE από την κοινοπραξία ΤΙΤΑΝ και της Ελβετικής 

HOLDERBANK. 

- Η PIVARA SKOPJE από την BALKANBREW Holding ltd ( κοινοπραξία της 

Αθηναϊκής ζυθοποιίας και της Hellenic Bottling Co). 

- Την STRUMICA TABAK από την JUGOTOTUN (μετονομάστηκε σε Kocani 

Tabak) από την Καπνική Α Μιχαηλίδη.  

- Η STOPA NSKA BANKA από την ΕΤΕ την KREDITNA BANKA από την 

ALPHA BANK . 

-Τα μάρμαρα MERMEREN  ΚΟΜΒΙΝΑ –Prilep από την Κυριακίδης ΑΕ.  
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-Την αρτοποιία ZITO-LUKS,Skopje από τα Ελληνικά Μπισκότα COSA. 

-H άδεια για την λειτουργία κινητής τηλεφωνίας από τον ΟΤΕ και την επένδυση   

ύψους 25.000.000$ και την μελλοντικής 90.000.000$ για εγκατάσταση και 

λειτουργία δικτύου. 
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3.1.6. Τα αποτελέσματα του εμπάργκο στα Σκόπια  

 

Όπως προαναφέρθηκε η ΠΓΔΜ είναι μια μικρή χώρα που προέκυψε από την 

διάλυση μιας άλλης μεγαλύτερης της Γιουγκοσλαβίας που ανήκε σε ένα διαφορετικό 

πολίτικο-κοινωνικό-οικονομικό σύστημα, αυτό του κεντρικού σχεδιασμού. Η χώρα 

αυτή και όταν ήταν κομμάτι της πρώην Γιουγκοσλαβίας ήταν το φτωχότερο τμήμα της 

αλλά και με την ανεξαρτητοποίηση της εξακολουθεί να είναι η φτωχότερη χώρα της 

Ευρώπης. Η δεκαετία του’90 ήταν η δεκαετία της αλλαγής και της μετάβασης της 

χώρας αυτής από ένα καθεστώς ολοκληρωτισμού σε ένα δημοκρατικό καθεστώς και 

στην οικονομία της αγοράς. Κατά την πορεία της μετάβασης επικράτησαν πολιτικές και 

κοινωνικές συγκρούσεις που διαμόρφωσαν αλλά και διαμορφώνουν ακόμη και σήμερα 

την πολιτική κατάσταση που επικρατεί σε αυτήν την χώρα. Είναι χαρακτηριστική η 

επικράτηση ακραίων πολιτικών και κοινωνικών τάσεων και του εθνικισμού. 

            Έτσι έχουμε μια χώρα στόχο η οποία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών 

χωρών, σε μια κατάσταση μετάβασης στην οικονομία της αγοράς άρα και πολύ φτωχή 

που πασχίζει να σταθεροποιήσει την οικονομία της. Στο εσωτερικό της χώρας 

επικρατούσαν και επικρατούν έντονες κοινωνικές, πολιτικές και εθνικιστικές διενέξεις, 

οι μεταρρυθμίσεις γίνονται με πολύ αργούς ρυθμούς λόγω της μεγάλης διαφθοράς και 

της γραφειοκρατίας.  

            Η Ελλάδα ως αποστολέας είναι μια μικρή χώρα σαφώς οικονομικά και 

στρατιωτικά ισχυρότερη και είναι μέλος των μεγαλύτερων Διεθνών Οργανισμών όπως 

ΝΑΤΟ, ΕΕ κα. 

            Οι δυο αυτές χώρες έχουν κοινά σύνορα και οι σχέσεις τους ήταν σχετικά 

φιλικές εκτός βεβαία από το επίμαχο ζήτημα που ήτα η αίτια της επιβολής του 

εμπάργκο (Μακεδονικό). Οι οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις πριν και μετά το 

εμπάργκο βελτιώνονταν και βελτιώνονται με ταχείς ρυθμούς .Έχουμε λοιπόν δυο χώρες 

                                                           
146

 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ , ΑΘΗΝΑ –ΣΚΟΠΙΑ ,Η ΕΠΤΑΧΡΟΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ (1995-2002) Επιμέλεια Ευάγγελος 
Κωφός –Βλάσης . ανάλυση ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΑ 2003 Εκδόσεις Παπαζήση σ 113-144 
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οι οποίες έχουν μεταξύ τους φιλικές σχέσεις όπου ο αποστολέας είναι μεγαλύτερη και 

ισχυρότερη χώρα από την χώρα-στόχο. 

              Οι κυρώσεις είναι μονομερείς από μια χώρα δηλαδή προς την χώρα-στόχο 

χωρίς να παίρνουν μέρος και άλλες χώρες ή ομάδα χωρών ή οργανισμοί. Επίσης είναι 

«μεικτές» διότι εκτός από οικονομικές κυρώσεις επιβλήθηκαν και πολιτικές, 

διακόπηκαν δηλαδή και οι διπλωματικές σχέσεις των δυο χωρών με το κλείσιμο της 

πρεσβείας στα Σκόπια. Οι κυρώσεις ήταν και εκτεταμένες διότι διακόπηκε κάθε μορφή 

εμπορικής και γενικότερα οικονομικής συνεργασίας (εκτός από τα είδη πρώτης 

ανάγκης και φάρμακα). 

             Ο αποστολέας φαίνεται να είναι αποφασιστικός γιατί απειλεί και επιβάλει 

κυρώσεις  και ο στόχος ελαστικός διότι δεν συμμορφώνεται με τις κυρώσεις (εκτός από 

κάποιες υποχωρήσεις που κάνει προς το τέλος των κυρώσεων).       

            Ο πρωτεύοντας στόχος είναι η αλλαγή πολιτικής της χώρας στόχου τόσο στο 

εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.  Αλλά οι στόχοι είναι κυρίως δευτερεύοντες (κατά τον 

γράφοντα) απευθύνονται δηλαδή στο εσωτερικό της χώρας να «ηρεμήσει» την κοινή 

γνώμη που αντιδρά έντονα στην προοπτική να ονομαστεί η νέα χώρα «Μακεδονία» και 

τούτο διότι  τόσο ο Διεθνής όσο και o Ευρωπαϊκός παράγοντας δεν φαίνεται να 

συμμερίζεται τις Ελληνικές ανησυχίες, αντίθετα μάλιστα η Ελλάδα κλήθηκε στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να απολογηθεί για την απόφαση της να επιβάλει εμπάργκο, 

απόφαση που θεωρήθηκε ασυμβίβαστη με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό σημαίνει ότι 

η Ελλάδα ήταν απομονωμένη στο θέμα αυτό ή τουλάχιστον δεν έχει την συμπαράσταση 

ή την ανοχή των Ευρωπαίων συμμάχων. Από την άλλη φαίνεται ότι οι Ελληνικές 

Κυβερνήσεις θα συζητούσαν μια σύνθετη ονομασία που θα έχει τον όρο Μακεδονία με 

την προϋπόθεση να αποσύρονταν κάποια αλυτρωτικά άρθρα από το σύνταγμα της 

ΠΓΔΜ. Ίσως με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα εξέπεμπε αντιφατικά μηνύματα κυρίως στο 

εξωτερικό και την χώρα στόχο για την αποφασιστικότητα της.  

              Ο χρόνος είναι πολύ λίγος (περίπου ένα έτος) για να φέρει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, να προκαλέσει οικονομικό πόνο στην χώρα-στόχο και να την αναγκάσει 

να υποχωρήσει στις απαιτήσεις του αποστολέα.  

              Στο εσωτερικό της χώρας της ΠΓΔΜ επικράτησαν εθνικιστικά στοιχεία τα 

οποία ενίσχυσαν τις δυνάμεις τους και την επιρροή τους προς τον λαό της χώρας αυτής. 

Το εμπάργκο λειτούργησε θετικά προς την ενίσχυση των τάσεων αυτών  σε αυτήν την 

περίπτωση.  

               Αναλύοντας τα μακροοικονομικά στοιχεία της ΠΓΔΜ δεν παρατηρούμε την 

επιδείνωση της οικονομία της κατά το διάστημα της επιβολής του εμπάργκο. Οι δείκτες 
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παρουσιάζονται είτε αργά αλλά σταθερά ανοδικοί είτε παραμένουν σταθεροί χωρίς να  

δείχνουν σημάδια επιδείνωσης. Πράγμα που σημαίνει ότι το εμπάργκο δεν είχε τα 

επιθυμητά αποτελέσματα ή τουλάχιστον δεν είναι ορατά.   

              Όσο αναφορά τις εμπορικές συναλλαγές των δυο χωρών  πριν αλλά και κατά 

την επιβολή του εμπάργκο δεν ήταν και ιδιαίτερα αξιόλογες είχαν όμως τάσεις 

αυξητικές. Το 1992 και 1993 ήταν της τάξης του 4,05% και 4,35% και το 1994 και 

1995 όπως είναι αναμενόμενο μειώθηκαν σε ποσοστά 1,58% και 1,68% για να 

ξεπεράσουν τα επόμενα χρόνια μετά την Ενδιάμεση Συμφωνία το ποσοστό του 7%. 

Είναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε ότι τα επίμαχα έτη της επιβολής εμπάργκο οι 

εμπορικές συναλλαγές εκτός από την περίπτωση των πετρελαιοειδών (εκτός από τις 

περιπτώσεις λαθρεμπορίας) όχι μόνο δεν σταμάτησαν αλλά συνεχίστηκαν με τάσεις 

μάλλον αυξητικές. Το εμπόριο συνεχίστηκε μέσω τριγωνικών πωλήσεων κυρίως μέσω 

της Βουλγαρίας γεγονός που φαίνεται και από τον παραπάνω πινάκα των εισαγωγών 

της ΠΓΔΜ όπου η Βουλγαρία κατέκτησε μια από τις πρώτες θέσεις των εμπορικών 

εταίρων της ΠΓΔΜ. Οι τριγωνικές αυτές πώλησης γίνονταν κυρίως από επιχειρήσεις 

που «έστηναν» οι ίδιες Ελληνικές εταιρείες που είχαν εμπορικές δραστηριότητες στην 

ΠΓΔΜ. Η μέθοδος εφαρμόστηκε κατά κόρον  ιδιαίτερα από εταιρίες εξαγωγής 

αγροτικών προϊόντων. Έτσι οι Ελληνικές εταιρείες έστελναν τα προϊόντα 

συσκευασμένα με την φίρμα του ενδιάμεσου προορισμού (εταιρεία στην Βουλγαρία 

που συνήθως ήταν «εταιρεία βιτρίνα»), στον ενδιάμεσο προορισμό «άλλαζε χαρτιά» για 

να φτάσει στον τελικό προορισμό την ΠΓΔΜ. Μικρότερες ποσότητες διακινήθηκαν 

από άλλες χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και την Αλβανία μέσω «αντιπροσώπων» 

που ήταν ή ντόπιες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα.  

           Στον τομέα των ΑΞΕ, η Ελλάδα δραστηριοποιήθηκε δυναμικά από το 1997 και 

μετά. Τα προηγούμενα χρόνια οι επενδύσεις στην χώρα αυτή ήταν ή πολύ μικρές ή 

ανύπαρκτες όπως κατά την  περίοδο του εμπάργκο. 

           Για την Ελλάδα, η ΠΓΔΜ από οικονομικής άποψης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

τόσο για τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών όσο και γιατί είναι μια χώρα με μεγάλο 

επιχειρηματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας είναι 

πλεονασματικό με αυτήν την χώρα, και το άφθονο και πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό 

της ΠΓΔΜ, διότι η ανεργία είναι πολύ υψηλή αποτελεί σανίδα σωτηρίας για τους 

παραδοσιακούς τομείς εντάσεως εργασίας, όπως είναι η υφαντουργεία, για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις.  

            Ιδιαίτερα σημαντικές  είναι και οι επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς όπως οι 

τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές όπως η κατασκευή μεγάλων έργων 
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υποδομής από ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες μέσω του Ελληνικού Σχεδίου για 

την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. Σε γενικές γραμμές η ανάπτυξη της 

ΠΓΔΜ οφείλεται σε ένα μεγάλο μέρος στις επενδύσεις της Ελλάδας. 
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            Κατά συνέπεια η επιβολή του εμπάργκο από την Ελλάδα προς την ΠΓΔΜ δεν 

στέφτηκε με επιτυχία διότι δεν προκάλεσε τον απαραίτητο οικονομικό «πόνο» στην 

χώρα -στόχο, δεν έγινε τον σωστό χρόνο, διήρκεσε μικρό χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα 

είναι μια μικρή χώρα με περιορισμένες δυνατότητες να ασκήσει οικονομική πίεση, ενώ 

δεν κατόρθωσε να πείσει και να πάρει με το μέρος της τους εταίρους και συμμάχους της 

,οι όποιοι αντίθετα ως έναν βαθμό στραφήκαν εναντίον της. Επίσης οι εσωτερικές 

πολιτικές και κοινωνικές διενέξεις με την επικράτηση εθνικιστικών τάσεων στην 

ΠΓΔΜ αποτέλεσαν έναν άλλο σημαντικό λόγο που η χώρα αυτή αρνείτο πεισματικά να 

συμμορφωθεί. Το κόστος και για τις δυο χώρες θα είναι εξαιρετικά μεγάλο και οι  

συνέπειες που θα έχει μια τέτοια κατάσταση στην μελλοντική οικονομική συνεργασία 

των χωρών αυτών σίγουρα θα έχει  δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα στην Ελλάδα 

και ίσως καταστροφικά στην ΠΓΔΜ.  

 

3.2.1 Η περίπτωση της Ρωσίας  

 

Λίγα λόγια για την  Ιστορία 

 

 Αν και τα βαθύτερα αίτια της κρίσης στην Ουκρανία πρέπει να τα 

αναζητήσουμε στο μακρινό παρελθόν θα περιοριστούμε σε συγκεκριμένα περιστατικά 

που οδήγησαν στην Ουκρανική κρίση, στην ανάμιξη της Ρωσίας και στην επιβολή 

κυρώσεων προς την Ρωσία από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Η Μαύρη Θάλασσα 

ήταν πάντα ζώνη ζωτικού συμφέροντος για την Ρωσία αλλά και τις ΗΠΑ και την ΕΕ 

για τον λόγο αυτό προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να προωθήσουν στα ψηλά και καίρια 

αξιώματα προσωπικότητες οι οποίες είτε ήταν ελεγχόμενοι από αυτούς είτε ήταν θετικά 

προσκείμενοι σε αυτούς. Την περίοδο εκείνη εκλεγμένος πρόεδρος της Ουκρανίας ήταν 

ο Βίκτωρ Γιανούκοβιτς που ήταν προσκείμενος στους Ρώσους και ο οποίος στις        

21-11-2015 αρνήθηκε να υπογράψει την συμφωνία σύνδεσης της Ουκρανίας με την ΕΕ. 

Ακολούθησαν διαδηλώσεις υποκινούμενες από την αντιπολίτευση οι οποίοι ήταν 

φιλοδυτικοί με την υποστήριξη της ΕΕ και ΗΠΑ (κατά πολλούς υποκινήθηκαν από 
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 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ , ΑΘΗΝΑ –ΣΚΟΠΙΑ ,Η ΕΠΤΑΧΡΟΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ (1995-2002) Επιμέλεια Ευάγγελος 
Κωφός –Βλάσης . ανάλυση ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΑ 2003 Εκδόσεις Παπαζήση σ151-154 
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δυτικούς). Πολύ σύντομα η κατάσταση πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο Πρόεδρος 

Γιανούκοβιτς κάτω από τον κίνδυνο να χάσει την ζωή του αναγκάζεται να εγκαταλείψει 

το Κίεβο και την διακυβέρνηση της χώρας την ανέλαβε η αντιπολίτευση μαζί με το 

εθνικιστικό κόμμα Δεξιός Τομέας. Από την πρώτη στιγμή η νέα κυβέρνηση υπέγραψε 

την συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ και προσπάθησαν να περάσουν μέτρα σε βάρος των 

μειονοτήτων, ιδιαιτέρα των Ρώσων κατοίκων της Κριμαίας. Την σκυτάλη των 

διαδηλώσεων την πήραν στην συνέχεια οι Ρώσοι της Κριμαίας οι οποίοι ζήτησαν να 

γίνει δημοψήφισμα για την προσάρτηση της περιοχής στην Ρωσία ή την παραμονή της 

στην Ουκρανία. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν συντριπτικά υπέρ της 

ένωσης με την Ρωσία η οποία διαμέσου εχθροπραξιών που έλαβαν χώρα στην περιοχή 

αμέσως αποφάσισε την άμεση προσάρτηση της περιοχής στην Ρωσική Ομοσπονδίας. Η 

αντίδραση των δυτικών ήταν άμεση και από πλευράς  της ΕΕ αποφασίστηκε η επιβολή 

περιοριστικών μέτρων ενάντια στην Κριμαία και την Ρωσική Ομοσπονδία. Έτσι το 

2014 ματαιώθηκε η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας. 

Στις 4-5 Ιουνίου του 2014 πραγματοποιήθηκε η σύνοδος κορυφής των G7 αντί 

της G8 (το όγδοο μέλος ήταν η Ρωσία). Ανεστάλησαν οι διαπραγματεύσεις  για την 

είσοδο της Ρωσίας στον ΟΟΣΑ και στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ). 

Δεσμευτήκαν τα περιουσιακά στοιχειά 150 ατόμων και 38 οντοτήτων και τέθηκαν υπό 

ταξιδιωτική απαγόρευση.  

Για την Κριμαία και την Σεβαστούπολη αποφασίστηκε να επιβληθούν μέτρα 

όπως  

- Η απαγόρευση εισαγωγής αγαθών από την Κριμαία και την Σεβαστούπολη. 

-Περιορισμούς για το εμπόριο και τις επενδύσεις για ορισμένους οικονομικούς τομείς  

και έργα υποδομής. 

-Απαγόρευση παροχής τουριστικών υπηρεσιών.  

-Απαγόρευση εξαγωγής ορισμένων αγαθών και τεχνολογίας.  

Επίσης αποφάσισαν για την Ρωσία για τις οικονομικές συναλλαγές:  

-Να περιορίσουν την πρόσβαση ορισμένων Τραπεζών και Εταιρειών στις πρωτογενείς 

και δευτερογενείς κεφαλαιαγορές της ΕΕ. 

-Απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών όπλων.  

-Απαγόρευση εξαγωγών αγαθών διπλής χρήσης για στρατιωτική χρήση. 

-Περιορισμό της πρόσβασης της Ρωσίας σε ορισμένες ευαίσθητες τεχνολογίες και 

υπηρεσίες για την έρευνα και την  παραγωγή πετρελαίου.  

-Η ΕΤΕ ανέστειλε την υπογραφή νέων χρηματοδοτικών πράξεων με την Ρωσική 

Ομοσπονδία.  
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-Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ανέστειλε την 

χρηματοδότηση νέων έργων. 

-Αναστολή προγραμμάτων της περιφερικής συνεργασίας Ρωσίας- ΕΕ. 
148

 

Η Ρωσία αντέδρασε με την επιβολή εμπάργκο σε αγροδιατροφικά προϊόντα των χωρών 

που συμμετέχουν στις κυρώσεις εναντίον τους. Οι  χώρες που επλήγησαν ιδιαιτέρα από 

το εμπάργκο είναι κυρίως οι Ευρωπαϊκές.   

Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι αντιδράσεις από χώρες μέλη της ΕΕ αλλά και 

από ομάδες συμφερόντων που πλήττονταν και πλήττονται από το εμπάργκο ήταν και 

είναι ακόμη και σήμερα μεγάλες, ζητώντας να αρθούν οι κυρώσεις προς την Ρωσία για 

να άρει και αυτή με την σειρά της το εμπάργκο.  

Οι κατηγορίες των προϊόντων στα οποία επιβλήθηκε εμπάργκο είναι κυρίως αγροτικά 

και κτηνοτροφικά και των παραγωγών τους.  

 Κρέας βοοειδών, χοιρινών και πουλερικών νωπών και κατεψυγμένων καθώς και 

των παραπροϊόντων τους.  

 Γαλακτοκομικά  και τυροκομικά προϊόντα σε όλες τις μορφές τους. 

 Ψάρια σε όλες τις κατηγορίες. 

 Όλα τα λαχανικά.     

 Τα φρούτα. 

 Όσπρια. 

 

Κατ εξαίρεση δεν απαγορεύτηκαν οι εισαγωγές λαδιού και κρασιού.   

 

3.2.2.Τα μακροοικονομικά μεγέθη της εξεταζόμενης περιόδου  

 

 Θα εξετάσουμε τους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες της περιόδου 2010-

2017 
149

κατά την οποία είναι σε εξέλιξη οι οικονομικές κυρώσεις τόσο από πλευράς ΕΕ 

όσο και από την Ρωσική Ομοσπονδία. Σκοπός μας και σε αυτήν την περίπτωση είναι να 

συνδέσουμε τις διαφορές θεωρητικές προσελκύσεις με τα αποτελέσματα των κυρώσεων 

στην πράξη.  
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 http://www.consilium.europa.eu/el/policies/sanctions/ukraine-crisis/ 

149 Ετήσιες εκθέσεις από 2010-2017 για την οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις διμερείς 

σχέσεις Ελλάδος Ρωσίας  Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Πρεσβεία της Ελλάδος στην 
Μόσχα. 
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Διάγραμμα 8: Ρυθμός Μεταβολής ΑΕΠ, 2005-2016 

  

Διάγραμμα 9: Πορεία Ρωσικού ΑΕΠ 

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Ρωσικής Ομοσπονδίας.  

 

Από το 2011 το ΑΕΠ της Ρωσίας παρουσιάζει κάμψη, από 5,3% σταδιακά 

διαμορφώνεται στο 0,7% το 2013 για να περάσει σε αρνητικό ρυθμό το 2014 της τάξης 

του -2,8% αλλά τον επόμενο χρόνο φαίνεται να σταθεροποιείται η οικονομία 

παρουσιάζοντας ρυθμό -0,2%.  
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Διάγραμμα 10: Πορεία Πληθωρισμού στη Ρωσία, 2000-2016 

 

Ο πληθωρισμός που το 2000 διαμορφώνεται στο 20,2%  το 2010 και 2011 

εκτοξεύεται στο 8,8% και  6,1% αντίστοιχα για να αυξηθεί οριακά στο 6,6% το 2012 

και το 2013 στο 6,5% και να κλιμακωθεί  την χρονιά της κρίσης και του εμπάργκο από 

11,4% στο 12,9% το 2014 και 2015 και να μειωθεί δραματικά  στο 5,4% την επομένη 

χρονιά.  

 

Διάγραμμα 11: Πορεία Ανεργίας στη Ρωσική Ομοσπονδία (%), 1992-2016 
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Διάγραμμα 12: Εξέλιξη πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος στη Ρωσία 2000-2016 

 

 

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Ρωσικής Ομοσπονδίας.  

 

Η  οικονομία της Ρωσικής ομοσπονδίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η 

αγορά της Ρωσία είναι εξαιρετικά μεγάλη και ανήκει στις λεγόμενες αναδυόμενες 

αγορές. Από το 2000 έως και το 2008 παρουσιάζει αξιοθαύμαστη ανάπτυξη της τάξης 

του 6-7% ετησίως. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που οδήγησαν στους 

υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης είναι και η πολιτική σταθερότητα που 

επικράτησε κατά την διακυβέρνηση του Β. Πούτιν. Η οικονομική κρίση επηρέασε την 

οικονομία της Ρωσίας το 2008 καταγράφοντας πτώση του ΑΕΠ κατά 7,8% για να 

ανακάμψει πολύ σύντομα ακλουθώντας την τάση της παγκόσμιας οικονομίας, έτσι το 

2009 καταγράφει αύξηση του ΑΕΠ κατά 4%.  

 Η αύξηση οφείλονταν στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 8,2% 

λόγω της αύξησης της εσωτερικής ζήτησης και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου η 

οποία ανήλθε στο 6%. Στον τομέα των κατασκευών του λιανικού εμπορίου κατά 4% 

και στον κλάδο των μεταφορών  που το 2010 αυξήθηκε κατά 7,7%. Επίσης η αύξηση 

των εξαγωγών κατά 31,2%, 398 δις $ και των εισαγωγών κατά 29,7%, 248,8 δις $ είχαν 

ως αποτέλεσμα την αύξηση του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου στα 149,2 δις $ 

αυξανόμενο κατά 37,6 δις. Συνέπεια αυτών η ισχυροποίηση της ισοτιμίας του  εγχώριου 

νομίσματος.  

Από το 2011 το ΑΕΠ της Ρωσίας παρουσιάζει κάμψη, από 5,3% σταδιακά 

διαμορφώνεται στο 0,7% το 2013 για να περάσει σε αρνητικό ρυθμό το 2015 της τάξης 

του -2,8% αλλά τον επόμενο χρόνο φαίνεται να σταθεροποιείται η οικονομία 

παρουσιάζοντας ρυθμό -0,2%.  
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Το 2014 χαρακτηρίζεται ως χρονιά στασιμότητας. Οι βασικοί λόγοι είναι η 

απότομη πτώση της τιμής του πετρελαίου κατά 55% περίπου πέφτοντας κάτω από τα 

100$ το βαρέλι και οι οικονομικές κυρώσεις που της επιβλήθηκαν. Έτσι η βιομηχανική 

παραγωγή παρουσίασε αύξηση μόνο 1,7% σε σχέση με το 2013 και ο κατασκευαστικός 

τομέας συρρικνώθηκε κατά 4,5%. 

Σημαντικές πιέσεις ασκήθηκαν στην ισοτιμία του νομίσματος το ρούβλι, έτσι η 

μέση συναλλαγματική ισοτιμία διαμορφώθηκε στα 38,6 ρούβλια ανά $ έναντι 31,9 

ρούβλια ανά $ το 2013 και 50,9 ρούβλια ανά ευρώ το 2014 έναντι 42,4 ρούβλια ανά 

ευρώ το 2013. Ένας επιπρόσθετος λόγος που διολίσθησε το νόμισμα το ρούβλι ήταν και 

η εγκατάλειψη της πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα των παρεμβάσεων στην αγορά 

συναλλάγματος για την στήριξη του νομίσματος, για να εφαρμοστεί από το 2015 η 

ελεύθερη διαπραγμάτευση του. Έτσι από το 2015 το ευρώ κινήθηκε πάνω από τα 70 

ρούβλια και το δολάριο πάνω από τα 62.  

 

Διάγραμμα 13: Πορεία συναλλαγματικής ισοτιμίας ρουβλίου έναντι Ευρώ και 

Δολαρίου ΗΠΑ, 2005-2016 

 

 

Το 2014 η Κεντρική Τράπεζα για να στηρίξει το ρούβλι δαπάνησε 80 δις $ από 

τα συναλλαγματικά της αποθέματα. Καθώς τα  αποτελέσματα ήταν αρνητικά διότι με 

τον τρόπο αυτό δεν μπόρεσε να ανακόψει την πτώση της ισοτιμίας στράφηκε στην 

πολιτική της παρέμβασης του επιτοκίου. Η Κεντρική Τράπεζα αύξησε δραστικά το 

βασικό επιτόκιο κατά 750 μονάδες βάσης  διαμορφώνοντας το από τα 9,5% στα 17%. 

Με τον τρόπο αυτό ευελπιστούσε να καταστήσει το ρούβλι περισσότερο ελκυστικό από 

τους επενδυτές και να ανακόψει έτσι την πτωτική πορεία του, καθώς και να αντιστρέψει 

την τάση φυγής των κεφαλαίων. 
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Διάγραμμα 14: Πορεία βασικού επιτοκίου τέλη 2014 έως 2016 

 

 

 

Και αυτή η πολιτική δεν στέφτηκε με επιτυχία. Η μαζική έξοδος κεφαλαίων δεν 

αποφεύχθηκε τελικά λόγω των αρνητικών προβλέψεων για την οικονομία και της 

διολίσθησης του νομίσματος της. Το 2014 η καθαρή εκροή κεφαλαίου ανήλθε στα 

151,5 δις $ σε σχέση με τα 62,7 δις$ το 2013.  

Το ύψος των ξένων συναλλαγματικών  αποθεμάτων ήταν  1-11-2015  385,5 δις 

$ ενώ το 2013 509,6 δις$.  

Όσο αφορά το εξωτερικό χρέος αυτό μειώθηκε κατά 18,1% και ανήλθε στα 

597,3δις $ ενώ το 2013 ήταν 728 δις $. Από το συνολικό αυτό χρέος τα 303,8 δις$ 

(2014) , 375,9 δις $(2013) αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα 293,4 

δις$,(2014) ,352,9 δις $ (2013) τον ιδιωτικό τομέα και μονό το 41,6 δις $ είναι το χρέος 

της κεντρικής κυβέρνησης. Το συνολικό χρέος αντιστοιχεί στο 45% του ΑΕΠ. 
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Διάγραμμα 15: Πορεία Εξωτερικού Χρέους, 2010-2016(εκατ.δολ.ΗΠΑ) 

 

 

Επίσης σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα το εμπορικό ισοζύγιο της Ρωσίας 

για το 2014 ήταν 804,7 δις$ μειωμένο κατά 6,9% σε σχέση με το 2013. Οι εξαγωγές 

μειώθηκαν κατά 5,1% σε σχέση με το 2013 και ανήλθαν στα 496,7 δις $. Οι εισαγωγές 

μειώθηκαν κατά 9,8% σε σχέση με το 2013 φτάνοντας τα 308 δις $. Τέλος το εμπορικό 

ισοζύγιο εξακολούθησε να είναι πλεονασματικό κατά 188,7 δις $ αυξημένο κατά 3,7 % 

Στις υπηρεσίες το ισοζύγιο βελτιώθηκε κατά 5,3 % αλλά εξακολούθησε να είναι 

ελλειμματικό κατά 55,2 δις $. Οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 6 % φτάνοντας 

τα 65,8 δις$, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,8% στα 121δις $. Το συνολικό 

εμπόριο υπηρεσιών ανήλθε για το 2014 στα 186,8 δις $ μειωμένο κατά 5,9 % σε σχέση 

με το 2013.   

Από το 2016 η Ρωσική οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης μετά από μια 

περίοδο ύφεσης λόγω της πτώσης του πετρελαίου και των οικονομικών κυρώσεων. Την 

χρονιά αυτή το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,2% σε 84,6 τρις ρούβλια  έναντι 2,8% το 

2015.  

Οι επιδόσεις των διαφόρων τομέων της Ρωσικής οικονομίας κατέγραψαν μεικτά 

πρόσημα. Η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε αύξηση 1,1% σε σχέση με το 2015, ο 

εξορυκτικός τομέας παρουσίασε αύξηση κατά 2,5%, η μεταποίηση αυξήθηκε οριακά 

κατά 0,1%, η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενεργείας, φυσικού αερίου και νερού 

αυξήθηκε κατά 1,5%, ο αγροτικός τομέας κατά 4,8%, και ο τομέας εμπορευματικών 

μεταφορών κατά 1,8% σε σχέση πάντα με το 2015. Πτωτικές τάσεις παρουσίασαν οι 

τομείς των κατασκευών κατά 4,3%, το λιανικό εμπόριο κατά 4,6% σε σχέση με το 

2015. 
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Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,4% σε σχέση με το 12,9% το 2015. Το 

ποσοστό ανεργίας για το 2016 καταγράφηκε στο 5,5% φτάνοντας στα 4,2 εκ ανέργους. 

Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά 5,9% σε σχέση με το 2015. Ο μέσος 

μηνιαίος ονομαστικός μισθός διαμορφώθηκε στα 36746 ρούβλια αυξημένος κατά 8% 

ενώ ο μέσος μηνιαίος πραγματικός μισθός αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το 2015. Η 

τιμή του πετρελαίου κατέγραψε τις χαμηλότερες τιμές, $41,9 ανά βαρέλι Ural έναντι $ 

51,23 το βαρέλι το 2015. Η μέση τιμή του φυσικού αερίου στα γερμανικά σύνορα 

διαμορφώθηκε στα 5,16 $/ΜΜBTU το 2016 παρουσιάζοντας μείωση κατά 11% σε 

σχέση με το 2015 που ανήλθε στα 5,81 $/ΜΜBTU. 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας η μέση ετήσια συναλλαγματική 

ισοτιμία μεταξύ ρουβλίου, δολαρίου και ευρώ το 2016 ήταν 66,9 ρούβλια/$ και 

74,06ρούβλια/ευρώ ενώ το 2015 ήταν 60,6 ρούβλια/$ και 67,4 ρούβλια/ευρώ 

υποτιμήθηκε το ρούβλι κατά 9,3% και 9% αντίστοιχα. Επίσης σύμφωνα με την 

Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και το 2016 ήταν μια χρονιά όπου η εκροή κεφαλαίων 

ακολουθεί πτωτική πορεία. Έτσι μετά την μείωση κατά 62% στις εκροές κεφαλαίων  

που παρουσιάστηκε το 2015 σε σχέση με το 2014, το 2016 η εκροή μειώθηκε κατά 67% 

δηλαδή οι εκροές ανήλθαν στο ποσό των 19,2 δις $. Τα διεθνή αποθέματα της χώρας σε 

συνάλλαγμα αυξήθηκαν το 2016 κατά 9,3 δις$ σε 377,7 έναντι 368,4 το 2015.  

Για το εξωτερικό χρέος παρατηρείται και σε αυτόν τον τομέα μείωση από το 

2015 που ήταν 519,1δις$ σε 513,5 δις $ το 2016. 

Το εξωτερικό εμπόριο 2016 παρουσίασε πτώση κατά 11,4% στα 473,4 δις. Οι 

Ρωσικές εισαγωγές μειωθήκαν κατά 17,5% σε σχέση με το 2015 φτάνοντας τα 281,6 δις 

με τις εξαγωγές να μειώνονται οριακά κατά 0,7% στα 131,7 δις$ παρουσιάζοντας 

πλεόνασμα 90 δις $. Η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας 

παρά την μείωση που παρατηρείται στις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές οι οποίες 

διαμορφώθηκαν από 44,8% το 2015 σε 42,8% το 2016. Οι εισαγωγές της Ρωσίας από 

την ΕΕ το 2016 μειώθηκαν κατά 0,4% σε 69,9 δις $ ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 

21,2 % στα 130,5 δις $. Ο συνολικός όγκος εμπορίου ΕΕ-Ρωσίας ανήλθε στα 200,4 δις 

$ μειωμένος κατά 15%.  

Στις υπηρεσίες σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα το ισοζύγιο αν και 

βελτιώθηκε παρέμεινε ελλειμματικό κατά 23,9 δις $. Οι εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν 

στα 50,5 δις $ μειωμένες κατά 2,3% και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 16,1% και 

ανήλθαν στα 74,4 δις $. Συνολικά το εμπόριο υπηρεσιών ανήλθε στα 124,9 δις $ για το 

2016 μειωμένο κατά 11% σε σχέση με το 2015. 
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 Το 2016 οι εισροές από ΑΞΕ σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα αυξήθηκαν 

κατά 381% . Οι επενδύσεις έφτασαν το ύψος των 32,9 δις $. Οι εκροές αυξήθηκαν κατά 

0,5% στα 22,6 δις $ Συμφώνα με την έκθεση της “Global Investment Trends Monitor” η 

αύξηση των ΑΞΕ προς την Ρωσία οφείλονταν στις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών 

περιουσιακών στοιχείων. Το 19,5% της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Rosneft πέρασε 

στα χέρια της κοινοπραξίας της ελβετικής Glencore και του κρατικού επενδυτικού 

ταμείου του Κατάρ έναντι 11 δις $. Τέλος θα λέγαμε ότι και το 2016 είναι μια χρονιά 

προσαρμογής της Ρωσικής οικονομίας. Κύριο μέλημα της κυβέρνησης της είναι η 

σταθεροποίηση της οικονομίας και η έξοδος της από την ύφεση που προήρθε 

πρωτίστως από την πτώση των τιμών του πετρελαίου και δευτερεύοντος από τις 

οικονομικές κυρώσεις που της επιβλήθηκαν. Η πολιτική των ελεύθερων κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι περικοπές των δαπανών, η ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών, και η αξιοποίηση του Αποθεματικού Ταμείου ήταν τα βασικότερα μέτρα που 

εφάρμοσε η Ρωσική κυβέρνηση για την σταθεροποίηση της οικονομίας. Η πολιτική 

αυτή εφαρμόστηκε και το 2017 έτος για το οποίο το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 

2% περίπου κυρίως λόγω των επενδύσεων στον αγροτικό, βιομηχανικό και στον τομέα 

της ενέργειας. Η Ρωσία το 2017-2018 αναρριχήθηκε στην 38 θέση όσο αφορά την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της μεταξύ 137 οικονομιών  ενώ την προηγούμενη 

χρονιά κατείχε την 43 και το 2012 την 67 θέση. 

 

Πίνακας 14: Εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας με εξωτερικό 

 

Σε εκ $   2013  2014  2015  2016   

Εξαγωγές   527266.4 496944,5 346486,4 287574,0 

Εισαγωγές  314967,0 285982,2 184347,8 183,590,1 

Όγκος εμπορίου 842233,4 782926,7 530833,9 471164,1 

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 

 

Πίνακας 15: Κύριοι εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας 

   

2013- 2014                                       2015 - 2016 

Χώρα                 Όγκος εμπορίου                    Χώρα            Όγκος εμπορίου 

Κίνα     88.798,5 -  88.389,1             Κίνα            63.553,1- 66.108,2  

Ολλανδία     75.963,3 -   73.210,2                 Γερμανία           45.791,9- 40.709,4  

Γερμανία           74.943,9 -   70.086,5                   Ολλανδία          43.944,4- 32.275,7 
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 Ιταλία                    53.868,ο -  48.469,4             Λευκορωσία   24.218,9- 23.457,0                                                                                                               

Λευκορωσίας        34187,5 -   31.504,0                  ΗΠΑ                    20.909,9- 20.276,8 

Τουρκία                 32.748,9-   31.099,0              Ιταλία                 30.613,6- 19.770,4 

Ιαπωνία             33.228,0-   30.797,2                    Ιαπωνία             21.302,5- 16.064,0 

ΗΠΑ                27.637,1-    29.175,3                  Τουρκία             23.340,6- 15.845, 

Ουκρανία          39.603,5-   27.861,9                    Ν Κορέα             18.051,9- 15.140,4 

Ν Κορέα    25.172,5-   27.311,2                   Γαλλία                11.631,5- 13.267,5 

Πολωνία     27.907,4-   23.007                      Πολωνία             13.762,9- 13.057,2 

Ελλάδα    6.855,9-     4.167,8             Ελλάδα           2.751,8-    2.873,8  

 

Η Ελλάδα από την 33 αναρριχήθηκε στην 31 θέση.  

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 

 

Πίνακας 16: Σύνθεση Εξαγωγών της Ρώσικης Ομοσπονδίας 

 

Σύνθεση εξαγωγών της Ρωσικής Ομοσπονδίας   Μερίδιο επί συνόλου  

Ορυκτά προϊόντα (πετρέλαιο και φυσικό αέριο)      59,2% 

Μέταλλα και τεχνουργήματα       10,2% 

Μηχανήματα, εξοπλισμός και οχήματα       8,5% 

Χημικά προϊόντα, καουτσούκ         7,3% 

Τρόφιμα, γεωργικές πρώτες ύλες         6,0% 

Ξύλο και προϊόντα χαρτιού         3,4% 

Πολύτιμοι λίθοι πολύτιμα μέταλλα        3,1% 

Αλλά προϊόντα           1,9% 

Υφάσματα και προϊόντα υπόδησης         0,3% 

Δορές και δέρματα γούνες          0,1%   

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 

 

Πίνακας 17: Σύνθεση Εισαγωγών της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

 

Σύνθεση εισαγωγών της Ρωσικής Ομοσπονδίας   Μερίδιο επί συνόλου  

Μηχανήματα, εξοπλισμός, οχήματα      47,4% 

Χημικά προϊόντα, καουτσούκ       18,5% 

Τρόφιμα και γεωργικές πρώτες ύλες       13,7% 

Μέταλλα και τεχνουργήματα         6,2% 
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Υφάσματα και προϊόντα υπόδησης         6,0% 

Αλλά προϊόντα           3,9% 

Ορυκτά προϊόντα           1,8% 

Ξύλο προϊόντα χάρτου         1,9% 

Δορές και δέρματα γούνες          0,4% 

Πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα         0,2% 

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 

 

Τα βασικότερα εξαγωγικά προϊόντα της Ρωσίας είναι όπως φαίνεται τα 

προϊόντα ενέργειας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αποτελούν την κύρια πηγή πλούτου 

της.  

Πίνακας 18: Ροές ΑΞΕ  σε εκ $     

                                     2013         2014       2015   2016    Μεταβολή 

Εισερχόμενες ΑΞΕ                 69219         22031      6853  32976       381,2% 

Εξερχόμενες  ΑΞΕ             86507        57082      22085  22581           2,2% 

Απόθεμα ΑΞΕ στην Ρωσία    565654       365439   347690   462697       33,1%  

Απόθεμα ΑΞΕ από  Ρωσία    479501        411270   367593   419453      14,1%  

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 

 

Πίνακας 19: 10 πρώτες χώρες προέλευσης /προορισμού ΑΞΕ το 2016σε εκ $ 

 

Χώρα  

Προέλευσης            Αξία σε εκ$  Μερίδιο    Χώρα προορισμού   Αξία σε$ Μερίδιο 

Σιγκαπούρη  16,274        49,4% Κύπρος         9.924 43,9% 

Μπαχάμες    5,802        17,6% Βρετανικές            

Βερμούδες    2,414          7,3% Παρθένες Νήσοι      1864   8,3% 

Γαλλία     2018          6,1% Ελβετία          1433   6,3% 

Ελβετία    1842           5,6% Μπαχάμες          1205   5,3% 

Αυστρία      1071           3,2% Τουρκιά          1184   5,2% 

Βρετανικές         Ιρλανδία          1125   5,0% 

Παρθένες Νήσοι     962          2,9%   Σιγκαπούρη            888   3,9% 

Τζέρσυ       608          1,8% Ολλανδία            881   3,9% 

Η Βασίλειο      430          1,3% ΗΠΑ             873   3,9% 

Σουηδία       405          1,2% Ουκρανία             822   3,6% 

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 
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Οι μεγαλύτερες επενδύσεις αφορούν ανακυκλούμενα (round –tripping) Ρωσικά 

κεφάλαια. Κεφάλαια που κατευθύνθηκαν σε χώρες όπως η Κύπρος, η Ολλανδία, το 

Λουξεμβούργο και τα νησιά της Καραϊβικής. Χώρες δηλαδή με ευνοϊκό φορολογικό 

καθεστώς  ( offshore). Η Γάλλια είναι μάλλον η χώρα με τις μεγαλύτερες επενδύσεις 

στην Ρωσία και ακλουθούν η Αυστρία, το Η. Βασίλειο, η Σουηδία, ΗΠΑ, Καζακστάν 

και Κίνα. Μπορεί η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ελβετία να μην 

συμπεριλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο των χωρών –φορολογικών παραδείσων 

λειτουργούν όμως ως τέτοιες καθώς σε αυτές εδρεύουν εταιρείες holding ρώσικων 

συμφερόντων για την αποφυγή υψηλής φορολογίας. 

 

3.2.3 Παραγωγικοί τομείς  

 

3.2.3.1. Πρωτογενής τομέα  

Γενικά ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει σταθερά αυξητικές τάσεις. Για τα 

σιτηρά το 2016 ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές όπως και το 2008 και το 2014. 

Αύξηση παραγωγής παρουσιάζεται και σε άλλα προϊόντα όπως λαχανικά, όσπρια, 

καλαμπόκι σίκαλη, ζαχαρότευτλα, σόγιας, ηλιόσπορων κ.α. η αύξηση της παραγωγής 

μέσω των επενδύσεων στον τομέα αυτό κάλυψε ως ένα σημείο το κενό που προέκυψε 

στην αγορά από τις κυρώσεις. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στον κτηνοτροφικό 

τομέα. ανάλογα αποτελέσματα παρατηρούνται και στην παραγωγή αλιευμάτων. Το 

αποτέλεσμα είναι οι συνεχώς μειούμενες εισαγωγές. Παρατηρείται δηλαδή το 

φαινόμενο της υποκατάστασης των εξαγωγών.       

 

3.2.3.2 Ενεργειακά προϊόντα  

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας η παραγωγή 

πετρελαίου κατά το 2016 ανήλθε στους 547,5 ε. τόνους έναντι 534,2€ τόνους το 2015 

αύξηση 2,5%, από τις όποιες οι 254,2 ε. τόνοι εξήχθησαν το 2016 έναντι 241,3 ε. 

τόνους το 2015 αύξηση 5,3%. 

Τα διαπιστωμένα αποθέματα πετρελαίου της Ρωσίας υπολογίζονται στο 5% των 

παγκόσμιων αποθεμάτων αν και εκτιμάται ότι τα πραγματικά αποθέματα είναι πολύ 

μεγαλύτερα. Η μεγαλύτερη εταιρεία στην παραγωγή πετρελαίου είναι η ROSNEFT που 

παράγει το ένα τρίτο περίπου της συνολικής παραγωγής.  
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Η παραγωγή φυσικού αερίου για το 2016 ανήλθε στα 640,2 δις κ.μ. έναντι 635,5 

δις κ.μ. Οι εξαγωγές φυσικού αερίου το 2016 ανήλθαν στα 208,6 δις κ.μ. έναντι 

211,5δις κ.μ. το 2015 μειωμένες κατά 1,4%.  

 

3.2.3.3 Δευτερογενής τομέας  

 

Γενικά ο δευτερογενής τομέας και η μεταποίηση το 2014 και 2015 παρουσίασε 

κάμψη αλλά το 2016 είναι μια χρονιά που η βιομηχανική παραγωγή κινείται ανοδικά. 

Έτσι παρουσιάζεται άνοδος κατά 1,1% . Ο τομέας των ελαστικών και των πλαστικών 

προϊόντων παρουσίασε αύξηση 5,4%, των χημικών προϊόντων και της 

κλωστοϋφαντουργίας 5,3%, των προϊόντων δέρματος και υπόδησης 5,1%, των 

μηχανημάτων και του εξοπλισμού 3,8%, των προϊόντων ξύλου 2,8%, της εξόρυξης 

πρώτων υλών 2,5%, και των τροφίμων 2,4%. Πτώση παρουσίασαν οι τομείς της 

παραγωγής μη μεταλλικών ορυκτών 6,6%, της παραγωγής οχημάτων και μεταφορικού 

εξοπλισμού 3%, και της μεταλλουργίας 2,3%. 

  

3.2.4 Υπηρεσίες 

 

Πίνακας 20: Μεταφορές διαμορφώθηκαν ως εξής (σε εκ. τόνους) 

Έτος 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016        

         7749 8337 8519 8264 8006 7582 7597 

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 

 

Και οι μεταφορές ακολουθούν την πορεία του εμπορίου. Οι μειώσεις των 

εμπορικών συναλλαγών  είχαν ως αποτέλεσμα και την αντίστοιχη μείωση στις 

μεταφορές . 

   

3.2.5 Τουρισμός  

 

Πίνακας 21: Τουριστική δαπάνη σε δις $  

Έτος  2010 2011  2012   2013   2014    2015 

 994,6 119,9 1174,3 1256,6  1411,5  1371,2 

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 
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Η τουριστική δαπάνη το 2015 παρουσίασε μείωση της τάξης του 30,6 % που  

συνεχίστηκε σε ποσοστό 7,9% για το 2016 σύμφωνα με την Rosstat. Έτσι  31,7 εκ 

Ρώσοι τουρίστες επισκέφτηκαν χώρες του εξωτερικού το 2016 έναντι 34,4 εκ το 2015. 

Ο κύριος λόγος της μείωσης αυτής ήταν η συρρίκνωση της Ρωσικής οικονομίας και η 

υποτίμηση του Ρώσικου νομίσματος.  

 

Πίνακας 22: Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των Ρώσων πολιτών σε χιλ.  

 

 Χώρες  2016  2015  Μεταβολή     Μερίδιο 2016 

 Αχπαζια 4257  3824  11,3%   13,4% 

 Φινλανδία  2894  3067  -5,6%   9,1% 

 Καζακστάν 2850  3125  -8,8   9,0% 

 Ουκρανία 1804  1657  8,9%   5,7% 

 Κίνα  1676  1284  30,5%   5,3% 

 Εσθονία 1511  1477  2,3%   4,8% 

 Πολωνία 1104  1322  -16,5%   3,5% 

 Γερμανία 1057  1111  -4,8%   3,3% 

 Ταϊλάνδη   867    675  28,4%   2,7% 

 Κύπρος   813    550  47,8%   2,6% 

 Τουρκία   797  3460  -77%   2,5% 

 Ισπανία   790    693  14%   2,5% 

 Ελλάδα   782    634  23,4%   2,5% 

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 

 

3.2.6 Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας –Ρωσίας  

 

Πίνακας 23: Διμερές εμπόριο αγαθών  έτος 2010 

Έτος     2010  2009      Μεταβολή 

Εξαγωγές Ελλάδος         321751885       234543887       37,18% 

Εισαγωγές Ελλάδος       4668914942     2959729909       57,74% 

Όγκος εμπορίου       4990666827     3194273796               56,23% 

Εμπορικό ισοζύγιο      -4347163057    -2725186022               59,51% 

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι 

εισαγωγές από την Ρωσία αυξήθηκαν σημαντικά όπως και ότι το έλλειμμα του 

εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας αυξήθηκε και αυτό κατά 59,51%. Στις εξαγωγές 

παρατηρείται μεγάλη αύξηση στις κατηγορίες δερμάτινα και γουναρικά, στα φρούτα 

(ροδάκινα), στα ψαριά νωπά θαλασσινά και στις συσκευές τηλεφωνίας. Στις εισαγωγές 

μεγάλη αύξηση παρατηρείται στο πετρέλαιο και φυσικό αέριο και στα παράγωγα του. 

     

Πίνακας 24: Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδας –Ρωσίας (2010-2011) 

Έτος     2010  2011      Μεταβολή 

Εξαγωγές Ελλάδος         321751885       394313206     -15%   

Εισαγωγές Ελλάδος       4668914942     4051909063       22,6% 

Όγκος εμπορίου       4990666827     4446222269             -13,1% 

Εμπορικό ισοζύγιο      -4347163057    -3657595857            -18,2% 

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 

 

Το 2011 ήταν μια χρονιά αύξησης των εξαγωγών και μείωσης των εισαγωγών 

με ένα ελλειμματικό παρόλα αυτά ισοζύγιο. Κυριότερο εξαγωγικό προϊόν παρέμεινε η 

γούνα και το δέρμα σε ποσοστό 25,8% επί του συνόλου των εξαγωγών. Εντυπωσιακή 

αύξηση παρουσίασαν οι συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας κατά 127,7% όπως και τα 

ολοκληρωμένα κυκλώματα 216,35%. Στα φρούτα οι φράουλες και τα ακτινίδια 86,9%. 

Τα εσπεριδοειδή 371,2% τα στιλβώματα 36,78%, τα ορυκτέλαια κατά 56,16%, οι 

ανελκυστήρες 33,86%, οι συσκευές παραγωγής ψύχους 86,31% και τέλος σταθερά 

αυξητική τάση παρατηρείται στο ελαιόλαδο και τα μάρμαρα. Πτώση στις εξαγωγές 

έχουμε στα ψαριά και τον καπνό. Η μείωση στις εισαγωγές επικεντρώνεται κυρίως στα 

προϊόντα ενέργειας.  

 

Πίνακας 25: Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδας –Ρωσίας (2013-2014) 

Έτος     2014  2013          Μεταβολή 

Εξαγωγές Ελλάδος      356890110         406029937         -12,1%  

Εισαγωγές Ελλάδος     4841668692       6606110234         -26,7%  

Όγκος εμπορίου     5198558802       7012140171                 -25,9% 

Εμπορικό ισοζύγιο    -4484778582      -6200080297                 -27,7% 

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 
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Το 2014 είναι η χρονιά που η Ρωσία ως απάντηση στις οικονομικές κυρώσεις 

που τις επέβαλαν ΗΠΑ, ΕΕ και άλλες χώρες απαγόρευσε τις εισαγωγές αγροτικών 

προϊόντων από τις χώρες που συμμετείχαν στις οικονομικές αυτές κυρώσεις. Το 

αποτέλεσμα ήταν να επηρεαστούν αρνητικά οι Ελληνικές εξαγωγές οι οποίες  

παρουσίασαν μείωση κατά 38,5%. Οι Ελληνικές εξαγωγές προϊόντων που εμπίπτουν 

στην απαγόρευση αποτελούν το 21,5% επί του συνόλου των Ελληνικών εξαγωγών στα 

προϊόντα αυτά. Έτσι μειωθήκαν οι εξαγωγές από 125 εκ ευρώ το 2013 σε 77 εκ ευρώ το 

2014. Παρόλα αυτά οι γούνες και τα δέρματα εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη 

θέση στην λίστα των εξαγώγιμων προϊόντων και ακολουθούν τα ροδάκινα και οι 

φράουλες, οι ανελκυστήρες και οι τηλεφωνικές συσκευές. Στις εισαγωγές τα προϊόντα 

ενέργειας εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση. 

 

Πίνακας 26: Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδας –Ρωσίας (2015-2016) 

Έτος     2016  2015      Μεταβολή 

Εξαγωγές Ελλάδος         215490982      213081393       1,1% 

Εισαγωγές Ελλάδος       2789357563    3398976156               -17,9% 

Όγκος εμπορίου       3004848545    3612057549               -16,8% 

Εμπορικό ισοζύγιο      -2573866581   -3185894763               -19,2% 

Πηγή: Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων , Πρεσβεία Μόσχας 

 

Η συνεχιζόμενη μείωση του όγκου εμπορίου των δυο χωρών οφείλεται στην 

συνεχιζόμενη απαγόρευση των εισαγωγών από την πλευρά της Ρωσίας. 

 

3.2.7 Ρωσικές επενδύσεις στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με τη Κεντρική τράπεζα της Ρωσίας το 2013 το απόθεμα Ρώσικων 

ΑΞΕ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 571εκ.$ αυξημένο κατά 2,3% σε σχέση με το 

2012 που αντιστοιχούν στα 558 εκ $. Δηλαδή στο 0,12 %  των συνολικών ρώσικων 

ΑΞΕ. Το 2014 οι Ρωσικές ΑΞΕ έφτασαν τα 185 εκ $ και στο 0,33 εκ $. Οι επενδύσεις 

αυτές αφορούσαν κυρίως επενδύσεις στην ενέργεια τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις 

τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό ,τα ακίνητα, και το τομέα των τροφίμων. Για το 2016 το 

απόθεμα των Ρώσικων ΑΞΕ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε 683 εκ$ αυξημένο κατά 8,0% 

δηλαδή το 0,2 % των συνολικών ΑΞΕ στο εξωτερικό.    
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3.2.8 Τουρισμός   

 

Το τουριστικό ρεύμα από την Ρωσία προς την  Ελλάδα δεν παρουσιάζει 

σταθερή τάση. Από 290.000 που ήταν ο αριθμός των Ρώσων τουριστών το 2008 

αυξήθηκε στους 370.000 το 2010, αύξηση κατά 25%. Το 2013 οι Ρώσοι επισκέπτες 

έφτασαν το 1.175.629 για να μειωθούν κατά 13,6% το 2014 σε 1.016.083 τουρίστες. Το 

2015 634.000 Ρώσοι πολίτες επισκέφτηκαν την Ελλάδα και το 2016 782.000 ποσοστό 

αύξησης 23,4%. Η μεγάλη πτώση του 2015 οφείλεται στην επιβολή βίζας και στην 

χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία έκδοσης της.  

 

 3.2.9 Αποτελέσματα των κυρώσεων μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας 

 

Η Ρωσική ομοσπονδία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα που την δεκαετία του ΄90 

βγήκε από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς κεντρικού σχεδιασμού για να μεταβεί σε αυτό 

της ελεύθερης αγοράς. Η μετάβαση αυτή πραγματοποιήθηκε με αργούς ρυθμούς και με 

μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Παρόλα αυτά όμως η Ρωσική οικονομία έχει 

να παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές και επιτυχίες. Η οικονομική της ανάπτυξη σε 

πολλούς τομείς είναι αξιοθαύμαστη. Σταδιακά ανέκτησε τόσο την οικονομική της 

δύναμη όσο και την στρατιωτική. Είναι μια μεγάλη χώρα με αρκετά ισχυρή οικονομία, 

που σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι αποτελεί έναν μεγάλο και σοβαρό παίκτη στην 

γεωπολιτική σκακιέρα. Τις οικονομικές κυρώσεις κατά την διάρκεια της Ουκρανικής 

κρίσης τις επέβαλαν οι ΗΠΑ μια επίσης μεγάλη χώρα που μέχρι σήμερα  τουλάχιστον 

είναι ο κυρίαρχος  οικονομικός παίκτης παγκοσμίως. Στις κυρώσεις αυτές συμμετέχον η 

ΕΕ που ως οργανισμός είναι ιδιαίτερα συνεκτικός και οικονομικά ισχυρός, παράλληλα 

η ΕΕ αποτελεί και τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Επίσης σε αυτές συμμετέχουν και άλλες χώρες όπως ο Καναδάς. Ως αντίδραση η 

Ρωσική Ομοσπονδία επέβαλε καθεστώς απαγόρευσης εισαγωγών αγροτικών προϊόντων 

από τις χώρες αυτές.  

Η περίπτωση αυτή είναι μια κλασική περίπτωση πολυμερών κυρώσεων. Η 

επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην περίπτωση αυτή ήταν η μόνη ενδεδειγμένη 

αντίδραση των χωρών αυτών διότι η χρήση στρατιωτικής βίας ήταν αδύνατη. Και οι 

δυο πλευρές διαθέτουν πολύ ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς και ένα μεγάλο 

πυρηνικό οπλοστάσιο. Μια στρατιωτική αντιπαράθεση θα ήταν καταστροφική. Ο λόγος 

της επιβολής κυρώσεων ήταν ότι από την πλευρά της Ρωσίας καταπατήθηκαν οι 
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διεθνείς κανόνες για την εδαφική ακεραιότητα ενός κυριάρχου κράτους που στην 

συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η Ουκρανία.  

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ρωσία ανήκουν στην κατηγορία των νέων 

και έξυπνων κυρώσεων. Στοχεύουν στην ελίτ της Ρωσίας και ιδιαίτερα στους «φίλους» 

και συνεργάτες του πρόεδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν και σε 

αυτούς που είναι θετικά προσκείμενοι προς αυτόν. Επίσης στο στόχαστρο μπήκε και το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας και ιδιαίτερα τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, και κατά συνέπεια η συνολική οικονομία της Ρωσίας θέτοντας εμπόδια στην 

αναχρηματοδότηση του χρέους της και σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων 

υποδαυλίζοντας την προοπτική ανάπτυξης της. Από την πλευρά της Ρωσίας το 

εμπάργκο που επέβαλε στις χώρες που στράφηκαν εναντίον της ανήκει στην κατηγορία 

των μεσαίων κυρώσεων διότι έχει ως πρωταρχικό σκοπό να πλήξει έναν συγκεκριμένο 

κλάδο τον αγροδιατροφικό ο οποίος είναι και σημαντικός αλλά και ευαίσθητος κυρίως 

για την ΕΕ.  

Πρωτεύων στόχος των κυρώσεων προς την Ρωσία ήταν και είναι να αλλάξει την 

πολίτικη της προς την Ουκρανία να άρει την απόφαση της για την προσάρτηση της 

Κριμαίας και να σταματήσει την επεκτατική της πολίτικη. Επίσης ένας από τους 

στόχους των δυτικών ήταν και η αποδυνάμωση του κύρους και της ισχύς του Β. Πούτιν 

στο εσωτερικό της χώρας έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αντικατάσταση του από 

έναν φιλοδυτικό ηγέτη της αντιπολίτευσης στην επομένη εκλογική αναμέτρηση.  

Ο δευτερεύων στόχος έχει να κάνει με την εσωτερική  «κοινή γνώμη» η οποία 

επιζητούσε από τις κυβερνήσεις της και την ΕΕ να αντιδράσουν αποφασιστικά στην 

πολίτικη της Ρωσίας.  

Τριτεύων στόχος ήταν να καταστήσουν σαφές προς τους τρίτους ότι δεν θα 

ανεχτούν συμπεριφορές που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα τους.  

Από την πλευρά της η Ρωσία είχε ως σκοπό να διασπάσει τον συνασπισμό των 

κρατών που στρέφονται εναντίον της προκαλώντας προστριβές μεταξύ αυτών που 

πλήττονταν από το εμπάργκο. Δηλαδή τις χώρες που ο αγροτικός τομέας είναι 

σημαντικός για την οικονομία τους και σε αυτές που ο αγροτικός τομέας έχει 

δευτερεύουσα σημασία στην οικονομία τους. Η Ρωσία είναι μια μεγάλη αγορά αλλά και 

ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αγροτικών προϊόντων από την ΕΕ.  

Δευτερεύων στόχος της κυβέρνησης της Ρωσίας και ιδιαίτερα του Β.Πούτιν 

ήταν να σταθεροποιήσει ή και να αυξήσει το κύρος και την ισχύ του στην Ρωσική 

κοινωνία, να αναδειχτεί ως κυρίαρχος και αδιαμφισβήτητος ηγέτης. 
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Τέλος τριτεύων στόχος της Ρωσίας ήταν να καταστήσει σαφές στην διεθνή 

κοινότητα ότι δεν είναι διατεθειμένη  να εγκαταλείψει τα γεωπολιτικά της συμφέροντα.  

Και στις δυο περιπτώσεις ο αποστολέας είναι αποφασιστικός, και ο στόχος 

ελαστικός, έχουμε δηλαδή ο αποστολέας απειλή (ΕΕ και άλλοι προς Ρωσία, Ρωσία προς 

ΕΕ) ο στόχος δεν συμμορφώνεται, ο αποστολέας επιβάλει κυρώσεις και ο στόχος δεν 

συμμορφώνεται. 

Και στις δυο περιπτώσεις οι στόχοι είναι φιλόδοξοι, στοχεύουν στην ανατροπή 

μιας παγιωμένης πλέον κατάστασης που στην πρώτη την περίπτωση, δηλαδή της 

Κριμαίας διαμορφώθηκε με την χρήση στρατιωτικών μέσων και η δεύτερη (εμπάργκο 

της Ρωσίας) εξαρτάται άμεσα από την διάρκεια των κυρώσεων της πρώτης περίπτωσης. 

Υπάρχει άμεση αλληλεξάρτηση και των δυο γεγονότων. 

Όσο αναφορά τον χρόνο διάρκειας των κυρώσεων αυτός πλησιάζει τα τέσσερα 

χρόνια και φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να υφίστανται αν δεν βρεθεί σύντομα μια 

συμβιβαστική λύση. Η συνέχιση των κυρώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι 

ένας από τους  αρνητικούς παράγοντες για την επιτυχία των κυρώσεων.  

      Το πολίτευμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι δημοκρατικό. Το καθεστώς όμως 

της Ρωσίας εδώ και δεκαπέντε περίπου χρόνια όπως έχει διαμορφωθεί υπό τον πρόεδρο 

Β. Πούτιν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημαντικά για την επιτυχία ή 

την αποτυχία των κυρώσεων. Ο Β. Πούτιν κατά γενική ομολογία είναι ο άνθρωπος που 

ανέλαβε μια κατεστραμμένη Ρωσία για να την καταστήσει σε σύντομο χρονικό 

διάστημα πάλι έναν σημαντικό και ισχυρό παίκτη στο διεθνές γίγνεσθαι. Ο πρόεδρος 

Πούτιν κατόρθωσε να καταστεί κυρίαρχος του παιχνιδιού στο εσωτερικό της Ρωσίας. 

Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις έχει κερδίσει με ποσοστά πολύ υψηλά. Έχει  

κερδίσει τον θαυμασμό, την εμπιστοσύνη και την στήριξη του Ρωσικού λαού. Έχει 

καταφέρει με διάφορες τακτικές και χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα (για πολλούς και 

αθέμιτα) να καταστεί ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος παίκτης στο εσωτερικό της χώρας 

του. Κατά συνέπεια η αντιπολίτευση είναι πλήρως αποδυναμωμένη και απαξιωμένη 

οπότε δεν μπορεί να ασκήσει πίεση και δεν έχει την απαραίτητη δύναμη να 

αντιπαρατεθεί στην πολίτικη της κυβέρνησης. Επίσης φροντίζει (Ο Β. Πούτιν) να  

«αποκεφαλίζει» ακόμη και συνεργάτες του όταν διαπιστώσει ότι παρεκκλίνουν από το 

πνεύμα και την πολιτική που έχει χαράξει ο ίδιος.   

 

Στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα αποτελέσματα των κυρώσεων 

τόσο στην Ρωσία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την Ρωσία, 

προαναφέρθηκαν οι μακροοικονομικοί δείκτες στους οποίους παρατηρούμε ότι στο 
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επίμαχο διάστημα παρουσίασαν σχετικά μεγάλη κάμψη. Στην συνέχεια θα αναφέρουμε 

και κάποιους χρηματοοικονομικούς δείκτες για να υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα της 

οικονομικής κατάστασης της επίμαχης περιόδου. Έτσι στο διάστημα της Ουκρανικής 

κρίσης και της επιβολής κυρώσεων και από την ΕΕ, οι αποδόσεις των κρατικών 

ομολόγων για βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους τίτλους παρουσιάζονται ως 

εξής : Οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι παρουσιάζουν αύξηση από 7% έως 10%, όπου κατά 

πάσα πιθανότητα οφείλεται στην ανησυχία των αγορών για τα πιθανά αποτελέσματα 

των κυρώσεων στην Ρωσική οικονομία. Παράλληλα και οι αποδόσεις των 

μακροπρόθεσμων τίτλων αυξήθηκαν κατά 6% με 8%. Το ίδιο διάστημα η Standard & 

Poor’s υποβάθμισε τα Ρωσικά κρατικά ομόλογα σε ΒΒΒ- μόλις ένα επίπεδο πάνω από 

τα σκουπίδια. Οι τάσεις αυτές όμως δεν συνεχίστηκαν και οι αποδόσεις μετά το κύμα 

ανόδου ακολούθησαν πτωτική πορεία. Πράγμα που σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν 

ανέμεναν οι κυρώσεις να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στην Ρωσική οικονομία. Όσον 

αφορά το Χρηματιστήριο ο δείκτης MICEX 10 index  ενώ αρχικά παρουσίασε πτώση 

πάνω από 9% σχεδόν δηλαδή 300 μονάδες , στην συνέχεια μετά από αυξομειώσεις ο 

δείκτης σταθεροποιήθηκε με ανοδικές τάσεις, γεγονός που δείχνει ότι η Ρωσική 

οικονομία ανέκτησε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Οι οικονομικές κυρώσεις 

φαίνεται να είχαν μόνο οριακή επίδραση. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι 

οικονομικές κυρώσεις προς την Ρωσία δεν προκάλεσαν τον αναμενόμενο οικονομικό 

«πόνο» που θα περίμεναν οι χώρες που το έχουν επιβάλλει. Η ύφεση της Ρωσικής 

οικονομίας οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσοστό στην δραματική πτώση της τιμής του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι τιμές του πετρελαίου είχαν πέσει  κάτω από τα 

100$ το βαρέλι φτάνοντας μέχρι και τα 41$ . Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα 

δύο αυτά προϊόντα , το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν τα κύρια εξαγωγικά 

προϊόντα της Ρωσίας και αποφέρουν πάνω από το 50% των εσόδων της οικονομίας της. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι κύριος εισαγωγέας είναι οι χώρες της ΕΕ. Είναι αναμενόμενο 

μετά την πτώση των τιμών των προϊόντων αυτών η οικονομία της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας να περάσει σε μια φάση ύφεσης και τα αποτελέσματα να φανούν από 

τους μακροοικονομικούς αυτούς δείκτες. Φυσικά και οι οικονομικές κυρώσεις 

συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης που όμως (κατά τον γράφοντα) το 

ποσοστό της επιδείνωσης της οικονομίας που οφείλεται στις οικονομικές κυρώσεις δεν 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Βραχυπρόθεσμα οι οικονομικές κυρώσεις δημιούργησαν μια 

τάση πανικού, όπως ήταν αναμενόμενο,  που σύντομα όμως ξεπεράστηκε και σταδιακά 

επανήλθε η ισορροπία.  
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Ως αντίδραση η Ρωσία για να ξεπεράσει τα χρηματοοικονομικά εμπόδια 

στράφηκε κυρίως προς την Κίνα, η οποία την τελευταία κυρίως δεκαετία είναι ο 

παγκόσμιος δανειστής. Η στροφή της Ρωσίας προς την Κίνα προκάλεσε ιδιαίτερο 

προβληματισμό στις δυτικές χώρες  και τούτο διότι φάνηκε ότι υπήρχε εναλλακτική 

λύση για τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές της Ρωσίας. Η Κίνα και η 

Ρωσία υπογράφουν συμβάσεις για την βελτίωση της οικονομικής τους συνεργασίας, για 

παράδειγμα την περίοδο εκείνη η Gazprom υπέγραψε μακροχρόνια σύμβαση με την 

Κίνα για την παράδοση φυσικού αερίου αξίας 400δις$. Υπογράφτηκαν επίσης και 

πολλά προγράμματα υποδομών αξίας πολλών δις$. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει για την 

Ρωσία και λειτουργεί ως αντίβαρο προς την ΕΕ και τις ΗΠΑ η συμμετοχή της στους 

εμπορικούς συνασπισμούς όπως είναι οι BRCIS (Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία και 

Νότια Αφρική), ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης και η Ευρασιατική Ένωση  

(Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Αρμενία και Κιργιζιστάν) για τους οποίους έχει 

σχέδια ακόμη και για την δημιουργία ενός παγκόσμιου νομίσματος, νόμισμα το οποίο 

θα αποτελέσει απειλή της παντοδυναμίας του δολαρίου.  

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του εμπάργκο της Ρωσίας προς την ΕΕ 

παρατηρείται το εξής : Από την πλευρά της ΕΕ  με την επιβολή του εμπάργκο από την 

Ρωσία αυτόματα μειώθηκαν κατά 60% περίπου οι εξαγωγές κρεάτων και ψαριών προς 

την Ρωσία, κατά 50% των γαλακτοκομικών και 50% των φρούτων και των λαχανικών. 

Σύμφωνα με την Eurostat, οι χώρες με την μεγαλύτερη αγροτική παραγωγή δηλαδή η  

Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική μείωση των εξαγωγών τους 

στην Ρωσία. Το ποσοστό των εμπορικών συναλλαγών πριν το εμπάργκο ανέρχονταν σε 

35%,33% και 23% αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του γενικού γραμματέα 

της Copa-Cogeca, (Εκπροσωπεί 60 γεωργικές οργανώσεις χωρών της ΕΕ και 36 

οργανώσεις-εταίρους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως Ιρλανδία, Νορβηγία, Ελβετία 

, Τουρκία κ.α., έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπροσωπεί τον 

γεωργικό τομέα στο σύνολο της),  Pekka Pesonen στο Euractiv.com σύμφωνα με την 

οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να ανοίξει νέες αγορές εξαγωγών για τα 

αγροτικά προϊόντα ή να ενταθούν οι προσπάθειες για να ανοίξει εκ νέου η Ρωσική 

αγορά. Δήλωσε επίσης ότι  «Η απαγόρευση πλήττει τον κλάδο μας και οι τιμές πέφτουν 

κατακόρυφα», δίνει ως παράδειγμα τις τιμές του χοιρινού κρέατος οι οποίες είναι 

χαμηλότερες από αυτές πριν 11 χρόνια και οι τιμές του γάλακτος είναι 40% κάτω από 

τα επίπεδα των τιμών πριν το εμπάργκο, επίσης ζητά να διασφαλισθεί η βοήθεια που 

συμφωνήθηκε για το ειδικό πακέτο ενίσχυσης 500.000.000 ευρώ προς τους αγρότες που 

επλήγησαν από το Ρωσικό εμπάργκο και παράλληλα να εισαχθεί ένα νέο πακέτο το 
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συντομότερο δυνατόν. Ο οργανισμός αυτός υπολογίζει ότι στο σύνολο τους οι γεωργοί 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχασαν την κύρια εξαγωγική αγορά τους αξίας 5,5δις ευρώ. 

Διαπιστώνεται ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατούν αποσχιστικές 

τάσεις οι οποίες αντιτίθενται στις οικονομικές κυρώσεις προς την Ρωσία κυρίως από 

επαγγελματικές ομάδες (αγροτικές). Οι ομάδες αυτές άσκησαν ισχυρές πιέσεις προς τις 

κυβερνήσεις τους με αποτέλεσμα οι υπουργοί εξωτερικών και οι υπουργοί γεωργίας να 

διαφοροποιήσουν τις θέσεις τους ως προς τις κυρώσεις προς την Ρωσία. Οι υπουργοί 

εξωτερικών της Γερμανίας και της Αυστρίας δήλωσαν στο Euroactiv.com ότι θα πρέπει 

να καταργηθούν σταδιακά οι οικονομικές κυρώσεις προς την Ρωσία καθώς η 

ειρηνευτική διαδικασία εξελίσσεται. Διαφοροποιούνται δηλαδή από τις προηγούμενες 

θέσεις τους ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να αρθούν μόνο εάν εφαρμοστεί πλήρως το 

ειρηνευτικό σχέδιο του Μινσκ. Εκπέμπονται στην περίπτωση αυτή αντιφατικά 

μηνύματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό από τις χώρες που επιβάλλουν τις 

κυρώσεις. 

Παρά το Ρωσικό εμπάργκο και την μεγάλη μείωση των εμπορικών συναλλαγών 

μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ το εμπόριο δεν σταμάτησε τελείως, οι εμπορικές συναλλαγές 

συνεχίστηκαν αν και εξαιρετικά μειωμένες. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι  οι 

κοινοπραξίες μεταξύ Ρώσων πωλητών ή Ρωσικών επιχειρήσεων με Ευρωπαίους 

Πολίτες ή Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δεν επηρεάστηκαν από  τις κυρώσεις αντίθετα 

ήταν εκτός κυρώσεων. Επίσης και στην περίπτωση αυτή παρατηρείται το φαινόμενο 

των τριγωνικών συναλλαγών. Οι τριγωνικές συναλλαγές γίνονταν με τον ίδιο τρόπο 

όπως και στην περίπτωση των Σκοπίων με ενδιάμεσους προορισμούς χώρες όπως η 

Πολωνία, η Λευκορωσία, η Γεωργία ακόμα και η Ουκρανία. Στην περίπτωση της 

Λευκορωσίας είναι χαρακτηριστική η αύξηση των εξαγωγών της στα αγροτικά 

προϊόντα σε ποσοστό 91%. προς την Ρωσία 

Τα αποτελέσματα του εμπάργκο προς την Ρωσία είχαν ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των τιμών στα τρόφιμα. Σύμφωνα με την Ρωσική επιχειρηματική εφημερίδα 

Kommersant, οι τιμές του εισαγόμενου χοιρινού στην Μόσχα αυξήθηκαν κατά 6%, 

στην Πετρούπολη κατά 23,5% και το κοτόπουλο κατά 25%. Σε πολλές περιοχές της 

Ρωσίας παρατηρείται αύξηση των τιμών των ψαριών που φτάνει το ποσοστό του 40%, 

Είναι φανερό ότι στο αρχικό διάστημα της επιβολής του εμπάργκο, οι τιμές των 

αγροδιατροφικών προϊόντων αυξήθηκαν δραματικά, αυτό αποτέλεσε την πρώτη 

αντίδραση, μια αντίδραση που δηλώνει πανικό. Οι τιμές στην συνέχεια 

ομαλοποιήθηκαν για δυο κυρίως λόγους, ο πρώτος λόγος είναι ότι βρέθηκαν 

διαφορετικές αγορές από τις σύνηθες πχ. η Τουρκία, η οποία παρουσιάζει σταθερή 
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αύξηση των εξαγωγών της προς την Ρωσία και ο δεύτερος λόγος ο οποίος είναι και ο 

πιο σημαντικός είναι η ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στην Ρωσία στον 

αγροδιατροφικό τομέα. Σύμφωνα με την γεωργική συμβουλευτική εταιρεία ProZerno, 

οι επενδύσεις στον τομέα αυτό αυξήθηκαν ραγδαία  με αποτέλεσμα την κατακόρυφη 

αύξηση της παραγωγής. Σε πολλά προϊόντα πχ την περίπτωση των σιτηρών, έσπασε 

ρεκόρ πετυχαίνοντας 130 εκ τόνους μεγαλύτερη από αυτήν του έτους 1978 η οποία 

θεωρείται η καλύτερη χρονιά στην ιστορία της. Σύμφωνα με τον ερευνητικό αναλυτή 

Nikolay Kovalev της επενδυτικής τράπεζας  VTB Capital, σε δήλωση του στους 

Financial Times, οι επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ρωσία έχουν 

ξεπεράσει τα 5 δις δολάρια μόνο για το έτος 2016 με αποτέλεσμα οι τοπικοί παραγωγοί 

να κερδίσουν ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς στα φρούτα, τα λαχανικά, το τυρί, το γάλα 

και τα κρέατα. Κάτι παρόμοιο παρατηρείται και στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών . Η 

παραγωγή ψαριών της PJSC Russian Aquaculture εκτοξεύτηκε κατά 664% ενώ 

παράλληλα η εταιρεία επένδυσε και σε νέο ιχθυοτροφείο συνολικής παραγωγής 1500 

τόνων ιχθυαλευμάτων. Ο Ρωσικός επενδυτικός όμιλος Renova  έκανε στροφή στον 

γεωργικό τομέα με επενδύσεις ύψους 390 εκατ.ευρώ σε θερμοκήπια. Η εταιρεία Steppe 

αύξησε τις εδαφικές τις εκμεταλλεύσεις σε 5εκ στρέμματα επενδύοντας σε θερμοκήπια 

στα προϊόντα αγγούρι και ντομάτα.  

 Παρατηρείται λοιπόν ότι το εμπάργκο μετατρέπει μια μεγάλη χώρα όπως τη 

Ρωσία από καθόλα εισαγωγική σε μια χώρα παραγωγής αγροτικών προϊόντων, γίνεται 

μια χώρα αυτάρκης και κατά συνέπεια μη ευάλωτη στις οικονομικές κυρώσεις. Γεγονός 

που αποτελεί  βασικό κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας των οικονομικών κυρώσεων.   

 

3.3 Γενικά συμπεράσματα  

 

Επανερχόμαστε λοιπόν στα αρχικά ερωτήματα Είναι οι οικονομικές κυρώσεις  

εργαλεία ή μέσα για την εξυπηρέτηση πολιτικών στρατηγικών και επιδιώξεων στις 

διεθνείς σχέσεις; θα μπορούσε να ισχύει το αντίθετο; ή τελικά είναι πολύ δύσκολο ως 

και αδύνατο να διακρίνουμε αν η απόφαση για την επιβολή κυρώσεων είναι μια καθαρά 

πολιτική η οικονομική απόφαση. Είναι δυνατή η μέτρηση των αποτελεσμάτων των 

κυρώσεων; Μπορούμε τελικά να ισχυριστούμε ότι οι οικονομικές κυρώσεις από μόνες 

τους μπορούν να αποτελέσουν ένα μέσο επίλυσης των διεθνών διαφορών αποκλείοντας 

άλλα μέσα όπως στρατιωτικά; 

Τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα προσπαθήσουμε να τις δώσουμε με βάση 

τις δυο περιπτώσεις που αναλύσαμε παραπάνω. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
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υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επιβολή οικονομικών κυρώσεων ήταν μια καθαρά 

πολίτικη απόφαση και ότι η οικονομία λειτούργησε ως μέσο για την επίτευξη των 

πολιτικών επιδιώξεων. 

Στην πρώτη περίπτωση αυτή της ΠΓΔΜ είναι σαφές ότι οι λόγοι της επιβολής 

οικονομικών κυρώσεων είναι αμιγώς πολιτικοί. Η οικονομία λειτούργει ως μέσο 

άσκησης πίεσης για την εξεύρεση λύσης. Η πολιτική και η οικονομία ακολουθούν 

διαφορετικούς δρόμους αντιθέτους μεταξύ τους, η πρώτη αντιστρατεύεται την δεύτερη.  

Στην δεύτερη περίπτωση αυτήν της Ρωσίας η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη. Η 

περιοχή της Μαύρης θάλασσας, της Μεσόγειου και οι χώρες γύρω από αυτές πάντα 

αποτελούσαν το μήλο της έριδος για τις υπερδυνάμεις, είναι για αυτές ζώνες ζωτικού 

συμφέροντος τόσο πολιτικά και στρατιωτικά όσο και οικονομικά. Ο πλούσιος ορυκτός 

πλούτος που διαθέτει η ευρύτερη περιοχή σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε συνδυασμό 

με την χάραξη των διαδρομών των αγωγών φυσικού αερίου αποτελούν την κύρια αιτία 

των διεθνών διενέξεων των κυρίαρχων πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων. Μάλλον 

στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός παράγοντας παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. 

Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις των οικονομικών κυρώσεων οι αιτίες μπορεί να 

είναι και πολιτικές αλλά και οικονομικές. Όταν διακυβεύονται μεγάλα οικονομικά και 

πολιτικά συμφέροντα μπορεί να φαίνονται ή να παρουσιάζονται οι πολιτικοί λόγοι στην 

ουσία όμως υποκινητές είναι οι οικονομικοί.  

Στο ερώτημα αν είναι είναι εφικτή η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

κυρώσεων μπορούμε να πούμε ότι είναι ως ένα σημείο είναι δυνατόν να συμβεί. Ότι 

αφορά τα αμιγώς οικονομικά δεδομένα αυτά μπορούν να μετρηθούν, οι 

μακροοικονομικοί δείκτες μπορούν να μας δώσουν μια καθαρή εικόνα των συνεπειών 

Για να έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα που 

έχει υποστεί κυρώσεις πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλους παράγοντες όπως οι 

κοινωνικοί και οι ψυχολογικοί οι οποίοι δεν είναι πλήρως μετρήσιμοι αλλά παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των κυρώσεων. Πολλές φορές οι 

παράγοντες αυτοί λειτουργούν  πολλαπλασιαστικά στην επιτυχία ή την αποτυχία των 

οικονομικών κυρώσεων, είναι μπορούμε να πούμε οι αστάθμητοι παράγοντες. 

Τέλος στο ερώτημα αν οι οικονομικές κυρώσεις είναι αποτελεσματικό μέσο πίεσης 

οι απόψεις διίστανται. Ο Baldwin και οι Lopez και Cortright υποστηρίζουν ότι οι 

κυρώσεις είναι επιτυχημένες όταν προκαλούν οικονομικό «πόνο» στην χώρα στόχο 

άσχετα αν έχει επιτευχτεί ο στόχος για τον οποίο επιβλήθηκαν. Σε αντίθεση με τους  

Pape και Dada που θεωρούν επιτυχημένες τις κυρώσεις μόνο εκείνες όπου ο στόχος 

έχει επιτευχτεί. Έτσι στις δυο προηγούμενες περιπτώσεις που μελετήσαμε οι μεν 
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πρώτοι θεωρούν ότι οι κυρώσεις είναι επιτυχημένες ενώ οι δεύτεροι τις θεωρούν 

αποτυχημένες .Η αλήθεια είναι κάπου στην μέση, στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι 

οικονομικές κυρώσεις από μόνες τους δεν έφεραν τα αποτελέσματα για τα οποία 

επιβλήθηκαν, έπρεπε να συντρέξουν και άλλοι παράγοντες για να επιτύχουν οι στόχοι. 

Συνήθως ένας τέτοιος παράγοντας είναι η άσκηση στρατιωτικής πίεσης. Θα ήταν 

αφελές όμως να ισχυριστεί κάποιος ότι οι οικονομικές κυρώσεις είναι ένα αποτυχημένο 

εργαλείο στα χέρια της οικονομικής διπλωματίας. Αντιθέτως είναι μέσα πίεσης που 

πολλές φορές είναι  τα  μόνα μέσα που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη και λόγω 

της ευελιξίας τους είναι ιδιαίτερα δημοφιλή άσχετα με τα αποτελέσματα του. Το βέβαιο 

είναι ότι για πολλά χρόνια ακόμη θα απασχολούν την πολιτική και την οικονομία τόσο 

στην θεωρία όσο και την πράξη. 
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