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Στον Τριαδικό Θεό! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 Αυτό το «ταξίδι» στο χώρο των Διεθνών Σχέσεων δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη 

βοήθεια του επιβλέποντος καθηγητή μου κ.Ηλία Κουσκουβέλη. Η πρώτη φορά που ήρθα 

σε «επαφή» με το χώρο ήταν όταν συμμετείχα στο Διήμερο Διεθνές Συνέδριο της Έδρας 

ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές «ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ» του ΠΑΜΑΚ σε συνεργασία με 

την ΑΔΙΣΠΟ και με θέμα “The World in Turmoil and The Eastern Mediterranean”.1  

 Έκτοτε, θέλησα να σπουδάσω τ΄αντικείμενο για να μπορέσω να κατανοήσω τους 

διάφορους συσχετισμούς ισχύος στη διεθνοπολιτική αρένα και πως αυτοί επηρεάζουν τη 

χώρα μας στο Διεθνές Σύστημα. Η επιστημονική του κατάρτιση, η διδακτική του 

εμπειρία αλλά το κυριότερο η αγάπη του και το ενδιαφέρον για τις Ελληνικές Ένοπλες 

Δυνάμεις ήταν εκείνες οι οποίες συντέλεσαν στο να αγαπήσω το μάθημα των Διεθνών 

Σχέσεων και να προσπαθήσω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών του.  

 Πολύτιμος συνοδοιπόρος μου σ΄αυτό το ταξίδι η σύζυγός μου Αφροδίτη. Αν 

κάποιος πρέπει να πάρει τα εύσημα για αυτό το δύσκολο αγώνα που ξεκίνησα για την 

απόκτηση αυτού του μεταπτυχιακού είναι εκείνη, η οποία αγόγγυστα και ξενυχτώντας 

μαζί μου με στήριζε και υπέμεινε καρτερικά ως μια νέα Πηνελόπη να ολοκληρώσω με 

επιτυχία την κατάκτηση ενός ακόμα στόχου στη ζωή μου. 

 Last but not least, χωρίς τη βοήθεια του Αγίου μου και τις πρεσβείες του στον 

Τριαδικό Θεό τίποτα δεν θα είχε ξεκινήσει. Όλα σε Σένα Θεέ μου ανήκουν! Σ΄ευχαριστώ 

ταπεινά. 

 

       Νεκτάριος Κωνσταντέλλος 

                                                 
1  “The World in Turmoil and the Eastern Mediterranean”, 24-25 Μαϊου 2017, Διημερίδα Λέσχη 

Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αφρική: Η δεύτερη σε έκταση ήπειρος μετά την Ασία2 αποτελούμενη από 54 

κράτη και με πληθυσμό 1,3 δισεκατομμύρια το οποίο αντιστοιχεί στο 16% του 

παγκόσμιου πλυθησμού.3  Σ΄άρθρο του περιοδικού “The Economist”, το Μάιο του 2000, 

η Αφρική θεωρούνταν ως η ήπειρος χωρίς ελπίδα (Hopeless Africa).4  Το ίδιο περιοδικό, 

το Δεκέμβριο του 2011, φιλοξενούσε άρθρο με το οποίο η Αφρική παρουσιάζονταν ως η 

«ελπιδοφόρα ήπειρος» (The hopeful continent).5  

Πολλοί μιλούσαν για το «θαύμα της αφρικανικής ανάπτυξης» (Young 2012) και 

προέβλεπαν ότι η Αφρική ήταν η επόμενη Ασία (The next Asia is Africa) (Howard 2012). 

Προηγούμενες μελέτες για την πολιτική οικονομία της Αφρικής απορρίπτονταν ως 

«αφροπεσιμισμός» και καταδικάζονταν για την αδυναμία τους να αξιολογήσουν την 

ήπειρο ως την «απόλυτη» αναδυόμενη αγορά (Matean 2012) & (Χουλιάρας and 

Πετρόπουλος 2016). Τι ήταν αυτό που άλλαξε; Τι ήταν αυτό που συντέλεσε ώστε μια 

χωρική οντότητα «εκτός του διεθνούς συστήματος, στα ‘εξωτερικά όρια’ του πλανήτη» 

(Bayart 2000, 217) να αποτελεί το αντικείμενο συζήτησης αλλά και το πεδίο 

ανταγωνισμού ισχύος των μεγάλων δυνάμεων; 

Στην παρούσα εργασία, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους παράγοντες που 

έδρασαν καταλυτικά ώστε η «Αφρική να αναδυθεί» (Africa Emerges) (Rotberg 2013), 

κινούμενη από το «σκοτάδι στο πεπρωμένο» (darkness to destiny) (D. Clarke 2012) 

«οδηγώντας τον κόσμο» (leading the way) (Radelet 2010). Η προσπάθεια ανάλυσης 

αυτών των παραγόντων που συνετέλεσαν σ΄αυτήν την εξαιρετικά θορυβώδη ανάπτυξη 

της «μαύρης ηπείρου» (εστιαζόμενοι στη Νοτίως της Σαχάρας Αφρική ή Υποσαχάρια 

Αφρική) γίνεται υπό το πρίσμα της επίδρασης των Μεγάλων Δυνάμεων και του 

ανταγωνισμού ισχύος τους για να έχουν την πρωτοκαθεδρία στο ΔΣ.  

                                                 
2   ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, “Africa”, 7 Nov 2019, https://www.britannica.com/place/ 

Africa,  (πρόσβαση, 9 Δεκ 2019) 
3   “World Population Prospects 2019”, UN Population Division, https://population.un.org/wpp/  

(πρόσβαση, 9 Δεκ 2019) 
4  The Economist, “Hopeless Africa”, 11 May 2000, https://www.economist.com/leaders/2000 

/05/11/hopeless-africa, (πρόσβαση, 9 Δεκ 2019) 
5   The Economist, “The hopeful continent. Africa rising.”, 3 Dec 2011, https://www.economist.com 

/leaders/2011/12/03/africa-rising, (πρόσβαση, 9 Δεκ 2019)  

https://population.un.org/wpp/
https://www.economist.com/leaders/2000%20/05/11/hopeless-africa
https://www.economist.com/leaders/2000%20/05/11/hopeless-africa
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Ο λόγος που γίνεται μνεία στην επίδραση των μεγάλων δυνάμεων είναι διότι 

αυτές ασκούν τη μέγιστη επίδραση σε ότι συμβαίνει στη διεθνή σκακιέρα. «Οι τύχες 

όλων των κρατών καθορίζονται πρωτίστως από τις αποφάσεις και τις πράξεις των κρατών 

που διαθέτουν τις μεγαλύτερες ικανότητες» (Mearsheimer 2006, 30). Σαφώς, κανείς δεν 

μπορεί να κάνει προβλέψεις για το ποιο θα είναι το μέλλον της Αφρικής. Πράγματι είναι 

σχεδόν αδύνατο να κάνει κανείς προβλέψεις στις κοινωνικές επιστήμες. Τα κοινωνικά 

φαινόμενα είναι πολυπαραγοντικά και τα αίτια που τα προκαλούν αλληλεπιδρούν με 

πολύπλοκους τρόπους. Μικρά γεγονότα που δρουν σωρευτικά μπορεί να προκαλέσουν 

κατακλυσμιαίες αλλαγές (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

Σίγουρα όμως εκτιμώ ότι, η Αφρική θα απασχολήσει τα επόμενα χρόνια όλο και 

περισσότερο τη Δύση ειδικά τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν μείνει πίσω σε θέματα οικονομικής 

διείσδυσης αλλά και διπλωματίας στην αφρικανική ήπειρο και απαιτείται ο 

επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων τους λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα 

αυξανόμενη παρουσία των παραδοσιακών Μεγάλων Δυνάμεων όπως της Ρωσίας αλλά 

και της ταχύτατα αναπτυσσόμενης Κίνας, της Βραζιλίας της Ινδίας (BRICS) και της ΕΕ 

η οποία παραδοσιακά είχε ισχυρή παρουσία στην περιοχή λόγω των αποικιών. 

Η θεώρηση των Διεθνών Σχέσεων πάνω στην οποία βασιζόμαστε για να 

ξεκινήσουμε την ανάλυση είναι αυτή του δομικού ρεαλισμού ή νεορεαλισμού, που 

διαμόρφωσε ο Kenneth Waltz.6 Ο νεορεαλισμός ενώ κατανοεί τη συμπεριφορά των 

κρατών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως ασφάλειας και άμυνας αποδεχόμενος 

την προσωποποίηση του «ορθολογικού κράτους» και την έννοια του εθνικού 

συμφέροντος, δεν εξετάζει τον ρόλο των αμιγώς εθνικών συμφερόντων, αφού τέτοια, 

καθώς διαμορφώνονται και τροποποιούνται από τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος, 

δεν υπάρχουν σε καθαρή μορφή. Μας επιτρέπει όμως να καταλάβουμε το ρόλο του 

διεθνούς συστήματος στη διαμόρφωση του «εθνικού συμφέροντος» του κράτους, όταν 

ακριβώς το τελευταίο δέχεται τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος.7 Eισάγει το ρόλο του 

διεθνούς συστήματος στη διεθνή πολιτική γεγονός που θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα 

                                                 
6  Kenneth Waltz, “Man the State and War: a theoretical analysis”, Columbia University Press, New 

York, 2001 και “Theroy of International Politics”, Addison-Wesley,Reading, Ma,1979. 
7  Ηλίας Κουσκουβέλης, «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», 5η Έκδοση, (ΑΘΗΝΑ:ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 

2007), σελ.64-67 
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εργασία προκειμένου να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν οι Μεγάλες 

Δυνάμεις στην αφρικανική ήπειρο. 

Η υπόψη εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στην θεωρητική προσέγγιση πάνω στην οποία γίνεται η ανάλυση του θέματος 

καθώς και ποια μεθοδολογία θα χρησιμοποιηθεί. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η Αφρική από γεωγραφικής απόψεως 

προκειμένου να κατανοήσουμε ποια είναι η στρατηγική σημασία της ηπείρου για τις 

Μεγάλες Δυνάμεις και τι προσφέρει σ΄αυτές από οικονομικής και γεωπολιτικής απόψεως 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια πιο λεπτομερής ανάλυση των κύριων 

εθνοκρατικών δρώντων ήτοι Ρωσίας , Κίνας , ΗΠΑ αλλά και της ΕΕ ως μιας «νοητικής 

οντότητας» στην πολύπαθη ήπειρο, προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος ποιες είναι 

οι επιδιώξεις τους στην ήπειρο και ποιοι είναι οι ανταγωνισμοί ισχύος για την 

πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο καταβάλλεται η προσπάθεια αποτύπωσης μερικών 

συμπερασμάτων που προκύπτουν από την συνολική ανάλυση του τρίτου κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

1.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ8 

Στην πειθαρχία των Διεθνών Σχέσεων κάθε έρευνα, κάθε προσπάθεια 

παρατήρησης των διεθνών φαινομένων  στηρίζεται σε μία από τις κρατούσες θεωρήσεις 

(paradigms). Στο παρόν κεφάλαιο θα προσδιοριστεί η θεώρηση η οποία θα αποτελέσει 

τη βάση, το θεωρητικό πλαίσιο της υπόψη μελέτης. Άλλωστε θα ήταν ανώφελο να 

ξεκινήσουμε χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο καθόσον όπως υποστηρίζει και ο μεγάλος 

θεωρητικός των Διεθνών Σχέσεων Kenneth Waltz «Χωρίς έστω μια υποτυπώδη 

θεωρητική βάση, δεν μπορούμε να πούμε τι θα πρέπει να εξηγηθεί, πως μπορεί να 

εξηγηθεί, και πια δεδομένα και με ποιον τρόπο διατυπωμένα θα θεωρηθούν ως στοιχεία 

για την στήριξη ή την κατάρριψη των ερευνητικών υποθέσεων. Το να προχωρά κανείς 

αναζητώντας συσχετισμούς, χωρίς τουλάχιστον μια αμυδρή παρουσία θεωρίας, είναι σαν 

να ρίχνει με ένα όπλο προς τη γενική κατεύθυνση ενός αόρατου στόχου. Όχι μόνο θα 

ξοδευόταν πολλά πυρομαχικά, προτού ο στόχος κτυπηθεί αλλά επίσης ακόμα και αν 

είχαμε κτυπήσει κέντρο κανείς δεν θα το ήξερε».9   

Οι θεωρήσεις είναι ομαδοποιήσεις αξιωμάτων και εκφράζουν δογματικά απόψεις 

περί λειτουργίας της διεθνούς πολιτικής και των σχέσεων μεταξύ των παραγόντων του 

διεθνούς συστήματος.10 Ως τέτοιες δεν υπόκεινται στο κριτήριο διαψευσιμότητας, καθώς 

δεν μπορούν ούτε να αποδειχθούν ούτε να διαψευθούν από την εμπειρική έρευνα.11 Η 

επιλογή της κατάλληλης θεώρησης γίνεται αφενός υποκειμενικά, με αποκλειστικό 

κριτήριο τις γνώσεις και τις ικανότητες του ερευνητή, και αφετέρου αντικειμενικά με 

βάση τις ανάγκες της υπό εξέταση μελέτης. Σύμφωνα με τον Hedley Bull η οποιαδήποτε 

έρευνα και μελέτη έχει την δικιά της ηθική και τις δικές της αξίες και οποιαδήποτε μελέτη 

δεν απορρέει από κάποιου είδους ηθικές και πολιτικές βάσεις θα ήταν αδύνατη ή αν ήταν 

δυνατή θα ήταν στείρα.12  

                                                 
8  Νικόλαος Σκουρέλλος, “ Η Ανατολική Μεσόγειος στο κατώφλι του πολυπολισμού: η συμμαχία 

Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ ως καταλύτης στρατηγικών και πολιτικών εξελίξεων”, Διπλωματική Εργασία 

ΠΑΜΑΚ, http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17081. 

9    Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 1η Έκδοση (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011), 27. 

10  Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (Αθήνα: ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 

1997), 44. 

11  Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” Β΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), 140–147. 

12  Hedley Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, 4η Έκδοση (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2001), 34–35. 
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Η επιλογή της κατάλληλης θεώρησης για την μελέτη της παρούσης διπλωματικής 

εργασίας δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει καθόσον πολύ εύκολα μπορεί να 

αποκλεισθούν τόσο η μαρξιστική όσο και η πλουραλιστική θεώρηση. Η πρώτη γιατί δεν 

αποδέχεται το εθνικό συμφέρον με την παραδοσιακή έννοια,αλλά το εθνικό συμφέρον 

εμπεριέχει στον πυρήνα του το ταξικό συμφέρον. Με λίγα λόγια, το υπέρτατο αναλυτικό 

εργαλείο για τον μαρξισμό είναι η πάλη των τάξεων η οποία δεν είναι δυνατόν να 

εξηγήσει τη δημιουργία μιας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ διαφόρων εθνοκρατικών 

οντοτήτων του Διεθνούς Συστήματος. Η δε πλουραλιστική θεώρηση σαφώς δεν εξετάζει 

με τον παραδοσιακό τρόπο ισορροπίες δυνάμεων ή συμψηφισμούς συμφερόντων ούτε 

τις πιέσεις που ασκούν οι δομές του Διεθνούς Συστήματος στη συμπεριφορά των 

διαφόρων παραγόντων.13 Η εν λόγω θεώρηση αποδέχεται ένα λιγότερο ανταγωνιστικό  

διεθνές σύστημα στο οποίο οι σχέσεις είναι σχέσεις αλληλεξάρτησης14, όπου η οικονομία 

παίζει καθοριστικό ρόλο.  

 Μια θεώρηση στην οποία αρχικά θα μπορούσε να στηριχτεί η υπόψη μελέτη είναι 

αυτή του κλασικού ρεαλισμού. Σύμφωνα με τον κλασικό ρεαλισμό, ο οποίος αποτελεί 

και την παλαιότερη των υπαρχουσών θεωριών, έλκει τις ρίζες του από τον Θουκυδίδη 

και συντίθεται από μια σειρά αξιωμάτων τα οποία αν τα αναλύσουμε σε βάθος 

καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

 α. Οι αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής λαμβάνονται από το κράτος 

το οποίο για την υπόψη θεωρία αποτελεί ένα πλάσμα, ένα πρόσωπο το οποίο λαμβάνει 

αποφάσεις. 

 β. Το κράτος αποφασίζει με βάση τα συμφέροντα του, τα οποία 

ιεραρχούνται εκ των προτέρων με βάση το κόστος και τα οφέλη των εναλλακτικών του 

επιλογών για τις οποίες όμως ελλείπεται πληροφόρησης. 

 γ. Αποκλείει το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στον προσδιορισμό 

της εξωτερικής πολιτικής η οποία είναι απόρροια αποκλειστικά και μόνο του εθνικού 

                                                 
13 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, ΣΤ΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004). 

14 Η αλληλεξάρτηση στη διεθνή πολιτική περιγράφει καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αμοιβαίες 

συνέπειες μεταξύ κρατών και μεταξύ παραγόντων  σε διάφορες χώρες. Οι συνέπειες αυτές είναι συχνά το 

αποτέλεσμα διεθνών ανταλλαγών- διακίνησης χρημάτων, αγαθών, ατόμων και μηνυμάτων πέρα από τα 

εθνικά όρια. Η δημιουργία της αλληλεξάρτησης εξαρτάται από το κατά πόσο οι ανταλλαγές δημιουργούν 

αμοιβαία και όχι απαραίτητα συμμετρικά-δεσμεύσεις, περιορισμούς ή κόστος. Περιέχεται στο Ibid. 
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συμφέροντος το οποίο είναι η ασφάλεια ή η επιβίωση και η οποία επιτυγχάνεται με την 

στρατιωτική ισχύ. 

Συνεπώς ο κλασικός ρεαλισμός μπορεί να μας κατευθύνει στην εξέταση του 

ρόλου των κρατών και στην παρατήρηση της συμπεριφοράς τους με βάση τα εθνικά τους 

συμφέροντα δεν μπορεί όμως να εξετάσει την πιθανή συμβολή στις εξελίξεις της δομής 

του Διεθνούς Συστήματος, τον ρόλο των υφιστάμενων διεθνών ρυθμίσεων ή τον ρόλο 

της πολιτικής στο εσωτερικό των κρατών.15 

Τον ρόλο του διεθνούς συστήματος στη διεθνή πολιτική εισάγει για πρώτη φορά 

ο δομικός ρεαλισμός ή νεορεαλισμός όπως τον εισήγαγε στην πειθαρχία των διεθνών 

σχέσεων ο Κenneth Waltz. Ο νεορεαλισμός ενώ κατανοεί τη συμπεριφορά των κρατών 

σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως ασφάλειας και άμυνας αποδεχόμενος την 

προσωποποίηση του «ορθολογικού κράτους» και την έννοια του εθνικού συμφέροντος, 

δεν εξετάζει τον ρόλο των αμιγώς εθνικών συμφερόντων, αφού τέτοια, καθώς 

διαμορφώνονται και τροποποιούνται από τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος, δεν 

υπάρχουν σε καθαρή μορφή. Μας επιτρέπει όμως να καταλάβουμε το ρόλο του διεθνούς 

συστήματος στη διαμόρφωση του «εθνικού συμφέροντος» του κράτους, όταν ακριβώς 

το τελευταίο δέχεται τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος. Με λίγα λόγια εισάγει το ρόλο 

του διεθνούς συστήματος στη διεθνή πολιτική γεγονός που θα χρησιμοποιηθεί στην 

μελέτη για την εξέταση του ρόλου των συγκεκριμένων εθνοκρατικών δρώντων.16 

Στην ερώτηση αν υπάρχει θεώρηση που να είναι ανώτερη ή καλύτερη 

μεθοδολογικά από τις υπόλοιπες η απάντηση είναι αρνητική. Κάθε θεώρηση και 

προσέγγιση παρουσιάζει μεθοδολογικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Υιοθετώντας 

μια «εκλεκτικιστική προσέγγιση» θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει κανείς ότι, η 

αντίληψη της πραγματικότητας επιτυγχάνεται μέσω ενός συνδυασμού θεωρήσεων, 

θεωριών και μεθόδων που απορρέουν από αυτές. Να οδηγηθεί στο συμπέρασμα του 

Kalevi Holsti πως οι μελετητές των διεθνών σχέσεων « πρέπει να αναγνωρίσουν ότι είναι 

αδύνατο να επιτευχθεί μια και μοναδική θεωρία των διεθνών σχέσεων, μία και μοναδική 

εξήγηση….και συνεπώς και μία συνταγή που θα προκύψει λογικά από μία σωστή 

                                                 
15      Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” 2004. 

16 ΗΛΙΑΣ Ι.ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ 

ΠΟΛΕΜΟ:ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Β΄ΕΚΔΟΣΗ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2007), 

33–41. &Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004. 
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διάγνωση». Γι αυτό είναι καταδικασμένοι να ζητούν μία ζωή διανοητικού 

πλουραλισμού».17 

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη, την άποψη του Κalevi 

Holstie, η παρούσα μελέτη στηρίζεται στη θεώρηση του δομικού ρεαλισμού σύμφωνα με 

την οποία το εθνικό συμφέρον προσδιορίζεται με βάση τις πιέσεις που ασκούνται από το 

διεθνές σύστημα.   

1.2 ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ 

ΔΟΜΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ 

 Το κράτος αποτελεί σήμερα την υπέρτατη εξουσιαστική μορφή οργάνωσης που 

δημιούργησε ο άνθρωπος.18 Είναι ο ευρύτερος χώρος μέσα στον οποίο λειτουργεί η 

πολιτική και αναπτύσσεται το πολιτικό σύστημα, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 

τη λειτουργία του τελευταίου.19 Το κράτος όπως το γνωρίζουμε σήμερα, αρχίζει να 

εμφανίζεται περί τον 14ο -15ο αιώνα στα όρια της κατάργησης και κατάλυσης της 

φεουδαρχικής κοινωνίας.20 

 Στο πλαίσιο των ρεαλιστικών θεωρήσεων τα κράτη λογίζονται ως ορθολογικές21 

ενότητες και οντότητες που, λειτουργούν με βάση το εθνικό τους συμφέρον. Υπέρτατο 

εθνικό συμφέρον είναι η ασφάλεια του κράτους, η επιβίωση του.22 Τα κράτη σύμφωνα 

με τον Keneth Waltz23 δεν είναι και ουδέποτε υπήρξαν οι μοναδικοί δρώντες στο Διεθνές 

σύστημα. Όμως οι δομές δεν ορίζονται με βάση όλους τους δρώντες αλλά με βάση τους 

κυριότερους δρώντες. Επιπλέον τα κράτη είναι όμοιες μονάδες (like units) που σημαίνει 

ότι κάθε κράτος μοιάζει με όλα τα άλλα κράτη στο ότι αποτελεί μια αυτόνομη πολιτική 

μονάδα. Είναι ένας άλλος τρόπος να ειπωθεί ότι τα κράτη είναι κυρίαρχα. Τα κράτη 

διαφέρουν πολύ σε μέγεθος, πλούτο, ισχύ και μορφή. Ωστόσο οι παραλλαγές αυτές είναι 

μεταξύ όμοιων μονάδων καθόσον οι αποστολές που εκτελούν τα κράτη είναι παρόμοιες. 

                                                 
17 Kalevi Holsti, “Τhe Necrologists of International Relations,” Canadian Journal of Political Science 

XVIII, no. 4 (1985): 694–695. 

18 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” 2004.,107 

19 Ibid.,108 

20 Ibid.,107-113 

21  Ο J Mearsheimer στο βιβλίο του «Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων» υποστηρίζει 

ότι τα κράτη είναι ορθολογικοί δρώντες. «Έχουν επίγνωση του εξωτερικού τους περιβάλλοντος και 

σκέφτονται στρατηγικά για το πώς θα επιβιώσουν σε αυτό.»  

22 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004, 61. 

23 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 2011, 206–214. 
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Οι σκοποί είναι παρόμοιοι, κάθε κράτος αντιγράφει τις δραστηριότητες των άλλων 

κρατών σε σημαντικό βαθμό. Οι λειτουργίες των κρατών είναι παρόμοιες και οι μεταξύ 

τους διακρίσεις προκύπτουν κυρίως από τις διαφορετικές δυνατότητες που έχουν στο να 

εκτελέσουν αυτές τις αποστολές. Η εθνική πολιτική απαρτίζεται από διαφοροποιημένες 

μονάδες που εκτελούν καθορισμένες λειτουργίες. Η διεθνής πολιτική απαρτίζεται από 

όμοιες μονάδες που η καθεμία αντιγράφει τις δραστηριότητες της άλλης. 

Ο Hedley Bull24  υποστηρίζει ότι, αφετηρία των διεθνών σχέσεων είναι η ύπαρξη 

κρατών ή ανεξάρτητων πολιτικών οντοτήτων, κάθε μια από τις οποίες διαθέτει ένα 

σύστημα διακυβέρνησης και ασκεί κυριαρχία σε ένα συγκεκριμένο μέρος της επιφάνειας 

της γης και σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού της. Ο μοναδικός μηχανισμός ή 

πεδίο δυνάμεων που συνιστούν τα κράτη λόγω της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, είναι 

το Διεθνές Σύστημα, το οποίο διαμορφώνεται από μία ομάδα κρατών, όταν η 

συμπεριφορά του καθενός είναι αναγκαίος παράγοντας στους υπολογισμούς των 

υπολοίπων. Οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να πάρουν τη μορφή της συνεργασίας, της 

σύγκρουσης, της ουδετερότητας ή της αδιαφορίας.  

Παρακάτω θα αναπτύξουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά του διεθνούς 

συστήματος (ΔΣ) καθώς και τη συμπεριφορά των κρατών μέσα σε αυτό, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στον δομικό ρεαλισμό. Η ανάπτυξη των ανωτέρω εννοιών θα μας 

προσδώσει την θεωρητική βάση, η οποία είναι απαραίτητη, προκειμένου να 

προσεγγίσουμε το θέμα, το οποίο θα πραγματευτούμε στην υπόψη διπλωματική εργασία. 

1.3 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΔΣ) 

Η τρίτη ομάδα «κατακτήσεων του ανθρώπινου πολιτισμού στις διεθνείς σχέσεις» 

εκφράζεται από την έννοια «διακρατικό σύστημα» ή «σύστημα κρατών» ή «διεθνές 

σύστημα».25  Στη σύγχρονη βιβλιογραφία της Διεθνούς Πολιτικής και των Διεθνών 

Σχέσεων μπορούμε να εντοπίσουμε πληθώρα ορισμών του ΔΣ και των μορφών που 

μπορεί να λάβει αυτό. Παρακάτω θα παραθέσουμε μερικούς από τους 

αντιπροσωπευτικότερους ορισμούς του ΔΣ και αφού δούμε την εξέλιξη αυτού στο ρου 

                                                 
24 Hedley Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, 2001, 45. 

25 Παναγιώτης Ήφαιστος, “Ο Πόλεμος Και Τα Αίτια του:Τα Πολλά Προσωπα Του Ηγεμονισμού Και Της 

Τρομοκρατίας,” Γ΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2007), σ.60. 
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της ιστορίας θα προσδιορίσουμε τις διαφορές και ομοιότητες της κάθε μιας μορφής 

Διεθνούς Συστήματος. 

Κάθε σύστημα διαθέτει δομή και λειτουργία.  Ο Κenneth Waltz ορίζει τη δομή 

ως εξής: 26 

• Οι δομές ορίζονται σύμφωνα με την αρχή βάσει της οποίας το σύστημα 

διατάσσεται. Τα συστήματα αλλάζουν, αν μία διατακτική αρχή αντικαταστήσει μία άλλη. 

Η μετάβαση από ένα άναρχο σε ένα ιεραρχικό πεδίο συνιστά μετάβαση από ένα σύστημα 

σε ένα άλλο. 

• Οι δομές ορίζονται από τον καθορισμό των λειτουργιών 

διαφοροποιημένων μονάδων. Τα ιεραρχικά συστήματα αλλάζουν, αν οι λειτουργίες 

οριστούν και απονεμηθούν διαφορετικά. Για τα άναρχα συστήματα το κριτήριο της 

συστημικής αλλαγής που προκύπτει από το δεύτερο σκέλος του ορισμού εκπίπτει, καθώς 

το σύστημα απαρτίζεται από όμοιες μονάδες. 

• Οι δομές ορίζονται από την κατανομή των δυνατοτήτων μεταξύ των 

μονάδων. Αλλαγές σε αυτή την κατανομή είναι αλλαγές συστήματος, άσχετα αν το 

σύστημα είναι άναρχο ή ιεραρχικό. 

Σύμφωνα με τον Κenneth Waltz το διεθνές σύστημα είναι το πλέγμα των σχέσεων 

μεταξύ βασικών μονάδων της παγκόσμιας πολιτικής, το οποίο πλέγμα καθορίζεται από 

τη δομή του κόσμου.   

 Ο Robert Jervis υποστηρίζει πως υπάρχει ΔΣ όταν πληρούνται οι κάτωθι όροι: α) 

Διασυνδέσεις μεταξύ των μονάδων του συστήματος, έτσι ώστε αλλαγές στο ένα μέρος 

να επιφέρει αλλαγές σε άλλα μέρη· και β) η συνολική συμπεριφορά του συστήματος στο 

σύνολο του να διαφέρει από τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των επιμέρους 

μονάδων του.27 Ο Hedley Bull υποστηρίζει ότι «ένα σύστημα κρατών σχηματίζεται, όταν 

δύο ή περισσότερα κράτη έχουν αρκετές σχέσεις μεταξύ τους και όταν το ένα έχει αρκετή 

επιρροή στις αποφάσεις του άλλου, ώστε να συμπεριφέρονται ως μέρη ενός συνόλου». 

28   Τέλος, κατά τον Raymond Aron διεθνές σύστημα είναι «το σύνολο που αποτελείται 

                                                 
26 Kenneth N. Waltz, “Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής” (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011), σ. 220. 

27 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004, 226. 

28 Hedley Bull, “Η Άναρχη Κοινωνία,” Δ΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2009), σ.47. 
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από πολιτικές οντότητες, οι οποίες διατηρούν μεταξύ τους σχέσεις τακτικές και οι οποίες 

είναι δυνατόν να εμπλακούν όλες μαζί σε έναν γενικό πόλεμο» 29 

Το σημαντικότερο στοιχείο όμως της έννοιας του ΔΣ είναι ότι, αυτό επιβάλλει 

περιορισμούς στα κράτη που το απαρτίζουν, επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και 

διαμορφώνει την τύχη τους. Με λίγα λόγια υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί οι οποίοι 

απορρέουν από την δομή του. «Το ΔΣ είναι πρωταρχικώς ένα επιστημονικό 

δημιούργημα, ένα διανοητικό κατασκεύασμα, το οποίο καλείται να υπερκεράσει τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανάλυση της συμπεριφοράς των κρατών, όταν 

αυτή προσεγγίζεται μόνο στη βάση των εσωτερικών τους χαρακτηριστικών και 

εξελίξεων».30   

1.3.1 Μονοπολισμός – Διπολισμός - Πολυπολισμός και Σταθερότητα στο Διεθνές 

Σύστημα. 

 Α. Γενικά 

Έχοντας εξετάσει την έννοια του ΔΣ θα πρέπει να δούμε ποια είναι η φύση 

του  και πως προκύπτουν αλλαγές σε αυτό. Σύμφωνα με τους ρεαλιστές το διεθνές 

σύστημα είναι άναρχο δηλαδή στερείται μιας κεντρικής εξουσίας η οποία να επιβάλλει 

την τάξη. Η θεμελιώδης λοιπόν αρχή διάρθρωσης του,  η αναρχία, αποτελεί και την 

αφετηρία του κομβικού ζητήματος της διεθνούς σταθερότητας. 

Η έννοια της σταθερότητας μπορεί να χαρακτηριστεί ως συντηρητική 

αφού επιχειρεί να συμβάλλει στη διατήρηση του status quo. Είναι μια έννοια που έλκει 

τις ρίζες της από την αρχαιότερη θεώρηση των διεθνών σχέσεων τον κλασικό ρεαλισμό.31 

Παρά το γεγονός ότι, τόσο η λειτουργία των συμμαχιών όσο και της ισορροπίας της 

ισχύος ήταν γνωστές στους αρχαίους Έλληνες πολιτικούς και θεωρητικούς, όπως 

αποδεικνύεται περίτρανα από την ανάλυση του «Πελοποννησιακού Πολέμου», η έννοια 

της σταθερότητας διατυπώθηκε για πρώτη φορά στις φυσικές επιστήμες και βαθμιαία 

μεταφυτεύτηκε τόσο στις κοινωνικές αντιλήψεις όσο  και στις κοινωνικές επιστήμες32 

και κατ’ αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός μηχανισμού διατήρησης 

                                                 
29 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” ΣΤ΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), σ. 227. 

30 Ibid., 228. 

31 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Η Έννοια Της Σταθεροτητας Στη Θεωρία Της Διεθνούς Πολιτικής,” Το 

ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 21 (Αθήνα, May 1997). 

32 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” Β΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), 253. 
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της εγκόσμιας σταθερότητας, η οποία στην πορεία ταυτίστηκε αποκλειστικά με την 

εύρεση τρόπων αποφυγής συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης. Το ερώτημα λοιπόν 

το οποίο δημιουργήθηκε ήταν με ποιον τρόπο μπορεί να διατηρηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

τάξης στις διακρατικές σχέσεις εν απουσία ενιαίων πολιτικών θεσμών. Δηλαδή το 

πρωτεύον ερώτημα ήταν όχι πως θα διαφυλαχτεί η ειρήνη αλλά πως μπορεί να 

αποφευχθεί ο πόλεμος.33 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι διάφοροι μελετητές να εστιάσουν 

την προσοχή τους στο ρόλο και στον αριθμό των εθνοκρατικών οντοτήτων που 

απαρτίζουν το άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα, στις δημιουργούμενες 

συμμαχίες, όπως επίσης και στην κατανομή της ισχύος στο διεθνές σύστημα. 

Προκειμένου να κατανοήσουμε την «ασαφή» έννοια της διεθνούς 

σταθερότητας θα αναπτύξουμε την θεωρία της ισορροπίας ισχύος και στην συνέχεια ένα 

εκ των παραγόντων που επηρεάζουν την σταθερότητα της ισορροπίας της ισχύος, το 

μέγεθος του συστήματος. 

Β. Ισορροπία Ισχύος 

Η έννοια της ισορροπίας ισχύος μας παραπέμπει στην κατανομή των 

ικανοτήτων δυο ή περισσοτέρων κρατών ή ομάδων κρατών. Παραδοσιακά, μέχρι και τον 

Β' Παγκόσμιο πόλεμο ο όρος συνδεόταν με την ιδέα μίας ισορροπίας σε περιφερειακό 

επίπεδο, ενώ στη συνέχεια, και κυρίως με την εμφάνιση του Ψυχρού Πολέμου, 

χρησιμοποιήθηκε για να καταδείξει τη σημασία της ισορροπίας δυνάμεων σε σφαιρικό 

(παγκόσμιο) πλέον επίπεδο.34  

  Ο  Η. Βull στο βιβλίο του «Η άναρχη Κοινωνία» για να περιγράψει την 

έννοια της ισορροπίας της ισχύος χρησιμοποιεί τον ορισμό του Vattel: «Μια κατάσταση 

των πραγμάτων τέτοια που καμία δύναμη να μην είναι σε θέση υπεροχής, ώστε να μπορεί 

να επιβάλλει το νόμο στις άλλες».35 

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η ισορροπία της ισχύος είναι η καλύτερη 

εγγύηση της ασφάλειας των κρατών και της παγκόσμιας ειρήνης, ενώ άλλοι πιστεύουν 

                                                 
33 Γεωργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνεις Σχέσεις: Ρεαλιστική Προσεγγιση-Θεωρία Και Πράξη (Αθήνα: 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2010), 315. 

34 Ibid., 203. 

35 Hedley Bull, “Η Άναρχη Κοινωνία” (ΑΘΗΝΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2001), 147. 
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ότι έχει καταστρέψει κράτη. Υπάρχουν και αυτοί που τη θεωρούν νόμο της φύσης όπως 

και αυτοί που την αποκαλούν έγκλημα. 

Ο Η. J. Morgenthau (1962), προτείνει τέσσερις διαφορετικούς τρόπους για 

να αντιληφθεί κανείς την έννοια της ισορροπίας.36 

1)  Ως πολιτική που στοχεύει να κατανείμει τη δύναμη κατά τρόπο λίγο 

πολύ ισομερή. 

 2)  Ως περιγραφή μίας κατάστασης στις διεθνείς σχέσεις. 

3)  Ως περιγραφή μίας πολιτικής με στόχο την εγκαθίδρυση μίας 

κατάστασης στις διεθνείς σχέσεις. 

4)  Ως κατανομή της δύναμης στις διεθνείς σχέσεις. 

Ο Μorgenthau μάλιστα υποστηρίζει ότι, ισορροπία (balance) σημαίνει 

σταθερότητα στο εσωτερικό ενός συστήματος αυτόνομων δυνάμεων. Επομένως υπάρχει 

εννοιολογική ταύτιση καθώς η ισορροπία ισχύος ισοδυναμεί με την εξισορρόπηση και 

αυτή με την σταθερότητα.37 

Ο Μartin Wight έχει αποδώσει εννέα διαφορετικές έννοιες : α) Οποιαδήποτε ίση 

ή άνιση κατανομή ή συσχετισμός ισχύος μεταξύ κρατών ή συνασπισμών β) προσπάθεια 

ή διαδικασία εξισορρόπησης  γ) κατάσταση ισορροπίας ή κατανομή ισχύος τέτοια, που 

κανένα κράτος να μη βρίσκεται σε θέση υπεροχής, ώστε να μπορεί να επιβάλει τη 

βούλησή του στα άλλα  δ) ηγεμονία ή επιδίωξη ηγεμονίας  ε) σταθερότητα και ειρήνη 

(μη πόλεμος) στα πλαίσια ενός συστήματος ισχύος στ) αστάθεια και πόλεμος ζ) πολιτική 

ισχύος η) ένας παγκόσμιος νόμος της ιστορίας θ) μία μέθοδος και ένας πρακτικός οδηγός 

για τους πολιτικούς. Από αυτές τις έννοιες απαντώνται συνηθέστερα οι τρεις πρώτες: 

συσχετισμός ισχύος, εξισορρόπηση και κατάσταση ισορροπίας της ισχύος.38 

Ο Η. Βull στο βιβλίο του «Η άναρχη κοινωνία» δημιουργεί μια κατηγοριοποίηση 

των καταστάσεων της ισορροπίας της ισχύος. Αρχικά κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην 

                                                 
36 Γεωργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνεις Σχέσεις: Ρεαλιστική Προσεγγιση-Θεωρία Και Πράξη, 207. 

37 Hans Morgenthau, Politics Among Nations, 5th ed. (New York: Knopf, 1973), 168. 

38 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004. 
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«απλή» ισορροπία της ισχύος και στη «σύνθετη» ανάλογα με το αν το σύστημα είναι 

διπολικό ή πολυπολικό.39 

Στην «απλή»  κατάσταση ισορροπίας της ισχύος τα δύο κράτη ή οι δύο 

συνασπισμοί οδηγούνται στον ανταγωνισμό της ισχύος, καθώς η ισότητα ή η ισοτιμία 

της ισχύος μεταξύ τους δεν μπορεί να διατηρηθεί ή να ανατραπεί από άλλα εκτός αυτών 

κράτη ή συνασπισμούς. Τα κράτη επιδιώκουν την αύξηση της δικής τους, «εσωτερικής», 

ισχύος και επιδίδονται ή επιτυγχάνουν την «εσωτερική» εξισορρόπηση.40 

Ο Bull ονομάζει «σύνθετη» ισορροπία εκείνη την κατάσταση ισορροπίας 

της ισχύος η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα σύστημα με τουλάχιστον τρεις παίκτες και την 

ταυτόχρονη δυνατότητα να συνάπτουν ελευθέρως συμμαχίες. Σε αυτήν η ανάπτυξη 

μεγάλων ανισοτήτων μεταξύ των δυνάμεων «δεν θέτει απαραιτήτως την ισχυρότερη σε 

κατάσταση υπεροχής, επειδή οι άλλες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να συνενωθούν 

εναντίον της».  Αν δηλαδή ένα κράτος αισθάνεται ότι ο αντίπαλός του υπερέχει, συνάπτει 

συμμαχία με άλλο ή άλλα κράτη και τον εξισορροπεί επιτυγχάνοντας έτσι την 

«εξωτερική» εξισορρόπηση..41 

Ο Bull προχωράει και σε περαιτέρω κατηγοριοποίηση των καταστάσεων 

ισορροπίας ισχύος. Διακρίνει ανάμεσα στη γενική κατάσταση ισορροπίας της ισχύος, που 

σημαίνει την απουσία μίας υπερισχύουσας δύναμης στο διεθνές σύστημα, και στην 

τοπική ή ειδική σε ένα τμήμα του συστήματος. Διακρίνει επίσης ανάμεσα στην κυρίαρχη 

και τις δευτερεύουσες καταστάσεις ισορροπίας ισχύος, υποκειμενική και αντικειμενική 

καθώς και στην τυχαία και σχεδιασμένη.42 

 Η διατήρηση της ισορροπίας της ισχύος μπορεί να πει κάποιος ότι έχει 

εκπληρώσει τρεις ιστορικές λειτουργίες στο σύγχρονο σύστημα κρατών: 

 • Η ύπαρξη μιας γενικής ισορροπίας ισχύος από άκρη σε άκρη του διεθνούς 

συστήματος ως συνόλου χρησίμευσε ως εμπόδιο στη μετατροπή του συστήματος μέσω 

κατάκτησης σε μια οικουμενική αυτοκρατορία. 

                                                 
39 Hedley Bull, “Η Άναρχη Κοινωνία” (ΑΘΗΝΑ: π, 2001), 147. 

40 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” 2004. 

41 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στη Θεωρια Των Διεθνών Σχέσεων (ΑΘΗΝΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004). 

42Hedley Bull, “Η Άναρχη Κοινωνία” (ΑΘΗΝΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2001), 149–151. 
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 • Η ύπαρξη τοπικών ισορροπιών ισχύος χρησίμευσε ως προστασία της 

ανεξαρτησίας των κρατών σε συγκεκριμένες περιοχές από την αφομοίωση ή την 

κυριαρχία μιας τοπικά υπερέχουσας δύναμης. 

 • Τόσο η γενική όσο και οι τοπικές ισορροπίες ισχύος, όπου υπήρξαν, 

προσέφεραν τις συνθήκες μέσα στις οποίες άλλοι θεσμοί από τους οποίους εξαρτάται η 

διεθνής τάξη (διπλωματία, πόλεμος, διεθνές δίκαιο, πολιτική των μεγάλων δυνάμεων) 

μπόρεσαν να λειτουργήσουν.
43

 

Ένα σύστημα ισορροπίας δυνάμεων προϋποθέτει τις ακόλουθες βασικές αρχές:44 

 Η ύπαρξη συμπλέγματος ανεξάρτητων κρατών. 

 Η πολυπολική μορφολογία του διεθνούς συστήματος. 

 Η ύπαρξη ενός ορίου που διακρίνει το σύστημα αυτό καθαυτό  σε σχέση 

με τον περίγυρο. 

 Η πιθανότητα ενός ορθολογικού υπολογισμού της ισχύος των πολιτικών 

Μονάδων. 

 Οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος ισορροπίας ισχύος 

είναι: 

  α.  Η επαγρύπνηση. Καθοριστικό ρόλο παίζει η οργάνωση της 

διπλωματίας μέσω της οποίας θα αναγνωρίζεται και θα αντιμετωπίζεται έγκαιρα κάθε 

αποσταθεροποιητική κίνηση. 

  β.  Η ευελιξία των διπλωματικών θέσεων μέσω της οποίας επιδιώκεται 

η σύναψη συμμαχιών ή η ανατροπή άλλων υφιστάμενων, καθότι οι απαιτήσεις της 

ισορροπίας ισχύος δεν επιτρέπουν στα κράτη να έχουν μόνιμους φίλους ή εχθρούς,  

   γ.  Η διπλωματική μυστικότητα- διακριτικότητα. 
45

 

                                                 
43 Hedley Bull, “Η Άναρχη Κοινωνία” (ΑΘΗΝΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2001), 153. 

44 Γ. Σπυρόπουλος, Ρεαλιστική Προσέγγιση – Θεωρία και πράξη , Αθήνα, Ποιότητα, 2010, σελ.209-211 

45 Γ. Σπυρόπουλος, Ρεαλιστική Προσέγγιση – Θεωρία και πράξη , Αθήνα, Ποιότητα, 2010, σ.218 
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  Σύμφωνα με τον Waltz, «αν υπάρχει μια χαρακτηριστικά πολιτική θεωρία 

διεθνούς πολιτικής αυτή είναι η θεωρία της ισορροπίας της ισχύος».46 Το βασικό 

επιχείρημα είναι ότι «τα αίτια του πολέμου και της ειρήνης, η σύγκρουση ή η συνεργασία 

των κρατών βρίσκονται στη δομή και τη λειτουργία του διεθνούς συστήματος».47 Η 

περιγραφή αυτού του μηχανισμού από τον Waltz έχει ως εξής: «Από τη θεωρία 

προβλέπεται ότι τα κράτη θα προβούν σε εξισορροπητική συμπεριφορά ανεξαρτήτως εάν 

η ισορροπημένη αποτελεί τον στόχο των πράξεων τους. Από τη θεωρία προβλέπεται ότι 

το σύστημα θα έχει έντονη τάση προς ισορροπία. Η προσδοκία δεν είναι ότι μια 

ισορροπία άπαξ και επιτευχθεί, θα διατηρηθεί, αλλά ότι μια ισορροπία άπαξ και 

διαταραχθεί, θα αποκατασταθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».48 Από την επίτευξη της 

ισορροπίας της ισχύος εξαρτάται η σταθερότητα ή η αστάθεια στο διεθνές σύστημα. 

 Απ’ όλα τα παραπάνω και μελετώντας τη βιβλιογραφία των Διεθνών 

Σχέσεων διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία σύγχυση στην υπόψη θεωρία. O Waltz 

υποστηρίζει ότι, η σύγχυση στη θεωρία της ισορροπίας της ισχύος και οι λανθασμένες 

αντιλήψεις οφείλονται σε λανθασμένη κατανόηση τριών βασικών σημείων:  «α) Μία 

θεωρία περιέχει τουλάχιστον μία θεωρητική υπόθεση. Αυτές οι υποθέσεις δεν εδράζονται 

στην πραγματικότητα. Συνεπώς, δεν είναι δικαιολογημένο να τίθεται το ερώτημα εάν αυτές 

οι υποθέσεις; είναι αληθείς αλλά μόνον εάν είναι χρήσιμες, β) Οι θεωρίες πρέπει να 

αξιολογούνται βάσει του τι ισχυρίζονται ότι εξηγούν. Η θεωρία ισορροπίας της ισχύος 

ισχυρίζεται ότι εξηγεί τα αποτελέσματα των ενεργειών των κρατών σε δεδομένες συνθήκες 

και αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να μην προδιαγράφονται σε κανένα από τα κίνητρα των 

δρώντων ούτε να αποτελούν αντικειμενικούς σκοπούς της πολιτικής των δρώντων. γ) Η 

θεωρία ως γενικό εξηγητικό σύστημα δεν μπορεί να εξηγήσει ιδιομορφίες».49 

Γ. Μέγεθος του Διεθνούς Συστήματος 

  Ένα θεμελιώδες στοιχείο της ισορροπίας της ισχύος είναι το μέγεθος του 

διεθνούς συστήματος μέσα στο οποίο είναι επιθυμητή η ισορροπία. Το μέγεθος ενός 

συστήματος υπολογίζεται με βάση τους παράγοντες τους οποίους δρουν σε αυτό. Ο 

                                                 
46 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 2011, 250. 

47 Ibid., 270. 

48 Ibid., 272. 

49 Ibid., 251. 
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Waltz εκλαμβάνει ως παράγοντα τα κράτη και συγκεκριμένα τις μεγάλες δυνάμεις50, 

καθόσον αυτά τα κράτη ασκούν τη μέγιστη επίδραση σε ότι συμβαίνει στη διεθνή 

πολιτική. 

Η κατανομή ισχύος στη διεθνή αρένα καθορίζει τον αριθμό των μεγάλων 

δυνάμεων και κατά συνέπεια την πολικότητα του διεθνούς συστήματος. Εάν οι μεγάλες 

δυνάμεις είναι περισσότερες από δύο το σύστημα χαρακτηρίζεται ως πολυπολικό, κύρια 

επιδίωξη του οποίου είναι η  ισορροπία ισχύος μεταξύ αυτών με τέτοιο τρόπο ώστε καμία 

από τις τελευταίες να μην είναι σε θέση να κυριαρχήσει έναντι των υπολοίπων διότι τότε 

μετατρέπεται σε διπολικό. Εάν στο διεθνές σύστημα υπάρχει μία μόνο μεγάλη δύναμη 

χαρακτηρίζεται ως μονοπολικό. Πως όμως συνδέεται το μέγεθος με την ισορροπία ισχύος 

μέσα σε ένα σύστημα;  

Στην ερώτηση αυτή υπάρχουν διάφορες ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες 

θεωρούν τους παράγοντες του συστήματος ως την ανεξάρτητη μεταβλητή και την 

πιθανότητα πολέμου ως την εξαρτημένη μεταβλητή. Το ερώτημα μπορεί να διατυπωθεί 

και ως τι είδους καταμερισμός ισχύος ευνοεί την διατήρηση της στρατηγικής 

σταθερότητας;  

Σύμφωνα με τον Kenneth Waltz51  ένα διπολικό σύστημα είναι πιο σταθερό από 

τα πολυπολικά συστήματα για τους εξής λόγους: 

 1. Ο αριθμός των εντατικών ανταγωνισμών είναι μικρότερος πράγμα 

που μειώνει την πιθανότητα πολέμου. 

 2. Η αποτροπή είναι πιο εύκολη. 

                                                 
50 «Οι μεγάλες δυνάμεις προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό  με βάση τη σχετική τους στρατιωτική 

ικανότητα. Προκειμένου ένα κράτος να χαρακτηριστεί μεγάλη δύναμη, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 

στρατιωτικά στοιχεία ώστε να αντιτάξει ένα σοβαρό αγώνα σε έναν συμβατικό ολοκληρωτικό πόλεμο 

ενάντια στο ισχυρότερο κράτος του κόσμου. Ο διεκδικητής δεν είναι απαραίτητο να έχει την ικανότητα να 

νικήσει το ηγετικό κράτος, αλλά θα πρέπει να έχει μια λογική πιθανότητα να μετατρέψει τη σύγκρουση σε 

ένα πόλεμο φθοράς που θα αφήσει το κυρίαρχο κράτος σοβαρά εξασθενημένο, ακόμα κι αν αυτό το 

κυρίαρχο κράτος τελικά κερδίσει τον πόλεμο. Στην πυρηνική εποχή οι μεγάλες δυνάμεις θα πρέπει να 

έχουν μια πυρηνική αποτρεπτική δύναμη η οποία θα μπορεί να επιβιώσει ενός πυρηνικού πλήγματος 

εναντίον της καθώς και πανίσχυρες συμβατικές δυνάμεις».John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής 

Των Μεγάλων Δυνάμεων, 30. 

51 Kenneth N. Waltz, “Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής” (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011), σ. 21-23. 
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  3. Η αποτροπή είναι ακόμα ευκολότερη γιατί λανθασμένοι 

υπολογισμοί σχετικά με τον συσχετισμό ισχύος του αντιπάλου είναι σπανιότεροι. 

  4. Η συνεργασία είναι πιο εύκολη λόγω του μικρότερου 

αριθμού παικτών. 

Αντίθετα σε ένα πολυπολικό σύστημα: 

  1. Ο αριθμός των πιθανών συγκρούσεων είναι μεγαλύτερος. 

Στο διπολικό σύστημα η πιθανή δυάδα σύγκρουσης είναι μόνο μία ενώ στο πολυπολικό 

εξάγεται χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο: 

    
(𝜋−1)𝜋

2
 

Όπου π είναι ο αριθμός των πόλων του διεθνούς συστήματος. 

  2. Η διατήρηση ισορροπίας δυνάμεων και η δημιουργία 

μηχανισμών αποτροπής γίνεται δυσκολότερη. 

  3. Οι πιθανότητες λανθασμένων υπολογισμών αυξάνονται. 

Ο John J. Mearsheimer υποστηρίζει52 ότι η ισχύς στο ΔΣ κατανέμεται με τρεις 

διαφορετικούς τρόπους: διπολισμός (Δύο μεγάλες δυνάμεις περίπου ίσης στρατιωτικής 

ισχύος), ισορροπημένος πολυπολισμός (Τρείς ή περισσότερες μεγάλες δυνάμεις περίπου 

ίσης στρατιωτικής ισχύος ή τουλάχιστον μεταξύ των δύο ισχυρότερων δυνάμεων, χωρίς 

την ύπαρξη κάποιου επίδοξου ηγεμόνα) και μη ισορροπημένος πολυπολισμός (Τρεις ή 

περισσότερες μεγάλες δυνάμεις μία εκ των οποίων είναι δυνητικός ηγεμόνας). Σε 

συνέχεια των ανωτέρω για να διερευνηθεί η επίδραση της κατανομής ισχύος στην 

πιθανότητα πολέμου θα πρέπει να γνωρίζουμε αν το σύστημα είναι διπολικό η 

πολυπολικό και εάν είναι πολυπολικό αν είναι ισορροπημένο ή μη. Εν τέλει, ο 

Mearsheimer καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, τα διπολικά συστήματα τείνουν να είναι 

τα πλέον ειρηνικά, και ότι τα μη ισορροπημένα πολυπολικά είναι τα πιο επιρρεπή σε 

θανάσιμη σύγκρουση ενώ τα ισορροπημένα πολυπολικά βρίσκονται κάπου στη μέση, για 

τους παρακάτω λόγους: 

                                                 
52 John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, 654–660. 
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  1. Υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για πόλεμο επειδή 

υπάρχουν περισσότερες δυάδες σύγκρουσης. 

  2. Οι ανισορροπίες ισχύος είναι περισσότερο συνηθισμένες  

καθιστώντας την αποτροπή δυσκολότερη και τον πόλεμο ευκολότερο. 

  3. Η πιθανότητα λανθασμένου υπολογισμού είναι μεγαλύτερη 

στον πολυπολισμό. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο Η. Morgenthau υποστηρίζει ότι η 

πολυπολικότητα πλεονεκτεί και αντανακλάται στο τρίπτυχο ευελιξία-αβεβαιότητα-

σύνεση, με την έννοια ότι από την πολλαπλότητα των δρώντων προκύπτει μεγάλη 

ευελιξία η οποία με τη σειρά της επαυξάνει την αβεβαιότητα, ενώ η ίδια καθίσταται πηγή 

σύνεσης.53 Η άποψη του Morgenthau έρχεται σε αντίθεση με την ιστορική διαδρομή των 

πολυπολικών συστήματων καθόσον η μελέτη τους, στον ρου της ιστορίας έχει αποδείξει 

ότι είναι περισσότερο ασταθή σε σχέση με τα διπολικά και τα μονοπολικά συστήματα.54  

Η συνθήκη της Βεστφαλίας αποτέλεσε και το πρώτο διεθνές σύστημα το οποίο 

ήταν πολυπολικό  και τοποθετείται χρονικά από το 1648 έως το1789. Η Ευρώπη εκείνης 

της περιόδου διαμόρφωσε ένα σύστημα ισορροπίας της ισχύος, το οποίο είχε ως κεντρική 

αντίληψη την εξισορρόπηση των απειλών και την καταπίεση κάθε τάσης αναθεώρησης 

του απολυταρχικού εσωτερικού συστήματος αλλά και του διεθνούς συστήματος των 

κρατών. Δημιουργήθηκε μια δομή η οποία επέτρεπε τη δημιουργία , οι οποίες  στόχευαν 

την αποσόβηση κάθε κινδύνου ηγεμονικής ή επαναστατικής φύσης. Με άλλα λόγια, το 

σύστημα της Βεστφαλίας δημιούργησε, αλλά και κλήθηκε να αντιμετωπίσει το «δίλημμα 

της ασφάλειας» που αναπόφευκτα δημιουργεί η κυριαρχία του κράτους. Με λίγα λόγια 

δημιουργήθηκε το πρώτο πολυπολικό σύστημα το οποίο χαρακτηριζόταν από 

ομοιογένεια. Το διεθνές σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε από τη συνθήκη της 

Βεστφαλίας αντικαταστάθηκε από ένα μοντέλο στο οποίο δέσποζαν πέντε μεγάλες 

δυνάμεις και έγινε γνωστό ως το «Κονσέρτο της Ευρώπης». Το σύστημα αυτό αποτέλεσε 

το δεύτερο πολυπολικό σύστημα και διήρκεσε από το 1815-1914, δηλαδή μέχρι την 

                                                 
53 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, “Ρεαλιστική Προσεγγιση-Θεωρία Και Πράξη” (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 

2010),σ. 316 

54 Andrea Edoardo Varisco, “Towards a Multipolar International System: Which Prospects for Global 

Peace?,” E-INTERNATIONAL RELATIONS, 2013, www.e-ir.info.,πρόσβαση την 10 Οκτ 14 
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έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  Το «Κονσέρτο της Ευρώπης» ήταν ένα από τα 

λίγα παραδείγματα σταθερού πολυπολικού συστήματος.55  

Ο Roscrance επέκρινε τόσο το διπολισμό όσο και τον πολυπολισμό 

υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζουν αποσταθεροποιητικά χαρακτηριστικά και προτείνει 

ένα συνδυασμό των ανωτέρω ένα σύστημα διπολυπολικότητας. Αυτό είναι ένα σύστημα 

στο οποίο τα διπολικά κράτη (όπως πιθανώς οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ) και τα πολυπολικά 

«ασθενέστερα» κράτη θα δρούσαν ελέγχοντας αμφότερα έτσι ώστε να μειωθούν οι 

συγκρούσεις.56 Αναλυτικότερα η διπολυπολικότητα διατυπώνεται ως ακολούθως:57 

  1. Τα κράτη της πολυπολικής ζώνης επιχειρούν να κατευνάσουν τη 

διπολική ένταση. 

  2. Οι δύο πόλοι επαγρυπνούν ώστε οι πολυάριθμες συγκρούσεις της 

πολυπολικής ζώνης να μην εξελίσσονται. 

Σε μία άλλη μελέτη ο Rosecrance εντόπισε εννέα ιστορικά διεθνή συστήματα 

μεταξύ του 1740  και του 1960 με βάση τις διαφορές στους συσχετισμούς ισχύος που 

απορρέουν από την κατανομή της και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μονοπολικό 

σύστημα (με έναν κυρίαρχο παράγοντα)  είναι εξαιρετικά σταθερό.58 

Τέλος ο Haas σε μία άλλη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ιεραρχικά 

μονοπολικά συστήματα (κυριαρχία ενός μόνο κράτους), αν και είναι σπάνια, είναι τα πιο 

σταθερά, επειδή η πλειονότητα των μελών τους επιχειρούν, αν επιλέξουν τον πόλεμο, να 

εμπλακούν σε σύρραξη εκτός συστήματος. 59 

Οι υποθέσεις και οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν αφήνουν να διαφανεί ότι 

υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των μελετητών, όσον αφορά την σχέση ανάμεσα στο μέγεθος 

του συστήματος και τη σταθερότητα σε αυτό. Οι Olstrom και Αldrich για την υπόψη 

ασυμφωνία υποστήριξαν ότι υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που υποθάλπουν αυτή τη 

                                                 
55 Ibid. 

56 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” Β΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), σ. 262-

264. 

57 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, “Ρεαλιστική Προσεγγιση-Θεωρία Και Πράξη” (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 

2010),σ. 317-319 

58 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” Β΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), σ. 266. 

59 Ιbid, σ. 267 
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διαμάχη. Πρώτος λόγος, ότι υπάρχει μεγάλη ασάφεια όσον αφορά τους ορισμούς των 

εννοιών. Δεύτερος, ότι οι υπάρχουσες υποθέσεις για τη σχέση μεγέθους/"σταθερότητας" 

μπορούν και έχουν ήδη διατυπωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και τρίτος λόγος, 

ότι κανείς στον εμπειρικό-επιστημονικό τομέα της έρευνας δε συνέκρινε συστηματικά 

τις εναλλακτικές υποθέσεις εργασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποια υπόθεση 

είχε μεγαλύτερο έρεισμα από τις άλλες.60 

Σήμερα υπάρχει έντονη συζήτηση, στους κόλπους των διεθνών αναλυτών, για 

το ποια είναι η επικρατούσα δομή του διεθνούς συστήματος. Ομόφωνη είναι η άποψη ότι 

έχει παρέλθει η εποχή του διπολισμού αλλά και του μονοπολισμού και ως η 

επικρατέστερη εναλλακτική εμφανίζεται ο πολυπολισμός.61 Αλλά παρά το γεγονός ότι ο 

πολυπολισμός φαίνεται να επικρατεί ως η νέα παγκόσμια τάξη πολλοί κάνουν λόγο για 

ένα διεθνές σύστημα χωρίς πόλους (non-polar), υποστηρίζοντας ότι το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό του 21ου αιώνα όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις είναι ένα μη πολικό 

σύστημα: ένα διεθνές σύστημα στο οποίο κυριαρχούν διάφορες συμμαχίες κρατών ή 

εθνοκρατικές οντότητες τα οποία κατέχουν διαφορετικά είδη ισχύος. Η σημαντική 

διαφορά από ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά 

διαφορετικά κέντρα δυνάμεων, πολλά από τα οποία δεν είναι εθνοκρατικές οντότητες. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι ότι οι εθνοκρατικές οντότητες 

σήμερα, έχουν χάσει το μονοπώλιο όσον αφορά την ισχύ τους και στην ουσία υπάρχει 

μια σοβαρή υποχώρηση του σύγχρονου κράτους σε διάφορους τομείς.62 

Για την παρούσα διπλωματική εργασία, θα πορευθώ με την άποψη ότι 

οδηγούμαστε σε έναν πολυπολικό κόσμο στον οποίο οι κρατικές οντότητες και 

συγκεκριμένα οι μεγάλες δυνάμεις είναι οι κύριοι δρώντες στο διεθνές σύστημα. 

Παρόμοια συζήτηση63 για την υποχώρηση του κράτους έγινε και την δεκαετία του 1990, 

όπου έγινε ιδιαίτερος λόγος για την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της 

                                                 
60   Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Η Έννοια Της Σταθεροτητας Στη Θεωρία Της Διεθνούς Πολιτικής.”,119 

61 SCHMIEGELOW PARTNERS, “Which New World order:Unipolar? Bipolar?non Polar?,” 

International Policy Analysis, 2009, http://policyanalysis.wordpress.com/2009/11/23/which-new-world-

order-unipolar-bipolar-multipolar-non-polar/., πρόσβαση 3 Νοε 2014. 

62 Richard N Haas, “The Age of NonPolarity,” FOREIGN AFFAIRS, 2006, 

www.foreignaffairs.com/articles., πρόσβαση 3 Νοε 2014. 
63  Νικόλαος Σκουρέλλος, “ Η Ανατολική Μεσόγειος στο κατώφλι του πολυπολισμού: η συμμαχία 

Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ ως καταλύτης στρατηγικών και πολιτικών εξελίξεων”, Διπλωματική Εργασία 

ΠΑΜΑΚ, http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17081. 
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πληροφορίας και τέθηκαν διάφορα ερωτηματικά όπως: αν θα μπορούσε να σταθεί το 

επιχείρημα ότι τα κράτη έχουν υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό και οι λαοί συνδέονται τόσο 

ισχυρά, που να υπάρχει «παγκόσμιο χωριό»; Την καλύτερη απάντηση την έδωσε ο Kalevi 

Holsti στο άρθρο του «Τhe necrologists of international relations»64 ο οποίος κατέληξε 

πως βεβαίως υπάρχουν στενότερες σχέσεις μεταξύ των κρατών, αλλά και πως το κράτος 

διατηρούσε το ρόλο του. Μπορεί να μην υπάρχουν κράτη απολύτως κυρίαρχα όπως 

απέδειξαν τα γεγονότα της 11ης  Σεπτεμβρίου αλλά υπάρχουν κράτη πάρα πολύ ισχυρά 

και άλλα λιγότερο ισχυρά, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν κράτη άλλα λιγότερο και 

άλλα περισσότερο κυρίαρχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64  Kalevi Holsti, “ The necrologists of international relations”, Canadian Journal of Political Science, 

τόμ. XVIII,τεύχ.4, Δεκέμβριος 1985 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 

2.1   ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ65 

Η Υποσαχάρια Αφρική χωρίζεται γεωγραφικά σε 4 μεγάλες περιφέρειες με 

ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά, λόγω της προγενέστερης πολιτικής κατάστασης, 

απόρροια του αποικοιοκρατικού συστήματος που είχε επιβληθεί σχεδόν στο σύνολο των 

αφρικανικών εδαφών66 από τις μητροπόλεις της δυτικής Ευρώπης.67 

 

ΧΑΡΤΗΣ  1: Οι ευρωπαϊκές αποικοιοκρατικές δυνάμεις που έδρασαν διαχρονικά στην Αφρική με 

έμφαση στις ηπειρωτικές περιοχές (πηγή: https://www.tribune.gr/world/news/article/131915/galli-

legeonarii-alexiptotistes-pidane-se-edafos-tzichantiston-vinteo.html) 

 

                                                 

 65  Γρ.Τσάλτας, «Η Γεωγραφία στις Διεθνείς Σπουδές» (Αθήνα: Σιδέρη,2011), 115-136  

 66  Μόνο η Αιθιοπία και η Λιβερία (ανεξάρτητο κράτος από το 1847) δεν κατελήφθησαν από 

κάποια ευρωπαϊκή δύναμη, ενώ η Νότιος Αφρική είναι ανεξάρτητη από 31 Μαίου 1910. Έτσι, η Αφρική, 

συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του Μαγκρέμπ, θεωρήθηκε από πολλούς σύγχρονους ιστορικούς 

ως η μοναδική καθ’ολοκληρίαν αποικοκρατούμενη ήπειρος, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες πολιτικής 

αποκατάστασης μετά τον Β΄ΠΠ. Εντούτοις, σήμερα, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση φαίνεται ότι έχει 

αναγνωριστεί στην πράξη για όλα τα εδάφη και τους λαούς της Αφρικής. Μοναδική ίσως εξαίρεση 

αποτελεί ακόμη το πρόβλημα της Δυτ.Σαχάρας αλλά και υπερπόντια κτήση του ΗΒ, το νησί της Αγίας 

Ελένης στην περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού. 

 67  Οι Ευρωπαϊκές μητροπολιτικές δυνάμεις που έδρασαν στην Αφρική ήταν 7: Γαλλία, Μεγάλη 

Βρετανία,Γερμανία,Ιταλία,Βέλγιο,Ισπανία,Πορτογαλία. Σε επίπερο εδαφικής έκτασης της αποικιο-

κρατικής επιρροής, η Γαλλία ερχόταν επικεφαλής της ευρωπαϊκής αποικιοκρατικής ομάδας. Βλ.Χάρτη 1, 

σελ.27 
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Οι περιφέρειες αυτές είναι κατά σειρά: η Δυτική, η Ανατολική, η Κεντρική και η 

Νότιος Υποσαχάρεια Αφρική στις οποίες έδρασαν αποικιοκρατικά κυρίως η Γαλλία στη 

ΒΔ πλευρά (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του Μαγρκέμπ) και τη 

Μαδαγασκάρη και η Μ.Βρετανία στη ΝΑ πλευρά της ηπείρου.  

Εξίσου σημαντική είναι και διερεύνηση και δύο υπο-περιφεριών που προσδίδουν 

μια ιδιαιτερότητα τόσο γεωγραφική όσο και πολιτική στα κράτη που εντάσσονται 

σ΄αυτές. Αφορά την περιοχή Σαχέλ, δυτικά προς τον Ατλαντικό Ωκεανό και την περιοχή 

που λόγω της ιδιαιτερότητάς της ονομάζεται και Κέρας της Αφρικής προς την Ερυθρά 

Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό. Γενικότερα, η Υποσαχάρεια Αφρική είναι η πλέον 

φτωχή περιοχή της σύγχρονης διεθνούς κοινότητας, με παρουσία 18 από τα 20 

φτωχότερα κράτη.68 Σε σύνολο 48 κρατών στην Υποσαχάρεια αφρική, τα περισσότερα 

αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπτυξιακά προβλήματα με δείκτες που οδηγούν σε οικτρές 

καταστάσεις όπως η πείνα και το AIDS.69 Σε κάθε περίπτωση, η Υποσαχάρεια Αφρική 

αποτελεί την πλέον υποβαθμισμένη αναπτυξιακά περιοχή της διεθνούς κοινότητας, με 

προβλήματα που άπτονται όλων των αναπτυξιακών παραμέτρων.70 

2.1.1 Η περιοχή Σαχέλ  

 Στην ευρύτερη περιοχή της Δυτ.Αφρικής εντάσσεται και η ιδιαίτερη παρουσία 

των χωρών Σαχέλ71 οι οποίες , βρίσκονται στο μέσον του κεντρικού και απώτερου, προς 

τον νότο, άκρου της Σαχάρας και της εύκρατης στη συνέχεια Υποσαχάριας περιοχής. Στα 

κράτη της περιοχής Σαχέλ: Σενεγάλη, Γκάμπια, Μαυριτανία, Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο, 

Νίγηρας και Τσάντ, προστίθεται γεωγραφικά και το Πράσινο Ακρωτήριο απέναντι από 

τις δυτικές ακτές της Αφρικής στον Ατλαντικό Ωκεανό.72 Η πλειονότητα των κρατών 

αυτών προήλθαν από την αποτίναξη του γαλλικού αποικιοκρατικού συστήματος του 

                                                 
68  Βλ. αναλυτικότερα για την Υποσαχάρεια Αφρική στο: L.Rowntree, L.Lewis, M. Price, 

M.Wyckoff, “Diversity Amid Globalization”, Prentice Hall, New Jersey, 2000, σελ.211-221.  
69  Η Αφρική είναι η ήπειρος με τους περισσότερο αναλογικά φορείς τους AIDS παγκοσμίως, με 

ποσοστό 68% να ζει στην Υποσαχάρια Αφρική, “Global HIV and AIDS Statistics”, www.avert.org/global-

hiv-and-aids-statistics, (Πρόσβαση, 10 Νοε 19). 
70  Βλ. μελέτη Robert S.McNamara, προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης με τίτλο: Africa’s Development Crisis: Agricultural Stagnation,Population Explosion and 

Environmental Degradation, βασισμένη στην ιστορική του εισήγηση προς το Africa Leadership Forum, 

Ota, Nigeria, June 21, 1990. 
71  Σαχέλ στα αραβικά σημαίνει και  «ακτή». 
72  Για την περιοχή Σαχέλ, βλ.αναλυτικά και Salter C, .Hobbs J, Wheeler  J, Kostabade, T, 

“Essentials of World Regional Geography”, Harcourt Inc., Fort Wort, 2000, σελ.446-448 

http://www.avert.org/global-hiv-and-aids-statistics
http://www.avert.org/global-hiv-and-aids-statistics
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παρελθόντος, ενώ η Γκάμπια βρισκόταν υπό βρετανική αποικιοκρατική επικυριαρχία και 

το Πράσινο Ακρωτήριο υπό πορτογαλική. 

 

ΧΑΡΤΗΣ  2 : Πολιτικός Χάρτης Δυτικής Αφρικής (Πηγή: Worldatlas.com) 

 

ΧΑΡΤΗΣ  3: Πολιτικός Χάρτης Περιοχής Σαχέλ (Πηγή: @DW) 

2.1.2 Το Κέρας της Αφρικής 

 Την περιοχή που ονομάζουμε Κέρας της Αφρικής αποτελούν τα κράτη: Ερυθραία, 

Αιθιοπία, Τζιμπουτί και Σομαλία. Γεωπολιτικά η περιοχή χωρίζεται από την περιοχή 

Σαχέλ με την ενδιάμεση παρουσία του μεγαλύτερου σε έκταση αφρικανικού κράτους και 

δέκατου παγκοσμίως, του Σουδάν. Μεγαλύτερο σε έκταση κράτος, αλλά και 
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πολυπληθέστερο συγκριτικά, στο Κέρας της Αφρικής είναι η Αιθιοπία, ενώ μικρότερο 

είναι το Τζιμπουτί. Η γεωπολιτική πάντα σημασία της περιοχής ενισχύεται σημαντικά 

από τη δυνατότητα που αναπτύσσεται για έλεγχο του μεγάλου (θαλάσσιου) περάσματος 

από τη Μεσόγειο, μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και τον Κόλπο του Άντεν στον 

Ινδικό Ωκεανό. Ειδικότερα, στην περιοχή των ακτών της Σομαλίας παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια μια έντονη πειρατική δραστηριότητα,73 η οποία δεν είναι άμοιρη της 

υπανάπτυξης που μαστίζει τη συγκεκριμένη χώρα,74 με μόνο το 2% του εδάφους της να 

θεωρείται καλλιεργήσιμο. 

 Παράλληλα, η ξηρασία που μαστίζει την περιοχή στο σύνολό της, έχοντας πλήξει 

ιδιαίτερα την Αιθιοπία, αποτελεί και τον σημαντικότερο κίνδυνο υποβάθμισής της σε 

όλους τους αναπτυξιακούς δείκτες, με σημαντική, έτσι, επιδείνωση του φαινομένου της 

πείνας. 

 

ΧΑΡΤΗΣ  4 : Το Κέρας της Αφρικής (Πηγή: www.mandalaprojects.com) 

 

                                                 
73  Για το ζήτημα της πειρατείας, Περράκης, Στ και Τσάλτας,Γρ «Ασφάλεια και Πειρατεία στην 

Ανοιχτή Θάλασσα. Η Σύγχρονη Νομική Προσέγγιση μέσα από τη Σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι (1982) 

για το Δίκαιο της Θάλασσας», εκδ.Ι Σιδέρης, Αθήνα,2006. 
74  Χουλιάρας,Αστ «Η Κατάρρευση του Κράτους στην Αφρική», εκδ.Στοχαστής, Αθήνα,1997 
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2.1.3 Αφρική και Φυσικοί Πόροι 

 Έχει υποστηριχτεί ότι η Αφρική, παρά την αλόγιστη σχετικά εκμετάλλευση που 

υφίσταται ανά τους αιώνες, με πρώτο μεγάλο σταθμό την περίοδο της αποικιοκρατίας, 

εξακολουθεί να αποτελεί το «παγκόσμιο ρεζερβουάρ» φυσικών πόρων στον πλανήτη. Το 

ενδιαφέρον, έτσι, των ξένων επενδυτών για την ήπειρο είναι πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα 

να επιδιώκεται παντοιοτρόπως και η παράλληλη διατήρηση της πολιτικής και 

οικονομικής αστάθειας, κυρίως της περιοχής της Υποσαχάριας (Μαύρης) Αφρικής, ώστε 

να εξασφαλίζεται πρόσφορο έδαφος για ανεξέλεγκτη όσο και διαρκή εκμετάλλευση σε 

όλους τους τομείς.75 

 Όπως έχει υποστηριχτεί από πολλούς, το ανεξάντλητο σε ορυκτό πλούτο έδαφος 

της Αφρικής την έχει καταστήσει ανά τους αιώνες τη (μοναδική) περιοχή του πλανήτη 

που εξασφαλίζει τον διαρκή πλουτισμό των ανεπτυγμένων του Βορρά. Χρυσός, ασήμι, 

πολύτιμοι λίθοι (κυρίως όμως διαμάντια, π.χ. στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το 

Κονγκό κ.λπ.), φυσικό αέριο και πετρέλαιο (Νιγηρία76, αλλά και στην περιοχή του 

Μαγρέμπ - Αλγερία, Λιβύη), ορυκτοί πόροι όπως και σίδηρος, μαγνήσιο, κοβάλτιο, 

ουράνιο, χαλκός, κασσίτερος, κοιτάσματα φωσφόρου, φωσφατίου κ.λπ., αποτελούν τη 

φυσική κληρονομιά του αφρικανικού υπεδάφους. 

 Επιπροσθέτως, αναφέρονται οι τεράστιες φυτείες καφέ και κακάο, κυρίως στη 

Δυτική Αφρική (Ακτή Ελεφαντοστού77) καθώς και διαφόρων άλλων γεωργικών 

προϊόντων (βαμβάκι, καπνός,τσάϊ, κ.λπ) με μαζικές παραγωγές οι οποίες εξασφαλίζονται 

πολλές φορές με τη μέθοδο της μονοκαλλιέργειας που επιβάλλεται από πολυεθνικές 

εταιρείες, κυρίως στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής (π.χ. Κένυα). Τέλος, ως 

σημαντικός καταγράφεται επίσης και ο τομέας της κτηνοτροφίας. Και οι δύο αυτοί τομείς 

φαίνεται να αναπτύσσονται και λόγω του εύκρατου τροπικού κλίματος, κυρίως στην 

ευρύτερη περιοχή της Δυτικής αλλά και της Κεντρικής Αφρικής και εν μέρει και της 

Aνατολικής Αφρικής, όπως επίσης και στη Μαδαγασκάρη. 

                                                 
75  Γρ.Τσάλτας, «Η Γεωγραφία στις Διεθνείς Σπουδές» (Αθήνα: Σιδέρη,2011), 115-136 
76  H Νιγηρία βρίσκεται στη 10η θέση παγκοσμίως με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου (περίπου 

25δις βαρέλια) και στην 6η θέση, με όρους ημερήσιας παραγωγής. Στην Αφρική κατέχει τη 2η θέση μετά 

τη Λιβύη (OPEC, 2017). “Crude oil Reserves/Production”, National Petroleum Investment Management 

Services (NAPIMS), www.napims.com (Πρόσβαση, 16 Νοεμβρίου 2019) 
77  Αποτελεί την δεύτερη παραγωγό χώρα στον κόσμο σε κακάο μετά την Ινδονησία και πέμπτη σε 

καφέ, πηγή FAOSTAT, www.fao.org (Πρόσβαση, 16 Νοεμβρίου 2019) 

http://www.napims.com/
http://www.fao.org/
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ΧΑΡΤΗΣ  5 :  Έφορες περιοχές της Αφρικής  

(Πηγή: https://www.ncpedia.org/media/map/map-africa-showing) 

 

 

https://www.ncpedia.org/media/map/map-africa-showing
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2.2  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 

  Στην αυγή του 21ου αιώνα, η διεθνής θέση της Αφρικής επηρεάστηκε από τέσσερις 

σημαντικές και θετικές εσωτερικές εξελίξεις: α. Το τέλος αιματηρών εμφυλίων, β. Την 

εμφάνιση ενός κύματος εκδημοκρατισμού που προήγαγε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, 

γ. Την εισαγωγή μιας σειράς σημαντικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο και δ. Την αύξηση των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης των περισσότερων 

κρατών της Αφρικής, μια εξέλιξη που αύξησε με τη σειρά της το μέγεθος της μεσαίας 

τάξης της ηπείρου.78 Παρακάτω θα εξετάσουμε τους παράγοντες αυτούς. 

2.2.1 Το Εσωτερικό Περιβάλλον 

  α. Στις αρχές του 20ου αιώνα η ειρήνη άρχισε να γίνεται περισσότερο 

εμφανής στην μαύρη ήπειρο όσο ποτέ άλλοτε. Το 2003 σηματοδότησε το τέλος τριών 

ιδιαιτέρως αιματηρών «συμπλεγμάτων» πολέμων: οι πόλεμοι της Δυτικής Αφρικής 

(Λιβερία και Σιέρρα Λεόνε), ο πόλεμος στη Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό (που 

χαρακτηρίστηκε ως ο «Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος της Αφρικής») και ο εμφύλιος 

πόλεμος της Αγκόλας οι οποίοι αποτελούσαν παρελθόν. Σαφώς, η σύγκρουση στο 

Νταρφούρ του Σουδάν αποτελεί μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της ηπείρου καθώς 

επίσης για περισσότερο από 10 χρόνια η Σομαλία χαρακτηρίστηκε παγκοσμίως ως failed 

state. Εντούτοις, στις αρχές του 21ου αιώνα η μεγαλύτερη πλειοψηφία των Αφρικανών 

ζούσε σε χώρες όπου επικρατούσε η ειρήνη και οι εμφύλιοι πόλεμοι είχαν μειωθεί κατά 

50% σε σχέση με τα μέσα της δεκαετίας του  ’90.79 

  β. Αμέσως μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ένας «άνεμος» 

εκδημοκρατισμού φύσηξε στην Αφρική. Στη δεκαετία του ’80 μόνον 36 εκλογικές 

αναμετρήσεις είχαν λάβει χώρα στην ήπειρο. Ο αριθμός αυξήθηκε σε 65 στη δεκαετία 

του 1990. Και 42 εκλογικές αναμετρήσεις έλαβαν χώρα μόνο στο διάστημα 2000-2005                    

(Sief 2008). Βέβαια αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις όπως στην Kένυα, τη Nιγηρία και 

τη Ζιμπάμπουε ήταν αρκετά προβληματικές ενώ τα πραξικοπήματα στη Μαυριτανία και 

τη Γουϊνέα δημιούργησαν αρνητική εικόνα στη διεθνή σκηνή. Επιπροσθέτως, οι συχνοί 

εκφοβισμοί των ψηφοφόρων και οι σημαντικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

                                                 
78  Αστέρης Χουλιάρας; Σωτήρης Πετρόπουλος: «Η Αφρική και οι άλλοι. Οι Σχέσεις της Αφρικής με 

την Ευρώπη και τον κόσμο». (Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 

2016), σελ.211-242 
79  Ιbid, σελ 212 
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δικαιωμάτων οδήγησαν μερικούς αναλυτές στην αμφισβήτηση της δυναμικής του 

κύματος εκδημοκρατισμού (Collier 2008). Σύμφωνα με το Freedom House (μια MKO 

που μετρά τις πολιτικές ελευθερίες), το 1977 μόνον 3 χώρες της Yποσαχάριας Αφρικής 

μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως «ελεύθερες». Ο αριθμός το 2007 ήταν 22. Και ο 

αριθμός των «μερικώς ελευθέρων» είχε επίσης αυξηθεί από 11 το 1977 σε 16 το 2007 

ενώ ο αριθμός των «μη ελεύθερων» είχε μειωθεί σημαντικά από 25 σε 15 (Freedom 

2007).  

 Σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν, οι περισσότεροι Αφρικανοί ηγέτες εθελοντικά 

παραιτούνταν μετά από την ολοκλήρωση της προσδιορισμένης από το σύνταγμα θητείας 

τους ή μετά από εκλογική ήττα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μια νέα γενιά ηγετών σταδιακά 

αντικατέστησε τους «Μεγάλους Άνδρες» του παρελθόντος.80  Οι περισσότεροι απ’ 

αυτούς τους νέους ηγέτες είχαν σπουδάσει σε ευρωπαϊκά ή αμερικανικά πανεπιστήμια 

και «δεν ήταν προσκολλημένοι στις αντιαποικιακές, αντιδυτικές ιδεολογίες του 

παρελθόντος· ήταν προσαρμοστικοί, πραγματιστές με καθαρή σκέψη και αρκετές φορές 

μη ανεκτικοί στη διαφθορά, την αναποτελεσματικότητα και την ανικανότητα» (Sief 

2008). 

  γ. Στις αρχές του 21ου αιώνα και σε περιφερειακό επίπεδο άρχισε δειλά 

δειλά να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που την έπλητταν από το τέλος της 

αποικιοκρατίας. Η δημιουργία νέων δομών όπως το Συμβούλιο για την Ειρήνη και την 

Ασφάλεια (AU Council for Peace and Security), το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, το 

Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (African Court for Human and 

Peoples’ Rights) και το Αφρικανικό Δικαστήριο (African Court of Justice) αποτελούν 

αποδείξεις ενός πιο ισχυρού «περιφερισμού» (regionalism).  Επιπλέον και σε αντίθεση 

με τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας, η λογική συνεργασίας και ολοκλήρωσης της 

Αφρικανικής Ένωσης όχι μόνον εστίασε σε κυβερνήσεις αλλά και σε μέλη κοινοβουλίων, 

πολιτικών κομμάτων, επιχειρηματιών και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, 

προβάλλοντας μια σαφή προσπάθεια προώθησης της διαβούλευσης και της 

δημοκρατικής νομιμοποίησης.81 

 Το Συμβούλιο για την Ειρήνη και την Ασφάλεια της Αφρικανικής Ένωσης 

ανέλαβε πρωτοβουλίες προκειμένου να προαχθεί η σταθερότητα και η δημοκρατία στην 

                                                 
80  Ibid, σελ 214 
81  Ibid, σελ 215 



35 

ήπειρο καθώς επίσης να θέσει ένα τέλος στις ένοπλες συγκρούσεις. Απόδειξη αποτελεί η 

πρώτη «μεγάλης κλίμακας» αφρικανική ειρηνευτική αποστολή η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Νταρφούρ του Σουδάν καθώς επίσης και η αποστολή δυνάμεων 

της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, Ακτή Ελεφαντοστού και Νότιο Σουδάν.  

  δ. Ο πιο σημαντικός παράγοντας στον οποίο οφείλεται η άνοδος της 

στρατηγικής σημασίας της Αφρικανικής ηπείρου αποτελούν οι αφρικανικές οικονομίες 

οι οποίες στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα επιδείκνυαν έναν αυξητικό δυναμισμό. 

Για δεκαετίες οι τιμές των βασικών  αγαθών έχουν διαμορφώσει την οικονομική 

ανάπτυξη της Αφρικής. Η ήπειρος φιλοξενεί το ένα τρίτο των αποθεμάτων ορυκτών του 

πλανήτη, ένα δέκατο του πετρελαίου και παράγει τα δύο τρίτα των διαμαντιών. Δεν είναι 

λοιπόν περίεργο το γεγονός ότι, κατά κανόνα, όταν οι τιμές των φυσικών πόρων και των 

εξαγωγικών καλλιεργειών ήταν υψηλές, η ανάπτυξη ήταν καλή· όταν όμως έχουν 

βυθιστεί, το ίδιο και η οικονομία της ηπείρου.82 (βλ. Πίνακα 1) 

 

Πίνακας 1: Δείκτης Διακύμανσης Βασικών Αγαθών 

                                                 
82  The Economist, “African Economic Growth.The Twilight of the Resourse Curse?”, Jan 8th 2015 

edition, www.economist.com/middle-east-and-africa/2015/01/08/the-twilight-of-the-resource-curse, 

(πρόσβαση, 18 Νοε 19) 

http://www.economist.com/middle-east-and-africa/2015/01/08/the-twilight-of-the-resource-curse
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 Κατά την τελευταία δεκαετία, η Αφρική συγκαταλεγόταν μεταξύ των ταχύτερα 

αναπτυσσόμενων ηπείρων στον κόσμο - ο μέσος ετήσιος ρυθμός της ήταν πάνω από 5% 

- εν μέρει εξηγείται από τη βελτίωση της διακυβέρνησης και των οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων. Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων ήταν επίσης υψηλές. Σε 

προηγούμενους κύκλους, οι αφρικανικές οικονομίες κατέρρευσαν όταν μειώθηκαν οι 

τιμές των ορυκτών, του πετρελαίου και άλλων βασικών προϊόντων. Το 1998-99, κατά τη 

διάρκεια πτώσης των τιμών πετρελαίου, η ναϊρα της Νιγηρίας έχασε το 80% της αξίας 

της. Τα αφρικανικά νομίσματα δέχτηκαν και πάλι υποτίμηση κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου αναταραχής στις αγορές βασικών προϊόντων το 2009. 

 Ένας λόγος για τον οποίο τα νομίσματα είναι εύρωστα μπορεί να είναι επειδή η 

οικονομική ανάπτυξη αρχίζει να προέρχεται από άλλες πηγές. Η βημιοχανική παραγωγή 

στην ήπειρο επεκτείνεται τόσο γρήγορα όσο και η υπόλοιπη οικονομία. Η ανάπτυξη είναι 

ακόμη ταχύτερη στις υπηρεσίες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,6% ανά άτομο σε 

ολόκληρη την Αφρική μεταξύ του 1996 και του 2011. Ο τουρισμός, ιδίως, σημείωσε 

άνοδο: ο αριθμός των ξένων επισκεπτών διπλασιάστηκε και οι αποδείξεις 

τριπλασιάστηκαν μεταξύ 2000 και 2012. Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αιθιοπία, 

η Γκάνα, η Κένυα, η Μοζαμβίκη και η Νιγηρία, αναθεώρησαν πρόσφατα τις εκτιμήσεις 

τους για το ΑΕγχΠ για να λάβουν υπόψη τους αυξανόμενους τομείς εκτός των πόρων.83  

 Παρά τις πτώση των τιμών των βασικών προϊόντων, οι προοπτικές φαίνονται 

επίσης ευνοϊκές. Οι ειδικοί της Παγκόσμιας Τράπεζας εκτιμούν ότι η οικονομία της 

Υποσαχάριας Αφρικής θα αυξηθεί κατά περίπου 5% φέτος. Οι τηλεπικοινωνίες, οι 

μεταφορές και η χρηματοδότηση αναμένεται να ωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη.84 

Μετά από δύο δεκαετίες κακής απόδοσης, οι συνολικές επενδύσεις της Αφρικής ως 

ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν μετά το 2000. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στην 

Αφρική αυξήθηκαν κατά 5% το 2012 και κατά 10% το 2013, παρά την παγκόσμια 

στασιμότητα. Το 2013 περισσότερα από 57 δισεκατομμύρια δολλάρια ξένων επενδύσεων 

εισέρρευσαν στην Αφρική-μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα 9 δισεκατομμύρια 

του 2000 (S. Taylor, The Warming Business Climate in Africa, σελ163-69 2015) 

 Πριν από δέκα χρόνια, σχεδόν όλες οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) 

κατευθύνθηκαν σε αφρικανικές οικονομίες πλούσιες σε πόρους. Οι οικονομίες με χαμηλή 

                                                 
83  Ibid 
84  Ibid 
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κατανάλωση πόρων έλαβαν πολύ λίγα (βλ. Πίνακα 2). Οι χώρες που είναι πλούσιες σε 

πόρους εξακολουθούν να λαμβάνουν περισσότερες ΑΞΕ σε απόλυτες τιμές, αλλά οι 

φτωχές σε οικονομίες ξεπερνούν τα επίπεδα όταν οι επενδύσεις μετρούνται ως ποσοστό 

του ΑΕΠ. Οι ξένοι επενδυτές από άλλες αφρικανικές χώρες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για 

τις μη βασικές βιομηχανίες: σχεδόν το ένα τρίτο των επενδύσεών τους βρίσκονται σε 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

 

Πίνακας 2: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (όλων των Αφρικανικών Χωρών) 

 Οι οικονομίες με τη μεγαλύτερη εξάρτηση σε φυσικούς πόρους, εργάζονται 

σκληρά για τη διαφοροποίηση. Για τα τελευταία τρία χρόνια, η ανάπτυξη στη Νιγηρία, 

τη μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής, ξεπέρασε το 5%. Μπορεί να πιστεύετε ότι η 

ανάπτυξή της τροφοδοτείται από εξαγωγές πετρελαίου. Η Νιγηρία έχει το δεύτερο 

μεγαλύτερο απόθεμα στην Αφρική, είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας και, 

σύμφωνα με το ΔΝΤ, το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει το 95% όλων των εξαγωγών. Αλλά 

τα τελευταία χρόνια η Nιγηριανή πετρελαϊκή βιομηχανία έχει σταματήσει. Η ανάπτυξη 

προέρχεται από κινητά τηλέφωνα, κατασκευές και τράπεζες. Οι υπηρεσίες 

αντιπροσωπεύουν πλέον το 60% του ΑΕΠ.  

 Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το 2013, η Google ετοιμάζονταν 

να επεκτείνει το ασύρματο δίκτυό της στην νοτιοανατολική Ασία και υποσαχάρια 
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Αφρική παρέχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο σε περίπου ένα (1) δισεκατομμύριο 

ανθρώπους.85  Στο ίδιο δημοσίευμα της WSJ αναφέρεται πως η Google, θα συνεργαστεί 

με τοπικές εταιρείες επικοινωνιών, για την ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων έξω από 

τις μεγάλες πόλεις όπου ήδη είναι διαθέσιμο ενσύρματο δίκτυο. Η εταιρεία είχε ήδη κάνει 

δοκιμές στην Κένυα και τη Νότια Αφρική και ήταν σε συνομιλίες με διάφορες 

κυβερνήσες για να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες χρήσης τηλεοπτικών εκπομπών 

φάσματος για να έχει μεγαλύτερη απόσταση σημάτων.  

 Το 2006 η Αμερική, η Κίνα και η Γαλλία ήταν οι τρεις χώρες που πραγματοποιούν 

το μεγαλύτερο εμπόριο με την υποσαχάρια Αφρική, που ορίζεται ως το άθροισμα των 

εισαγωγών και των εξαγωγών (βλ. Πίνακα 3). Από το 2006 έως το 2018 το κινεζικό 

εμπόριο αυξήθηκε κατά 226% και η Ινδία κατά 292%. Άλλες χώρες παρουσίασαν επίσης 

εντυπωσιακές αυξήσεις, αν και από χαμηλά σημεία εκκίνησης: 216% για την Τουρκία, 

335% για τη Ρωσία και 224% για την Ινδονησία. Η ΕΕ, που εξακολουθεί να είναι κατά 

γενική ομολογία ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της περιοχής, κατάφερε μόνο 41%. 

Το αμερικανικό εμπόριο με την υποσαχάρια Αφρική συρρικνώθηκε.86 

 Η πρόσβαση στους φυσικούς πόρους της Αφρικής παραμένει κρίσιμη. Αλλά οι 

οικονομικές σχέσεις είναι πολύ περισσότερο από εμπορεύματα. Το ένα τρίτο των χωρών 

της νοτίως της Σαχάρας μπορεί να αναμένει αύξηση ΑΕΠ κατά περισσότερο από 5% 

φέτος, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Ο αριθμός των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας και 

δεδομένων θα αυξηθεί κατά σχεδόν 5% ετησίως κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, 

περισσότερο από το διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου, καθώς περίπου 300 

εκατομμύρια Αφρικανοί θα μετακινηθούν στο διαδίκτυο έως το 2025, σύμφωνα με τη 

GSMA Mobile for Development Foundation.87   

 

                                                 
85  «Η Google επεκτείνει το ασύρματο δίκτυό της σε Ασία και υποσαχάρια Αφρική», 25 Μαίου 2013, 

www.iefimerida.gr/news/107129/η-google-επεκτείνει-το-ασύρματο-δίκτυό-της-σε-ασία-και-την-

υποσαχάρια-αφρική (πρόσβαση 18 Νοε 19) 
86  The Economist, “A sub-Saharan Seduction. Africa is attacting ever more interest from powers 

elsewhere”,www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-more-interest-from-

powers-elsewhere , Mar 7th 2019 edition, (πρόσβαση 18 Νοε 19) 
87  “The Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2019”, www.gsma.com/r/mobileeconomy/sub-

saharan-africa/, (πρόσβαση 18 Νοε 19) 

http://www.iefimerida.gr/news/107129/η-google-επεκτείνει-το-ασύρματο-δίκτυό-της-σε-ασία-και-την-υποσαχάρια-αφρική
http://www.iefimerida.gr/news/107129/η-google-επεκτείνει-το-ασύρματο-δίκτυό-της-σε-ασία-και-την-υποσαχάρια-αφρική
http://www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-more-interest-from-powers-elsewhere
http://www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-more-interest-from-powers-elsewhere
http://www.gsma.com/r/mobileeconomy/sub-saharan-africa/
http://www.gsma.com/r/mobileeconomy/sub-saharan-africa/
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 Πίνακας 3: Εμπορικές Συναλλαγές με την υποσαχάρια Αφρική 

 Οι εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων αυξάνονται επίσης. Οι χώρες του Κόλπου, 

που εισάγουν το 80-90% των τροφίμων τους, έχουν πρόσφατα πραγματοποιήσει 

γεωργικές συμφωνίες με το Μάλι, τη Μαυριτανία, το Μαρόκο, τη Μοζαμβίκη, το Σουδάν 

και την Τανζανία. Άλλες χώρες βλέπουν την Αφρική ως πελάτη για αποθήκευση 

πλεονάζουσων ποσοτήτων. Η Κίνα, η οποία έχει τεράστια αποθέματα ριζιού, πώλησε 

περισσότερους από 781.000 τόνους στις αφρικανικές χώρες το 2017, περισσότερο από 

δέκα φορές το ποσό το 2016, με την Ακτή του Ελεφαντοστού να ξεπερνά τη Νότια Κορέα 

ως τον μεγαλύτερο εισαγωγέα.88 

 Και οι αφρικανικές χώρες φιλοξενούν όλο και περισσότερο ξένες εταιρείες 

παραγωγής. Οι κινεζικές κρατικές εταιρείες βοήθησαν στη δημιουργία «ειδικών 

οικονομικών ζωνών» στην Αιθιοπία, τη Νιγηρία και τη Ρουάντα καθώς και το Τζιμπουτί. 

                                                 
88  The Economist, “A sub-Saharan Seduction. Africa is attacting ever more interest from powers 

elsewhere”, Mar 7th 2019 edition, www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-

more-interest-from-powers-elsewhere ,(πρόσβαση 18 Νοε 19) 

 

http://www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-more-interest-from-powers-elsewhere
http://www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-more-interest-from-powers-elsewhere
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Η Olam International εταιρεία της Σιγκαπούρης, διαθέτει ζώνη ελεύθερου εμπορίου στη 

Γκαμπόν.89 Η Ινδία προσπαθεί να ανοίξει μια στο Μαυρίκιο. Η Τουρκία διαθέτει μια 

εγκατάσταση δίπλα στην κινεζική στο Τζιμπουτί, μέρος ενός συνόλου φιλόδοξων 

σχεδίων για την ήπειρο, τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή σιδηροδρομικών 

γραμμών στην Τανζανία, τερματικών σταθμών αεροδρομίων στη Γκάνα και ένα μεγάλο 

μέρος της "φουτουριστικής" πόλης Diamniadio Lake City στη Σενεγάλη. Οι τουρκικές 

αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες είναι 49% κρατικές, πετούν σε περισσότερες από 56 

αφρικανικές πόλεις.90 

 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF) η Αφρική-

η φτωχότερη ήπειρος του κόσμου-φιλοξενεί τις πέντε ταχύτερα αναπτυσ-σόμενες 

οικονομίες παγκοσμίως  φέτος. Η Γκάνα προβλέπεται ότι θα έχει την πιο ταχέως 

αναπτυσσόμενη οικονομία παγκοσμίως, σε 8,79% το 2019, ακολουθούμενη από το Νότιο 

Σουδάν στο 8,78%, τη Ρουάντα στο 7,8%, την Αιθιοπία στο 7,7% και την Ακτή του 

Ελεφαντοστού στο 7,4%. (Εκτός της Αφρικής, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία 

προβλέπεται να είναι το Μπαγκλαντές με 7,28%, ακολουθούμενη από την Ινδία με 

7,25%.) Η δύναμη ορισμένων αφρικανικών οικονομιών έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με 

την υποτονική παγκόσμια οικονομία - η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα φθάσει 

μόλις το 3,2% το 2019, φθάνοντας το 3,5% το 2020. Για τις προηγμένες οικονομίες, η 

ανάπτυξη προβλέπεται να φθάσει στο 1,9% το 2019 και στο 1,7% 2020. Η αναδυόμενη 

αγορά και ο αναπτυσσόμενος οικονομικός όμιλος αναμένεται να αυξηθεί στο 4,1% το 

2019, φθάνοντας στο 4,7% το 2020. Στην υποσαχάρια Αφρική συνολικά αναμένεται 

αύξηση 3,4% για το έτος 2019 και αντίστοιχα αύξηση 3,6% για το έτος 2020.91

                                                 
89  Olam Group in Gabon, www.olamgroup.com/content/olamgroup/en/home-page/locations/west-

and-central-africa/gabon.html (πρόσβαση, 18 Νοε 19) 
90 Anadoly Agency, https://www.aa.com.tr/en/africa/turkish-airlines-prioritizes-expansion-in-

africa/1466079 (πρόσβαση, 18 Νοε 19) 
91  “IMF: African Economies are the world’s Fastest Growing” , Jason Mitchell, 01 Oct 19, 

www.fdiintelligence.com/News/IMF-African-economies-are-the-world-s-fastest-growing , (πρόσβαση, 18 

Νοε 19) 

http://www.olamgroup.com/content/olamgroup/en/home-page/locations/west-and-central-africa/gabon.html
http://www.olamgroup.com/content/olamgroup/en/home-page/locations/west-and-central-africa/gabon.html
https://www.aa.com.tr/en/africa/turkish-airlines-prioritizes-expansion-in-africa/1466079
https://www.aa.com.tr/en/africa/turkish-airlines-prioritizes-expansion-in-africa/1466079
http://www.fdiintelligence.com/News/IMF-African-economies-are-the-world-s-fastest-growing
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Πίνακας 4: Ρυθμοί Οικονομικής Ανάπτυξης 

 Τέλος, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα η Αφρική βρίσκεται στο στάδιο της 

«οικονομικής απογείωσης» που βρίσκονταν η Κίνα πρίν από 30 χρόνια. Σ΄αυτό το σημείο 

παραθέτουμε τα ένθερμα λόγια ενός δημοσιογράφου: «από την αρχή της νέας χιλιετίας, 

μέρη της Αφρικής δείχνουν περισσότερα τμήματα του Πρώτου παρά του Τρίτου Κόσμου. 

Εικόνες μιας ηπείρου που πεινά, υποφέρει και πλήττεται από πολέμους περνούν στο 

περιθώριο καθώς αντικαθίστανται από νέες εικόνες απαστράπτοντων ουρανοξυστών και 

μποτιλιαρισμένων από τα αυτοκίνητα δρόμων» (Doweden 2009) 

2.2.2 Το Εξωτερικό Περιβάλλον 

 Για σχεδόν μια δεκαετία μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Αφρική ήταν 

μια περιφερειακή περιοχή για τη διεθνή πολιτική. Πρεσβείες και στρατιωτικές βάσεις 

έκλεισαν και η βοήθεια μειώθηκε. Από το 2001 και μετά όμως υπήρξε ένα αυξανόμενο 

παγκόσμιο ενδιαφέρον για την Αφρική.92 Σύμφωνα με project του Πανεπιστημίου 

                                                 
92  Αστέρης Χουλιάρας; Σωτήρης Πετρόπουλος: «Η Αφρική και οι άλλοι. Οι Σχέσεις της Αφρικής με 

την Ευρώπη και τον κόσμο». (Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 

2016), σελ.223 
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Denver που αφορά την ανταλλαγή διπλωματικών αποστολών ανά τον κόσμο 

(diplometrics) περισσότερες από 320 πρεσβείες ή προξενεία άνοιξαν στην Αφρική 

ανάμεσα στο 2010 και 2016.93 Μόνο η Τουρκία άνοιξε 26 (βλ.Χάρτη 6). Και η εν λόγω 

«άνθηση» συνεχίζεται· πέρυσι η Ινδία ανακοίνωσε ότι θα άνοιγε άλλες 18. Οι ξένοι 

ηγέτες υποστηρίζουν αυτή τη διπλωματική έξαρση.94 Στις 23-24 Οκτ 19, 

πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη κορυφής Αφρικής-Ρωσίας στο Σότσι (Russian-Africa 

Summit)95 ως αντίποδας στο τριετές φόρουμ για τη συνεργασία Αφρικής-Κίνας 

(FOCAC)96 το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο το 2018 από τον Πρόεδρο Xi 

Jinping. 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ  6: Πρεσβείες και Προξενεία στην Αφρική 

 Κορυφαίοι αξιωματούχοι της Κίνας πραγματοποίησαν 79 επισκέψεις στην 

Αφρική τη δεκαετία έως το 2018. Από το 2008, ο ηγέτης της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 επισκέψεις στις αφρικανικές 

χώρες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι στην υποσαχάρια. Ο Εμμανουήλ Μακρόν 

επισκέφθηκε την ήπειρο εννέα φορές από τότε που έγινε Πρόεδρος της Γαλλίας το 2017. 

                                                 
93  UNIVERSITY OF DENVER (FREDERICK S.PARDEE CENTER FOR INTERNATIONAL 

FUTURES),  “DIPLOMETRICS”, https://pardee.du.edu/diplometrics, (πρόσβαση, 20 Νοε 19) 
94  The Economist, “A sub-Saharan Seduction. Africa is attacting ever more interest from powers 

elsewhere”, Mar 7th 2019 edition, www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-

more-interest-from-powers-elsewhere , (πρόσβαση 18 Νοε 19) 
95 Financial Times, “Russia Turns on the Charm at First Africa Summit”, 

www.ft.com/content/b042bd8e-f648-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65, (πρόσβαση, 20 Νοε 19) 
96  FORUM ON CHINA-AFRICA COOPERATION, BENJING (2018), www.focac.org/eng/, 

(πρόσβαση, 20 Νοε 19) 

https://pardee.du.edu/diplometrics
http://www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-more-interest-from-powers-elsewhere
http://www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-more-interest-from-powers-elsewhere
http://www.ft.com/content/b042bd8e-f648-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65
http://www.focac.org/eng/
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Η Narendra Modi έχει επισκεφθεί οκτώ αφρικανικές χώρες κατά τη διάρκεια των πέντε 

ετών παρουσίας της στην εξουσία στην Ινδία.97 

 Αλλά και οι στρατιωτικοί δεσμοί ενισχύονται παράλληλα με τους διπλωματικούς. 

Το Κέρας της Αφρικής έχει ενταχθεί στον ευρύτερο ανταγωνισμό μεταξύ της Σαουδικής 

Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (HAE) από τη μια πλευρά και του Ιράν, 

του Κατάρ και της Τουρκίας, από την άλλη. Το 2017 η Τουρκία δημιούργησε τη 

μεγαλύτερη υπερπόντια στρατιωτική βάση της και την πρώτη της στην Αφρική στη 

Σομαλία. Η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει επιθέσεις στην Υεμένη από 

τις θέσεις τους στο Κέρας. Η Σαουδική Αραβία έχει στρατολογήσει στρατιώτες από το 

Σουδάν, μερικοί από αυτούς παιδιά. Επίσης ότι επιθυμεί να ανοίξει μια βάση στο 

Τζιμπουτί. Τα ΗΑΕ πρόκειται να ανοίξουν μια νέα βάση στη γειτονική Σομαλιλάνδη.98 

 Ποιοι ήταν όμως οι παράγοντες που εξηγούν αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον για 

την Αφρική; Ο πρώτος παράγοντας ήταν η ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων πετρελαίου 

στην ήπειρο, δεύτερος η ύπαρξη της τρομοκρατίας στην υποσαχάρια Αφρική και τρίτος 

η διείσδυση της Κίνας και άλλων δυνάμεων στην Αφρική. Παρακάτω θα αναλύσουμε 

τους δύο πρώτους  παράγοντες που συμβάλλαν στην αύξηση της στρατηγικής σημασίας 

της Αφρικής ενώ για τον τρίτο θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο. 

  α. To γεγονός ότι η Αφρική μπορούσε να περιορίσει την εξάρτηση των 

ΗΠΑ από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στην αναβάθμιση 

της στρατηγικής σημασίας της ηπείρου. Το Μάϊο του 2000 το Αμερικανικό Κογκρέσο 

ενέκρινε νομοσχέδιο για την Αφρικανική Ανάπτυξη και Ευκαιρία (AGOA)99 το οποίο 

έδινε μεγαλύτερη πρόσβαση των αφρικανικών προϊόντων σε συγκεκριμένους τομείς της 

αμερικανικής αγοράς. (Nagar and Mutasa 2018). Τα περισσότερα οφέλη από την 

παραπάνω συμφωνία προέρχονταν από τις εισαγωγές πετρελαίου στις ΗΠΑ οι οποίες 

άγγιξαν το ποσοστό του 53% το έτος 2005 ενώ το 2006 άγγιξε το ποσοστό του 93%. 

(Nagar και Mutasa 2018) 

                                                 
97  The Economist, “A sub-Saharan Seduction. Africa is attacting ever more interest from powers 

elsewhere”, Mar 7th 2019 edition, www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-

more-interest-from-powers-elsewhere ,(πρόσβαση 18 Νοε 19) 
98   Ibid 
99  African Growth and Oportunity Act (AGOA), https://agoa.info/about-agoa.html, (πρόσβαση, 

20 Νοε 19) 

http://www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-more-interest-from-powers-elsewhere
http://www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-more-interest-from-powers-elsewhere
https://agoa.info/about-agoa.html
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 Το 2008 το πετρέλαιο αποτελούσε περισσότερο από τα ¾ των αμερικανικών 

εισαγωγών από την Αφρική (LeMelle 2009). Iδιαίτερα η Δυτική Αφρική (Nιγηρία, 

Αγκόλα, Δημοκρατία του Kονγκό, Γκαμπόν, Kαμερούν και Iσημερινή Γουϊνέα) 

εξελίχθηκαν σε σημαντικούς προμηθευτές πετρελαίου για τις ΗΠΑ. Το Μάιο του 2001, 

η Εθνική Πολιτική Ενέργειας της κυβέρνησης Μπους προέβλεψε ότι η Δυτική Αφρική 

θα γίνει «από τις ταχύτερα αυξανόμενες πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου για την 

αμερικανική αγορά» (Silverstein 2002). Πέντε χρόνια μετά, οι ΗΠΑ εισήγαγαν από την 

Αφρική περίπου τόσο πετρέλαιο όσο και από τη Μέση Ανατολή και αναμένεται ότι το 

2015 περίπου το 25% των εισαγωγών πετρελαίου των ΗΠΑ θα πρoέρχεται από την 

ήπειρο (LeMelle 2009). 

 Μεγάλο μέρος της αύξησης των εισαγωγών πετρελαίου των ΗΠΑ από την Αφρική 

ήταν σκόπιμη και σαφώς διασυνδεδεμένη με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στο 

Κέντρο Παγκοσμίου Εμπορίου και στο πεντάγωνο που οδήγησαν τους αμερικανούς 

στρατηγικούς σχεδιασμούς στην απόφαση για τη διαφοροποίηση των προμηθειών 

υδρογονανθράκων (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

  β. Δεύτερος παράγοντας ήταν η τρομοκρατία. Το Σαχέλ 

αναγνωρίζεται συχνά ως μια εύφλεκτη περιοχή και χώρος βίαιων συγκρούσεων, συνήθως 

μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων ή μεταξύ κράτους και ενόπλων ομάδων. Τελευταία, η 

βία των τζιχαντιστών επέτεινε αυτή την εικόνα ιδιαίτερα από ομάδες που συνδέονται με 

το ISIL και την Αλ Κάιντα στο Μαλί, το Boko Haram στη Νιγηρία και το Al-Shabaab 

στη Σομαλία. Κύρια τρομοκρατική οργάνωση στην περιοχή του Μαγκρέμπ ήταν το 

Σαλαφιστικό Γκρουπ, γνωστό ως GSPC (Salafist Group for Preaching and Combat), με 

δράση κυρίως στην Αλγερία. To GSPC, που ανέπτυξε δράση κατά κυβερνητικών και 

στρατιωτικών στόχων, κυρίως σε περιοχές της υπαίθρου, κινήθηκε και στις γειτονικές 

χώρες νοτίως της Αλγερίας και της Λιβύης –Μαλί, Νίγηρα, Τσαντ, Μαυριτανία– και 

βρίσκεται σε συνεργασία με ισλαμιστικές οργανώσεις στην Τυνησία, στη Λιβύη και στο 

Μαρόκο. Στις περιοχές του Σαχέλ και του Μαγκρέμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 

αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες, με στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στις χώρες της 

ευρύτερης περιοχής της Σαχάρας να αντιμετωπίσουν προβλήματα, όπως η τρομοκρατία 

και η διακίνηση όπλων (Παρίσης 2017). 

 Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν δύο προγράμματα: αρχικά, το 2002, το Pan Sahel 

Initiative (PSI) και στη συνέχεια, το 2005, το Trans-Sahara Counterterrorism Initiative 
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(TSCTI). Το τελευταίο άρχισε τον Ιούνιο του 2005, οργανωμένο πάνω στην εμπειρία και 

στην επιτυχία του προηγουμένου. Παράλληλα, επεκτάθηκε ώστε να περιλάβει και τις 

χώρες του Μαγκρέμπ (Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία), καθώς και άλλες χώρες της Δυτικής 

Αφρικής (Σενεγάλη, Γκάνα και Νιγηρία), ανεβάζοντας τον αριθμό των κρατών που 

συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή σε δέκα. Δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ 

εκπαιδεύουν αντίστοιχες δυνάμεις επτά κρατών της Σαχάρας και της Δυτικής Αφρικής 

σε στρατιωτικές τακτικές, σημαντικές για την ενίσχυση της ασφάλειας και της 

σταθερότητας στην περιοχή, ενώ συνεργάζονται με τις αντίστοιχες δυνάμεις των τριών 

βορειοαφρικανικών κρατών. Το πρόγραμμα TSCTI αυξάνει τη βοήθεια μέσω του 

εντοπισμού και της αντιμετώπισης της διακίνησης των ασύμμετρων απειλών σε όλο το 

εύρος της περιοχής, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ασφάλειας και στην αποτροπή των 

συγκρούσεων.100 

 Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νταρ 

Ες Σαλαάμ της Τανζανίας και το Ναϊρόμπι της Κένυας το 1998 και στη Μομπάσα της 

Κένυας το 2002 κατέδειξαν ότι χώρες της Αφρικής θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάσεις 

της διεθνικής τρομοκρατίας. Ιδιαίτερης σημασίας για τους αμερικανούς διαμορφωτές 

πολιτικής ήταν το πρόβλημα των «ακυβέρνητων χώρων» («ungoverned spaces») όπου 

υπάρχει απουσία της κρατικής εξουσίας λόγω έλλειψης ικανοτήτων ή πολιτικής 

βούλησης για την άσκηση ελέγχου. Τα «αποτυχημένα κράτη» (failed states) της Αφρικής 

θεωρήθηκαν ως πιθανά ορμητήρια (safe havens) τρομοκρατών. Αμερικανοί διαμορφωτές 

πολιτικής επισήμαναν ότι ριζοσπαστικές ισλαμικές ομάδες κερδίζουν σε επιρροή σε 

χώρες κοντά στη Σαχάρα (Σαχέλ) και το Κέρας της Αφρικής (ιδιαίτερα τη Σομαλία). Η 

τρομοκρατία και άλλα ζητήματα ασφάλειας θεωρήθηκαν ότι διαπερνούν τα εθνικά 

σύνορα, επεκτείνονται στο διεθνικό επίπεδο και απειλούν και άλλες περιοχές του 

κόσμου, πέρα από την ίδια την Αφρική (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

 Οι ακτές της Αφρικής, ιδιαίτερα κατά μήκος του Κόλπου του Άντεν και του 

δυτικού Ινδικού Ωκεανού, αποδείχθηκαν πολύ ευάλωτες σε παράνομες δραστηριότητες: 

η ανικανότητα των αφρικανικών κρατών να αστυνομεύσουν επαρκώς αυτά τα νερά, 

επέτρεψε σε εγκληματικά στοιχεία να επιδοθούν σε εκτεταμένο λαθρεμπόριο και να 

απορρίπτουν επικίνδυνα τοξικά απόβλητα και επίσης να απειλούν την εμπορική 

                                                 
100 «Φτώχεια,αστάθεια και τρομοκρατία στο Σαχέλ», Παρίσης Ιωάννης (2017),  

https://slpress.gr/diethni/ftoxeia-astatheia-kai-tromokratia-sto-sachel/#.XdGyUtT2pVQ.email (πρόσβαση, 
20 Νοε 19) 

https://slpress.gr/diethni/ftoxeia-astatheia-kai-tromokratia-sto-sachel/#.XdGyUtT2pVQ.email
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ναυσιπλοΐα με πειρατικές επιθέσεις (Poch 2011). Είναι γνωστές, στις ακτές της Σομαλίας, 

οι πειρατίες σε εμπορικά πλοία απαιτώντας λύτρα εκατομμυρίων δολαρίων. Ως απόρροια 

αυτών των πειρατειών, οι ΗΠΑ απέστειλαν εκατοντάδες αμερικανούς στρατιωτικούς 

συμβούλους στην Αφρική δημιουργώντας μια νέα στρατιωτική διοίκηση (AFRICA 

COMMAND-AFRICOM)101 που έγινε επιχειρησιακή το Δεκέμβριο  του 2008. Το 

Δεκέμβριο του 2012 εκδόθηκε από την κυβέρνηση Ομπάμα η Αμερικανική Στρατηγική 

στην Υποσαχάρια Αφρική προκειμένου να υποστηρίξει θεσμικά το έργο της AFCOM.102 

2.2.3 Συμπεράσματα 

 Από τα ανωτέρω αντιλαμβανόμαστε ότι η ανάκαμψη της Αφρικής και η ενίσχυση 

της στρατηγικής της σημασίας έχει πολλές αιτίες· η αύξηση της εξωτερικής βοήθειας (εν 

μέρει από την ελάφρυνση του χρέους) από την Αμερική, διείσδυση στην αγορά της 

ηπείρου μεγάλων δυνάμεων και κυρίως της Κίνας, η άνθηση της παγκόσμιας οικονομίας 

μέχρι το 2008 αλλά και οι υψηλές τιμές των βασικών αγαθών. Αλλά το πιο βασικό ήταν 

η βελτίωση των μακροοικονομικών πολιτικών σε όλη την υποσαχάρια Αφρική, η οποία 

κέρδισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών. Σύμφωνα με την πιο 

πρόσφατη ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την «Πολιτική των χωρών και 

την Αξιολόγηση των Θεσμών»,103 οι συνολικές μακροοικονομικές επιδόσεις της 

περιοχής είναι πλέον στο ίδιο επίπεδο με εκείνη των αναπτυσσόμενων χωρών σε άλλες 

περιοχές. Οι αφρικανικές χώρες επωφελήθηκαν από την έκρηξη τιμών των αγαθών που 

κορυφώθηκε πριν την οικονομική κρίση ένεκα των σοβαρών μακροοικονομικών 

πολιτικών που υιοθέτησαν και απέφυγαν την κατάρρευση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης 

οι περισσότερες χώρες συνέχιζαν να εφαρμόζουν συνετές οικονομικές πολιτικές. Εν 

μέρει, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών, οι αφρικανικές οικονομίες συνέχιζαν να 

επεκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της παγκόσμιας ύφεσης, με την υποσαχάρια Αφρική 

                                                 
101     US Africa Command (AFRICOM), www.africom.mil (πρόσβαση, 20 Νοε 19) 
102  “US Strategy Toward Sub-Saharan Africa”, Homelnad Security Digital Libray, US White House 

Office, (2012), www.hsdl.org/?abstract&did=712667, (πρόσβαση, 20 Νοε 19) 
103  “Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) Africa 2018: Strengthening Debt 

Management Capacity, The World Bank, 31 July 2019, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/738411564512831828/Country-Policy-and-Institutional-

Assessment-CPIA-Africa-2018-Strengthening-Debt-Management-Capacity, (πρόσβαση, 20 Νοε 19) 

http://www.africom.mil/
http://www.hsdl.org/?abstract&did=712667
http://documents.worldbank.org/curated/en/738411564512831828/Country-Policy-and-Institutional-Assessment-CPIA-Africa-2018-Strengthening-Debt-Management-Capacity
http://documents.worldbank.org/curated/en/738411564512831828/Country-Policy-and-Institutional-Assessment-CPIA-Africa-2018-Strengthening-Debt-Management-Capacity
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να διατηρεί  ένα μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 5% από τότε παρά τη 

συνεχιζόμενη αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία104.  

 Εν κατακλείδι, μια σειρά θετικών εξελίξεων στο εσωτερικό της ηπείρου σε 

συνδυασμό με αλλαγές στο εξωτερικό της περιβάλλον ήταν εκείνες που συνέβαλλαν στο 

να αποκτήσει η Αφρική μια ιδιαίτερη σημασία για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές και 

οικονομικές εξελίξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104  «Η Οικονομική Άνθηση της Αφρικής. Γιατί οι απαισιόδοξοι και οι αισιόδοξοι έχουν και οι δύο 

δίκιο», Foreign Affairs (The Hellenic Edition), www.foreignaffairs.gr/articles/69535/shantayanan-

devarajan-kai-wolfgang-fengler/i-oikonomiki-anthisi-tis-afrikis, (πρόσβαση, 20 Νοε 19) 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/69535/shantayanan-devarajan-kai-wolfgang-fengler/i-oikonomiki-anthisi-tis-afrikis
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69535/shantayanan-devarajan-kai-wolfgang-fengler/i-oikonomiki-anthisi-tis-afrikis
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ΚΕΦAΛΑΙΟ 3Ο: Ο ΡOΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓAΛΩΝ ΔΥΝAΜΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

3.1 ΗΠΑ 

Μετά το τέλος του Β΄ΠΠ  το 1945, οι Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) παρουσίασαν 

τον εαυτό τους ως μια αντι-αποικιακή δύναμη, προτρέποντας την από-αποικιοποίηση της 

Αφρικής και της Ασίας. Με την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου από τη δεκαετία του 1950, 

η Ουάσινγκτον άλλαξε την αντι-αποικιακή της ρητορική στην Αφρική και αντ΄αυτής 

μίλησε για ένα παγκόσμιο αγώνα για «ανάσχεση» και «αντικομμουνισμό» (containment 

and anti-communism).105 Οι ΗΠΑ δεν προέτρεπαν πλέον τους ευρωπαίους συμμάχους 

τους - τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία –να 

παραδώσουν τις αφρικανικές κτήσεις τους. Ο «άξονας του κακού» του Ψυχρού Πολέμου 

σε μεγάλο βαθμό αφορούσε τον αμφισβητούμενο ανταγωνισμό δύο υπερδυνάμεων, των 

ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης – επιπλέον της Γαλλίας – προκειμένου να επιτύχει ένα 

προπύργιο στην Αφρική (Nagar και Mutasa 2018). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Αφρική έχει τη χαμηλότερη προτεραιότητα 

στην εφαρμογή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε όλο τον κόσμο. Ο εκάστοτε 

Πρόεδρος των ΗΠΑ σπάνια ασχολείται άμεσα με την πολιτική της Αφρικής, η οποία 

συχνά ανατίθονταν στο επίπεδο του βοηθού ΥΠΕΞ. Η Διευθύνση Εμπορίου, το 

Πεντάγωνο και η Υπηρεσία των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη (US Agency for 

International Development-USAID) δεν επιδιώκουν πάντα συνεπή ή συντονισμένη 

δράση στρατηγικής στην Αφρική. Παρ 'όλα αυτά, η πολιτική των ΗΠΑ εξακολουθεί να 

εκτελείται στο όνομα του Προέδρου της και σε θέματα όπως η αντιτρομοκρατία, τα 

στρατιωτικά πραξικοπήματα και η διατήρηση της ειρήνης στην Αφρική, ο Πρόεδρος 

είναι άμεσα εμπλεκόμενος (Nagar και Mutasa 2018). 

Σ’αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσω ποια ήταν η πολιτική των ΗΠΑ στην Αφρική 

κατά τη διάρκεια της προεδρίας των Bill Clinton (1993-2000), George W.Bush (2001-

2008),Barack Obama (2009-2016) και του Donald Trump (2016-μέχρι σήμερα). 

                                                 
105 Adekeye Adebajo, “ Africa and the World” , D. Nagar, C. Mutasa (eds.), pp.27-46, 2018, 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-62590-4_2  (πρόσβαση, 24 Νοε 19) 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-62590-4_2
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3.1.1 Προεδρία Bill Clinton (1993-2000)106 

 Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 ότι η εμμονή της στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου για "ανάσχεση" 

έπρεπε να αντικατασταθεί. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου Μπιλ 

Κλίντον, Anthony Lake, περιέγραψε αυτή την αντικατάσταση ως πολιτική "διεύρυνσης" 

η οποία πρόβαλε τις ΗΠΑ σε μια άεναη προσπάθεια εγκαθίδρυσης δημοκρατιών 

παγκοσμίως, παρά να διατηρεί τους αυταρχικούς ηγέτες στην εξουσία. 

 Αναμφίβολα, οι χειρότερες αποτυχίες της Αμερικανικής πολιτικής στην Αφρική 

ήταν οι δράσεις της προεδρίας Κλίντον στη Σομαλία και τη Ρουάντα. Σε μια μυστική, 

κακοσχεδιασμένη αποστολή, να κυνηγήσει τον Σομαλο πολέμαρχο Mohammed Farah η 

οποία είχε σχεδιασθεί εξ ολοκλήρου από το Πεντάγωνο και χωρίς τη γνώση των 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 18 Αμερικανοί στρατιώτες και περίπου 1000 Σομαλοί- 

συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών- σκοτώθηκαν τον Οκτώβριο του 

1993. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σφοδρή αντίδραση στο εσωτερικό της χώρας 

και η αποφυγή δημιουργίας για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενός πολιτικού κεφαλαίου 

εξαιτίας αυτών των γεγονότων, ο Κλίντον κατηγόρησε ανακριβώς για το φιάσκο αυτό τα 

Ηνωμένα Έθνη, και απέσυρε τα αμερικανικά στρατεύματα από το Κέρας της Αφρικής, 

«σακατεύοντας» ουσιαστικά την αποστολή και χωρίς να επιτευχθεί η ειρήνη στη 

Σομαλία.107 

 Έξι (6) μήνες μετά την πανωλεθρία στη Σομαλία, η κυβέρνηση Κλίντον 

αποφάσισε να ηγηθεί μιας προσπάθειας στο ΣΑ του ΟΗΕ για την αποχώρηση μιας 

ισχυρής δύναμης 2.500 κυανόκρανων στη Ρουάντα στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής 

αποστολής. Σε μεταγενέστερη δήλωση του Προέδρου Κλίντον όταν αποχώρησε από την 

προεδρία, παραδέχτηκε ότι μια ενισχυμένη παρουσία δυνάμεων του ΟΗΕ θα μπορούσε 

                                                 
106  Ibid, σελ.29 
107  Βλ. Hussein Adam, “Somalia: A Terrible Beauty Being Born?”, in I. William Zartman (ed.), 

Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority (Boulder: Lynne Rienner, 

1995), pp. 69–78; Boutros Boutros-Ghali, Unvanquished: A US-UN Saga (London: Tauris, 1999); Walter 

Clarke and Jeffrey Herbst (eds), Learning from Somalia: The Lessons of Armed Humanitarian Intervention 

(Boulder: Westview, 1997); John L. Hirsch and Robert B. Oakley, Somalia and Operation Restore Hope: 

Reflections on Peacemaking and Peacekeeping (Washington, D.C.: US Institute of Peace, 1995); Terrence 

Lyons and Ahmed I. Samatar, Somalia: State Collapse, Multilateral Intervention, and Strategies for Political 

Reconstruction (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1995); Mohamed Sahnoun, Somalia: The Missed 

Opportunities (Washington, D.C.: US Institute of Peace, 1994). 
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να είχε αποτρέψει τη αποτρόπαια γενοκτονία  στη Ρουάντα108. Σ΄αυτό το σημείο θα 

πρέπει να τονισθεί ότι δεν είχε ζητηθεί από τις ΗΠΑ να συνδράμει στη Ρουάντα με 

στρατεύματα αλλά απλά να συναινέσει να δοθεί η εντολή (mandate) στα Ηνωμένα Έθνη 

να αναλάβουν δράση για να σωθούν ανυπεράσπιστα θύματα ένεκα της γενοκτονίας.  

 Στον τομέα της ανάπτυξης, το 85% των αμερικανικών επενδύσεων και εμπορίου 

στην Αφρική κατά την περίοδο της προεδρίας Κλίντον, είχε συγκεντρωθεί σε 4 χώρες: 

στην τριάδα των πλούσιων πετρελαιοπαραγωγικών χωρών-Νιγηρία, Αγκόλα και 

Γκαμπόν- καθώς και στην Νότια Αφρική. Παρέχοντας το ποσό των 2 δις $ ετησίως ως 

βοήθεια στον Αιγύπτιο πρόεδρο Χόσνι Μουμπάρακ σε αντίθεση με το ποσό του 1 δις $ 

που έπρεπε να μοιρασθεί σε 48 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, μερικές από τις οποίες 

αποτελούσαν τις φτωχότερες περιοχές παγκοσμίως, αποτελούσε ένα καθαρό σημάδι ότι 

η πολιτική της Αμερικής στην Αφρική είχε περισσότερο πολιτικές και στρατηγικές 

προεκτάσεις παρά προσεγγίσεις για τη φτώχια και τον εκδημοκρατισμό.109 

 Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε τον Νόμο για την Ανάπτυξη και την Ευκαιρία 

της Αφρικής (African Growth and Opportunity Act-AGOA) τον Μάιο του 2000, 

παρέχοντας μεγαλύτερη πρόσβαση στα αφρικανικά προϊόντα σε επιλεγμένoυς τομείς  της 

αμερικανικής αγοράς. Ο αμφιλεγόμενος νόμος καλούσε τις αφρικανικές χώρες να 

καταπολεμήσουν τη διαφθορά, να σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία και να 

αφαιρέσουν τα εμπόδια στις συναλλαγές και στις επενδύσεις των ΗΠΑ. Η AGOA 

απέδωσε μερικούς καρπούς στην Αφρική. Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2002, οι 

αφρικανικές εξαγωγές ενδυμάτων στις ΗΠΑ υπερέβησαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, 

ενώ περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στην Αφρική μεταξύ του 

2000 και του 2002 ως αποτέλεσμα των αυξημένων εξαγωγών από την AGOA.110 Αλλά 

παρά την πρόοδο, η AGOA είχε πολύ περιορισμένη επιτυχία: ο νόμος επέτρεπε την 

πρόσβαση στην αγορά ενός περιορισμένου αριθμού αφρικανικών προϊόντων στις ΗΠΑ 

και σε επιλεγμένους τομείς της αμερικανικής αγοράς σε αντάλλαγμα χαμηλών 

                                                 
108   Jasoon A.Edwards,  Thomasena Shaw, College of Education Elementary & Literacy Education, 

MINNESOTA STATE UNIVERSITY , “A Superpower Apologizes? Presindent Clinton’s Anddress in 

Rwanda”, (January 2013), https:/cornerstone.lib.mnsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1073& context= 

ctamj   
109  Jordan, D. L. (1993). Michael Clough, Free at Last? U.S. Policy Toward Africa and the End of 

the Cold War. Journal of Conflict Studies, 13(2),  https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/article/ 

view/15117, (πρόσβαση, 24 Νοε 19) 
110  Anver Versi, “At Last, a Win-Win Formula for African Business”, African Business, March 2003, 

pp. 12–15. 
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τιμολογίων και δωρεάν πρόσβασης των αμερικανών επενδυτών σε ένα ευρύ φάσμα 

αφρικανικών βιομηχανιών.111 Οι περισσότερες αφρικανικές εξαγωγές αποτελούνταν 

επίσης από προϊόντα πετρελαίου. 

3.1.2 Προεδρία George W.Bush (2001-2008)112 

Η προεδρία του Τζόρτζ Μπούς χαρακτηρίζεται από τα γεγονότα της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001 όπου είχαμε την κατάρρευση των δίδυμων πύργων αλλά και την 

προσβολή του Πενταγώνου ως απόρροια τρομοκρατικών επιθέσεων στην καρδιά της 

Αμερικής. Στον απόηχο των παραπάνω γεγονότων οι ΗΠΑ υπό την προεδρία του Τζόρτζ 

Μπούς αποφάσισαν την επιχείρηση OIF (Operation Iraqi Freedom) το Μάρτιο του 2001 

χωρίς όμως να υπάρχει απόφαση από το ΣΑ του ΟΗΕ. Η λογική της επιχείρησης ήταν η 

καταδίκαση της τρομοκρατίας και η αποκατάσταση της δημοκραατίας σε χώρες με 

απολυταρχικά καθεστώτα όπως αυτό του Σαντάμ Χουσεϊν.113 

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, του «πολέμου έναντι της τρομοκρατίας», οι ΗΠΑ 

αποφάσισαν το 2002 την εγκατάσταση μιας στρατιωτικής βάσης στο Κέρας της Αφρικής, 

στο Τζιμπουτί, η οποία φιλοξενούσε περίπου 1500 στρατιώτες με αποστολή τον 

εντοπισμό τρομοκρατών στην περιοχή καθώς έτσι προστάτευαν τις στρατηγικές οδούς 

μεταφοράς πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.Το 2003, η Ουάσιγκτον παρουσίασε την 

Πρωτοβουλία για την Αντιτρομοκρατία στην Ανατολική Αφρική (East Africa Counter-

Terrorism Initiative)114 δίνοντας 100 εκατομμύρια δολλάρια για την παροχή εκπαίδευσης 

και εξοπλισμού στα κράτη της περιοχής κυρίως στην Κένυα και την Αιθιοπία. Οι ΗΠΑ 

ενίσχυσαν επίσης τις σχέσεις σε θέματα ασφαλείας με την Ερυθραία με σκοπό να 

επωφεληθεί από το δίκτυο πληροφοριών μιας υπερέχουσας στρατιωτικής δύναμης στο 

Κέρας της Αφρικής. 

                                                 
111   Randall Robinson, The Debt: What America Owes to Blacks (New York: Plume, 2000), pp. 182–

7. 
112  Adekeye Adebajo, “ Africa and the World” , Institute for Pan-African Thought and  conversation, 

University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa, 2018, pp. 30-34 https://doi.org/10.1007/978-3-

319-62590-4_2  (πρόσβαση, 24 Νοε 19) 
113  Catherin Dale, “Operation Iraqi Freedom: Strategies,Approaches,Results and Issues for Congress” 

(02 April 2009), Congressional Research Service, https://www.everycrsreport.com/reports/ RL34387.html, 

(πρόσβαση, 25 Νοε 19) 
114 "Trans-Sahara Counterterrorism Initiative [TSCTI]", GlobalSecurity.org 

https://www.globalsecurity.org/military/ops/tscti.htm,  (πρόσβαση, 25 Νοε 19) 
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Μια ακόμη προσπάθεια καταπολέμησης της τρομοκρατίας η PSI(Pan-Sahel 

Initiative) αφορούσε τη συνεργασία με τη Σενεγάλη,Μαυριτανία,Τσάντ,Γκαμπόν,Μάλι, 

Γκάνα, Ουγκάντα, Ναμίμπια και Νότια Αφρική για την αναβάθμιση των λιμανιών και 

των αεροδρομίων και αφορούσε την πρόσβαση σ΄αυτά των ΗΠΑ προκειμένου να 

αναπτυχθούν άμεσα και ταχέως στρατιωτικές δυνάμεις για να καταπολεμήσουν την 

τρομοκρατία στην Αφρική. Το 2005, υπογράφτηκε και τέθηκε σε εφαρμογή η 500 

εκατομυρίων δολαρίων Πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (Trans-

Saharaa Counter Terrorism Initiative-TSTCI), προκειμένου να ενισχυθούν οι 

δυνατότητες αφρικανικών κρατών όπως η Αλγερία, το Τσαντ, η Γκάνα, το Μάλι, το 

Μαρόκο, ο Νίγηρας, η Νιγηρία, η Μαυριτανία και η Τυνησία με αποστολή να περιπολούν 

τα σύνορα και να παρακολουθούν τρομοκρατικές ομάδες.115 

Όσον αφορά το εμπόριο, ο AGOA- ο οποίος αριθμούσε 37 αφρικανικά κράτη με 

το τέλος του 2007-συνέχισε συχνά να θεωρείται ψευδώς ως μια μεγάλη ιστορία επιτυχίας 

της αμερικανικής πολιτικής έναντι της Αφρικής. Τα περισσότερα από τα οφέλη του 

προγράμματος ήταν - και παραμένουν – οι εισαγωγές πετρελαίου στις ΗΠΑ, οι οποίες 

αυξήθηκαν κατά 53% το 2005, ενώ οι μη πετρελαϊκές αφρικανικές εξαγωγές μειώθηκαν 

κατά 16%. Επιπρόσθετα, η AGOA δεν πρόβλεψε να ανοίξει το δαπανηρό και «βαριά» 

επιδοτούμενο γεωργικό τομέα της Αμερικής-με κόστος 109 δις $ το 2005- όπου η Αφρική 

έχει συγκριτικό πλεονέκτημα με το 70% περίπου του πλυθυσμού της να εργάζεται 

σ’αυτόν τον ζωτικής σημασίας τομέα.116 

Μέχρι το 2006, το Κογκρέσο των ΗΠΑ είχε περικόψει κονδύλια για τη Χιλιετία 

του Μπους (Millenium Challenge Account-MCA), που ξεκίνησε το 2002 για να βοηθήσει 

τα αφρικανικά κράτη. Η ρητορική δέσμευση του Μπους στη δημοκρατική διακυβέρνηση 

δεν συνοδεύτηκε από κεφάλαια για την προώθηση της εν λόγω αρχής στην Αφρική. Το 

πρόγραμμα εξελίσσονταν αργά για να εκταμιεύσει κεφάλαια (μόνο  1,75 δις $ μέχρι το 

2006 αντί του στόχου των 5 δις. $) και μόνο η Μαδαγασκάρη, το Πράσινο Ακρωτήριο 

                                                 
115    A.  Adebajo, “Africa and America in an Age of Terror”; Mwesigwa Baregu, “Terrorism and 

Counter-terrorism: Dialogue or Confrontation?”, in Adekeye Adebajo and Helen Scanlon (eds), A Dialogue 

of the Deaf: Essays on Africa and the United Nations (Johannesburg: Jacana, 2006), pp. 261–74; Princeton 

N. Lyman, “The War on Terrorism in Africa”, in John W. Harbeson and Donald Rothchild (eds), Africa in 

World Politics: Reforming Political Order, 4th edition (Boulder: Westview, 2009), pp. 276–304. 
116   Raymond W. Copson, The United States in Africa (London: Zed, 2007), pp. 34–6. 
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και το Μπενίν είχαν υπογράψει επίσημη συμφωνία για να λάβουν βοήθεια.117 Καίτοι, η 

Ουάσινγκτον υποστήριξε ότι χορήγησε στην Αφρική βοήθεια ύψους 4 δις $ το 2005, 

μόνο ένα ποσό ύψους 1,2 δις $ (25%) ήταν επείγουσα επισιτιστική βοήθεια, η οποία 

αγοράστηκε κυρίως από αμερικανούς παραγωγούς, μεταφέρθηκε από αμερικανικά πλοία 

και διανεμήθηκε από αμερικανικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Εν τέλει, 

μόνο 517 εκατομμύρια δολάρια από αυτά τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν άμεσα στην 

αναπτυξιακή βοήθεια.118 

Θα ήταν παράλειψη όμως να μην αναφέρουμε έναν τομέα όπου η κυβέρνηση 

Μπους συνεισέφερε σημαντικά. Στην παγκόσμια μάχη κατά του AIDS. Τον Ιανουάριο 

του 2003119 ανακοινώθηκε το 18,8 δις $ Πλάνο του Προέδρου για την Έκτακτη 

Ανακούφιση του AIDS (President’s Emergency Plan for AIDS Relief -PEPFAR)120, το 

οποίο είχε ως στόχο να παρέξει υγειονομική υποστήριξη στις 15 πιο βαριά μολυσμένες 

από τον ιό του AIDS χώρες του κόσμου, εκ των οποίων οι 12 ήταν της Αφρικής: 

Μποτσουάνα, Ακτή του Ελεφαντοστού, Αιθιοπία, Κένυα, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, 

Νιγηρία, Ρουάντα, Νότια Αφρική, Τανζανία, Ουγκάντα και Ζάμπια. Το PEPFAR παρείχε 

παγκοσμίως θεραπεία σε 1.700.000 άτομα και ιατρική φροντίδα σε 6.600.000 ασθενείς 

οι οποίοι έπασχαν από AIDS στο χρονικό διάστημα μεταξύ του 2003 και του 2008. 

3.1.3 Προεδρία Barack Obama (2009-2016)121 

 Με την εκλογή του πρώτου μαύρου Προέδρου στις ΗΠΑ το Νοέμβριο του 2008 

ένα κύμα «Ομπαμάνια» κατέκλυσε την αφρικανική ήπειρο. Ο Νέλσον Μαντέλα είχε 

δηλώσει: «Η νίκη σας έδειξε ότι κανένα άτομο οπουδήποτε στον κόσμο δεν θα πρέπει να 

τολμά να ονειρευτεί να αλλάξει τον κόσμο για ένα καλύτερο τόπο». Ο Κενυάτης 
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πρόεδρος Μουάι Κιμπάκι (Mwai Kibaki) είπε: « Η νίκη του γερουσιαστή Ομπάμα είναι 

και δική μας νίκη λόγω των ριζών του εδώ στην Κένυα "ενώ ο μέχρι πρότεινος νιγηριανός 

πρόεδρος Umaru Yar'Adua σημείωσε: « Η εκλογή του Ομπάμα έσπασε τελικά το 

μεγαλύτερο εμπόδιο της προκατάληψης στην ανθρώπινη ιστορία».122 

 Έχοντας έξι μήνες στην προεδρία ο Μπαράκ Ομπάμα, επισκέφθηκε τον Ιούλιο 

του 2009 την πρωτεύουσα της Γκάνα, Άκκρα κατά διάρκεια μιας περιοδείας του στην 

Αφρική όπου και διέμενε για περίπου 24 ώρες. Στην Άκκρα, ο Ομπάμα απευθυνόμενος 

στο κοινοβούλιο της Γκάνα, μίλησε για την ανάπτυξη και την δημοκρατία και τόνισε την 

αλληλεξάρτηση της Αφρικής με τον υπόλοιπο κόσμο. «Ο 21ος αιώνας θα διαμορφοθεί 

από τι συμβαίνει όχι μόνο στη Ρώμη ή τη Μόσχα ή στην Ουάσιγκτον αλλά από το τι 

συμβαίνει και στην Άκκρα».123 Ο Αμερικανός υποστήριξε επίσης την Αφρικανική 

Ένωση για την επίλυση των ιδίων προβλημάτων της ηπείρου, υποστηρίζοντας ότι "το 

μέλλον της Αφρικής εξαρτάται από τους Αφρικανούς". Ο Ομπάμα σημείωσε περαιτέρω 

την ισχυρή του ταυτότητα με την Αφρική: «Έχω το αίμα της Αφρικής μέσα μου». Το 

μήνυμά του ήταν ένα μήνυμα «καλής διακυβέρνησης», καθώς και αυξημένες ευκαιρίες, 

καλύτερη υγεία και επίλυση συγκρούσεων. Σημείωσε ουσιαστικά ότι η Αφρική 

χρειάζεται «ισχυρά θεσμικά όργανα» παρά «ισχυρούς άνδρες».124 

 Η κυβέρνηση Ομπάμα έπαιξε σημαντικό ρόλο στη Δυτική Αφρική όπου ξόδεψε 

41 εκατομμύρια δολλάρια κατά τη χρονική περίοδο 2009-2012 για να εκπαιδεύσει τις 

στρατιωτικές δυνάμεις του Μαλί προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε μελλοντικές 

επιχειρήσεις ειρήνης στο πλαίσιο της AFISMA (African-led International Support 

Mission in Mali).125  Μέχρι το 2013, η κυβέρνηση Ομπάμα είχε επίσης αναπτύξει στον 

Νίγηρα drones για να παρακολουθήσει μαχητές στο Μάλι, διατηρώντας παράλληλα έναν 

μικρό αριθμό στρατιωτών επί του εδάφους στο Μάλι, μια χώρα-κλειδί για την 
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https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-ghanaian-parliament, 

(πρόσβαση, 25 Νοε 19) 
124   Ibid 
125   UN Security Council: “Security Council Authorizes Deployment of African-Led International 

Support Mission in Mali for Initial Year-Long Period” , 20 Dec 2012, 

https://www.un.org/press/en/2012/sc10870.doc.htm  
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Ουάσινγκτον όσον αφορά την Πρωτουβουλία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 

στην Σαχάρα (Trans-Sahara Counter-Terrorism Initiative- TSCTI). 

 Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση Ομπάμα υποστήριξε με συνέπεια 

τη διατήρηση της ειρήνης στην Αφρική μέσω των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας το 22% 

της εκτιμώμενης συνεισφοράς του ΟΗΕ στην περιοχή (η Ουάσινγκτον χρηματοδότησε 

με 350 εκατομμύρια δολλάρια τα Ηνωμένα Έθνη για τις επιχειρήσεις ειρήνης στην 

Αφρική από τον προυπολογισμό του 2014) καθώς επίσης υποστήριξε τη δημιουργία νέων 

ειρηνευτικών αποστολών στο Μάλι και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (CAR)126 

 Στον κοινωνικο-οικονομικό τομέα, η Νέα Συμμαχία της Ομάδας των Οκτώ (G8) 

για την Eπισιτιστική ασφάλεια και τη Διατροφή εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2012.127 Η 

Ουάσιγκτον την υποστήριξε, επιδιώκοντας να δημιουργήσει περίπου 650.000 θέσεις 

εργασίας και να επωφεληθεί από αυτήν 5.000.000 μικροκαλλιεργητές.128 Ωστόσο, μέχρι 

τον Αύγουστο του 2014, είχαν δημιουργηθεί μόνο 37.000 θέσεις εργασίας, αν και είχε 

ότι 3.000.000 μικροκαλλιεργητές είχαν επωφεληθεί από το εν λόγω πρόγραμμα. Οι 

επικριτές αυτής της συμμαχίας ισχυρίστηκαν ότι από το πρόγραμμα επωφελήθηκαν από 

τις μεγάλες ξένες γεωργικές επιχειρήσεις εις βάρος των μικροκαλλιεργητών της 

Αφρικής.129 . 

 Στον τομέα της υγείας, ο Ομπάμα μείωσε τη χρηματοδότηση του AIDS στην 

Αφρική κατά 214 εκατομμύρια δολάρια το 2012. Όπως σημειώθηκε νωρίτερα, αυτή ήταν 

μία από τις λίγες επιτυχίες της αμερικανικής πολιτικής έναντι της ηπείρου κάτω από τον 

George W. Bush. Ωστόσο, η κυβέρνηση Ομπάμα αύξησε τον αριθμό των ατόμων που 

έλαβαν θεραπεία για το AIDS σε παγκόσμιο επίπεδο από 1.700.000 το 2008 σε 6.700.000 

μέχρι το 2013 και παρείσχε ιατρικούς  ελέγχους και την παροχή συμβουλές σε πάνω από 

12.800.000 εγκύους την ίδια χρονιά. Από τον Οκτώβριο του 2014, η κυβέρνηση του 

                                                 
126  Adekeye Adebajo, “ Africa and the World” , Institute for Pan-African Thought and  conversation, 

University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa, 2018, page 42 https://doi.org/10.1007/978-3-319-

62590-4_2  (πρόσβαση, 24 Νοε 19)  
127  The Group of Eight (G8) Industrialized Nations, Council on Foreign Relations, March 2014, 

www.cfr.org/backgrounder/group-eight-g8-industrialized-nations, (πρόσβαση, 25 Νοε 19) 

128  “The New Alliance for Food Security and Nutrition in Africa” European Parliament November 

2015,https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535010/EXPO_STU(2015) 

535010_EN.pdf , (πρόσβαση, 25 Νοε 19) 
129  Liz Ford, “US Criticised Over Increased Private Sector Investment in Africa”, The Guardian 

(London), 7 August 2014; και Cécile Barbière, “European Parliament Slams G7 Food Project in Africa”, 

The Guardian (London), 8 June 2016, και τα 2 στο www.theguardian.com (πρόσβαση, 25 Νοε 19) 

http://www.cfr.org/backgrounder/group-eight-g8-industrialized-nations
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535010/EXPO_STU(2015)%20535010_EN.pdf
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Ομπάμα ανέπτυξε στρατιωτική δύναμη 3000 στρατιωτικών δυνάμεων για την κατασκευή 

νοσοκομείων στη Λιβερία για να μπορέσει να θεραπεύσει τα θύματα του Έμπολα, μια 

ασθένεια που θα σκότωνε 11.315 άτομα στη Λιβερία,τη Σιέρα Λεόνε, τη Γουινέα και τη 

Νιγηρία έως τα τέλη Ιανουρίου 2016.130 

 Τον Αύγουστο του 2014 η κυβέρνηση Ομπάμα φιλοξένησε την Αμερικανο-

Αφρικανική σύσκεψη κορυφής στην Ουάσιγκτον131 η οποία γινόταν για πρώτη φορά σε 

αμερικανικό έδαφος. Με τη διοργάνωση αυτής της διάσκεψης κορυφής, οι ΗΠΑ απλώς 

προσπαθούσαν να προφτάσουν την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ), η οποία είχε υλοποιήσει όλες τις περιοδικές συναντήσεις με αφρικανικούς 

ηγέτες. Υπήρξε μια αίσθηση ότι η Ουάσιγκτον ανησύχησε ιδιαίτερα για την ανάπτυξη 

της παρουσίας του Πεκίνου στην ηπειρωτική Ευρώπη, η οποία έχει καταστήσει την Κίνα 

ως το μεγαλύτερο διμερή εμπορικό εταίρο της Αφρικής με πάνω από 300 δισεκατομμύρια 

δολάρια στο εμπόριο. Η διάσκεψη κορυφής ΗΠΑ-Αφρικής επικεντρώθηκε στις 

επενδύσεις, την ειρήνη, περιφερειακή σταθερότητα και τη διακυβέρνηση. Επίσης 

συγκλήθηκε ένα επιχειρησιακό φόρουμ ΗΠΑ-Αφρικής.132 

 Στη σύνοδο κορυφής δόθηκαν δεσμεύσεις για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 

ύψους 14 δις δολαρίων. Το σχέδιο του Obama για να δώσει ρεύμα στην Αφρική (Power 

Africa)133 (δεσμεύοντας 7 δις δολλάρια κυβερνητικής χρηματοδότησης αλλά αφορώντας 

μόνο 6 από τις 54 αφρικανικές χώρες μέχρι το 2014) υπόσχονταν να διπλασιάσει την 

ηλεκτρική ενέργεια σε 20.000.000 νοικοκυριά εντός 2 ετών (βλ.Χάρτη Νο 6). Εντούτοις, 

μέχρι το Μάρτιο του 2014 είχαν αποδοθεί μόνο 285 εκατ.δολλάρια στο εν λόγω project. 

Καθώς ο Ομπάμα προετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το οβάλ γραφείο το Σεπτέμβριο του 

2016, αυτό το φιλόδοξο σχέδιο των 9,7 δις δολλαρίων είχε αφήσει την ήπειρο στο 

σκοτάδι· λιγότερο από το 5% της νέας ενέργειας είχε παραχθεί (400 Μεγαβάτ) το οποίο 

υπολείπονταν κατά πολύ από τον αρχικό στόχο των 10,000 Μεγαβάτ.134 

                                                 
130  The White House, Office of the Press Secretary, Washington, D.C., “Fact Sheet: US-Africa 

Cooperation on Global Health” (4 August 2014), https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/2014/08/04/fact-sheet-us-african-cooperation-global-health (πρόσβαση, 25 Νοε 19) 
131  “USA-Africa Leaders Summit”, August2014, https://obamawhitehouse.archives.gov/us-africa-

leaders-summit, (πρόσβαση, 25 Νοε 19) 
132  Ibid 
133   USAID “Power Africa”, https://www.usaid.gov/powerafrica, (πρόσβαση, 25 Νοε 19)    

  134 Juliet Eilperin, “Obama Praises US-Africa Summit as An ‘Extraordinary Event’”, The 
Washington Post, 6 August 2014, www.washingtonpost.com; Mark Landler and Peter Baker, “As 
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ΧΑΡΤΗΣ  7: Ποσοστό πληθυσμού χωρίς πρόσβαση σε ρεύμα (πηγή: The Economist) 

 Προς το τέλος της θητείας του ο Ομπάμα επισκέφθηκε την Κένυα και την 

Αιθιοπία, δύο από τους στενότερους συμμάχους την Αμερικής στον αγώνα κατά της 

τρομοκρατίας στην Αφρική. Στο Ναϊρόμπι, τον Ιούλιο συνδιοργάνωσε την Παγκόσμια 

Επιχειρηματική Σύνοδο Κορυφής (Global Entrepreneurship Summit).135 Επίσης 

ταξίδεψε στην Αιθιοπία όπου επαίνεσε την κυβέρνηση ως ένας «εξαιρετικός εταίρος» 

στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας136. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορήθηκε επειδή 

χαρακτήρισε ως «δημοκρατικά εκλεγμένο» ένα καθεστώς όπου οι ακτιβιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούσαν ως αυταρχικό, καταπιεστικό και το οποίο μόλις 

                                                 
Meeting With African Leaders Winds Down, Policy Issues Take The Stage”, The New York Times, 6 
August 2014, www.nytimes.com; Mwangi S. Kimenyi, “US-Africa Leaders Summit: Seizing the 
Opportunity To Reposition Africa-US Relations”, The Brookings Institution (23 January 2014). 

135  “2015 Global Entrepreneurship Summit (GES) @ Nairobi, Kenya” , 25 July 2015, The Permanent 

Mission of the Republic of Kenya to the UN, www.un.int/kenya/news/2015-global-entrepreneurship-

summit-ges-nairobi-kenya-25-26-july-2015#, (πρόσβαση, 25 Νοε 19) 
136  “Remarks be President Obama to the People of Africa”, 28 July 2015, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/07/28/remarks-president-obama-people-afric 

(πρόσβαση, 25 Νοε 19) 
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είχε - με τους συμμάχους του - κερδίσει το 100% των κοινοβουλευτικών εδρών, 

φυλακίζοντας δημοσιογράφους και άλλους πολιτικούς αντιπάλους.137 

 Στην Αντίς Αμπέμπα, ο Μπαράκ Ομπάμα έδωσε μια σημαντική ομιλία στο 

διοικητήριο της Αφρικανικής Ένωσης το οποίο ήταν κατασκευασμένο από την Κίνα, 

ενισχύοντας έτσι τον συμβολισμό του πρώτου Προέδρου της Αμερικής που επισκέφθηκε 

την έδρα του Παν-αφρικανισμού. Σε ένα σκληρό λόγο του, προειδοποίησε πως η 

δημοκρατική πρόοδος της Αφρικής διακυβεύεται όταν οι ηγέτες αρνούνται να 

παραδώσουν την εξουσία. Ο Ομπάμα καταδίκασε τους «αιώνιους» Προέδρους της 

ηπείρου σημειώνοντας ότι «ο νόμος είναι  νόμος και κανείς δεν είναι πάνω από το νόμο, 

ούτε καν ο πρόεδρος».138 

 Συγκρίνοντας την προσέγγιση του Ομπάμα με εκείνη των προκατόχων του, 

παρατηρούμε ότι ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον διακατεχόταν από ενθουσιασμό για την 

ήπειρο. Η πολιτική του για την Αφρική ορίστηκε από την Πράξη για την Αφρικανική 

Ανάπτυξη και Ευκαιρία (AGOA), η οποία μείωσε τους εμπορικούς φραγμούς σε 

περισσότερα από 1.800 προϊόντα που εξάγονται από την ήπειρο προς τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Εν μέρει ως αποτέλεσμα της Πράξης, το εμπόριο μεταξύ των ΗΠΑ και της 

Αφρικής έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2000 σε αξία πάνω από 90 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Πιο σημαντικό είναι ότι ο Κλίντον προσέγγισε την Αφρική ως εταίρος, όχι μόνο 

ως αποδέκτης καλής θελήσεως.139 

 Ο πρόεδρος George W. Bush προχώρησε περαιτέρω. Ξεκίνησε την Millennium 

Challenge Corporation, την Προεδρική Πρωτοβουλία κατά της Ελονοσίας και το 

Προεδρικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την Ανακούφιση από το AIDS (PEPFAR). Τα 

προγράμματα αυτά είχαν σημαντική επίδραση. Το MCC ανέπτυξε συμφωνίες με 13 καλά 

διακυβερνημένες αφρικανικές χώρες για να εφαρμόσουν από κοινού επιχειρηματικά 

                                                 
137   Adekeye Adebajo, “ Africa and the World” , Institute for Pan-African Thought and  conversation, 
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σχέδια και να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη. Η προσπάθεια της ελονοσίας 

στόχευσε 15 χώρες της Αφρικής και συνέβαλε στην απότομη πτώση της παιδικής 

θνησιμότητας. Το PEPFAR έχει ανεκτίμητη αξία για την καταπολέμηση του HIV / AIDS, 

σώζοντας άμεσα τις ζωές των 2,4 εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω θεραπείας και 

προλαμβάνοντας την λοίμωξη για εκατομμύρια περισσότερους. Και αυτά τα 

προγράμματα δεν δημιουργήθηκαν υπό τον Μπους κατά λάθος, αλλά, μάλλον, λόγω της 

υψηλού επιπέδου δέσμευσης και της προσωπικής εμπλοκής του ως Προέδρου.140 

 Σε αντιδιαστολή, οι περισσότερες υψηλού προφίλ προσπάθειες του Ομπάμα ήσαν 

αποτυχίες. Ξεκινώντας το 2009, η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Υγεία επρόκειτο να 

διευρύνει τις επενδύσεις των ΗΠΑ στον τομέα της υγείας καλύπτοντας πέρα από τις 

μεμονωμένες ασθένειες και τα συστήματα υγείας. Αλλά σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείφθηκε 

λόγω της υπερέκτασής της και μιας ευδιάκριτης έλλειψης πολιτικής υποστήριξης. Η 

Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία επεδίωκε να επεκτείνει τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Αφρική, ανακοινώθηκε το 2010, αλλά έχει σημειώσει 

μικρή πρόοδο. Μικρές, λιγότερο γνωστές υπηρεσίες των ΗΠΑ, όπως η Overseas Private 

Investment Corporation και η Export-Import Bank έδωσαν ώθηση στα χαρτοφυλάκια των 

έργων τους στην Αφρική, αλλά έχουν εργαστεί σε μεγάλο βαθμό στο παρασκήνιο και στο 

περιθώριο της προσοχής της κυβέρνησης.141 

 Εντούτοις, η κυβέρνηση Ομπάμα αξίζει συγχαρητήρια για το έργο της στο Σουδάν, 

καθώς ανέλαβε έντονη διπλωματική προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή στον 

πόλεμο και βοήθησε στην καθοδήγηση της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν. Επίσης, 

ξεκίνησε το Feed the Future, ένα πολλά υποσχόμενο αλλά ακόμα αναπόδεικτο γεωργικό 

πρόγραμμα σχεδιασμένο να βοηθήσει την βελτίωση της παραγωγικότητας των 

εκμεταλλεύσεων σε δώδεκα αφρικανικές χώρες. Αλλά οι επιδόσεις του προέδρου για την 

Αφρική σε μεγάλο βαθμό τελειώνουν εκεί.142 

 Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Λευκός Οίκος έχει, στην καλύτερη περίπτωση, παραβλέψει 

την σημασία της Αφρικής ή, στη χειρότερη περίπτωση, την έχει υποβαθμίσει συνειδητά στον 

κατάλογο των προτεραιοτήτων. Στην θητεία του Ομπάμα, η θέση του βοηθού διαχειριστή 

του USAID για την Αφρική, που είναι η ανώτερη θέση σε ολόκληρο το ομοσπονδιακό 

προσωπικό, επιφορτισμένη με την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην ήπειρο έμεινε 
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κενή για περισσότερα από τρία χρόνια. Ομοίως, ο διαχειριστής του USAID, μια θέση που 

ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με την πολιτική για την Αφρική και αναβαθμίστηκε στο αξίωμα 

του αναπληρωτή υπουργού στην κυβέρνηση Μπους, είχε μείνει κενή για σχεδόν ένα χρόνο 

αφότου ο Ομπάμα ανέλαβε τα καθήκοντά του, και, όταν τελικά συμπληρώθηκε η θέση, 

υποβαθμίστηκε. Αυτό είναι δείγμα μιας τάσης νωθρότητας: ο Λευκός Οίκος δεν είχε 

παρουσιάσει μια επίσημη στρατηγική για την Αφρική μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Και οι 

αφρικανοί ηγέτες αντιλαμβάνονται τις δεύτερες σκέψεις όταν τις βλέπουν.143 

3.1.4 Προεδρία Donald Trump (2016-έως σήμερα) 

 Στις 13 Δεκεμβρίου του 2018, σε σε μια ομιλία του144 στο Heritage Foundation, ο 

Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, John Bolton, ανακοίνωσε μια νέα στρατηγική των 

ΗΠΑ για την Αφρική. Ο Μπόλτον θέλει να προωθήσει το εμπόριο και τις επενδύσεις των 

ΗΠΑ, να καταστείλει την τρομοκρατία και τις συγκρούσεις, και να εξασφαλίσει ότι η 

αμερικανική βοήθεια δαπανάται καλά. Στο επίκεντρό της, όμως, η στρατηγική αφορά την 

αντιστάθμιση της Κίνας. Ο Μπόλτον επιτέθηκε στο Πεκίνο για τις «αρπακτικές» πρακτικές 

του στην Αφρική και ορκίστηκε για μια αποφασιστική απάντηση.145 

 Η κυβέρνηση του Τράμπ έχει δίκιο να ανησυχεί για την επιθετική διπλωματία του 

Πεκίνου στην Αφρική και η ομιλία του Μπόλτον έδωσε ένα ευπρόσδεκτο όραμα μετά από 

δύο χρόνια αδιάφορης πολιτικής των ΗΠΑ ως προς την ήπειρο. Αλλά η νέα στρατηγική είναι 

άστοχη. Ενώ η διοίκηση Trump επικεντρώνεται στην εμπορική απειλή από την Κίνα, το 

Πεκίνο επενδύει σε μακροπρόθεσμες σχέσεις, όχι μόνο στο εμπόριο και τις υποδομές. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προσφέρουν στις αφρικανικές χώρες μια συναρπαστική 

εναλλακτική λύση εάν πρόκειται να αντισταθμίσουν την Κίνα.146 

 Όπως επισήμανε ο Μπόλτον, μέρος της στρατηγικής του Πεκίνου ήταν να 

προσφέρει μεγάλα δάνεια με αδιαφανείς όρους στις αφρικανικές χώρες, κάτι που 

προσέδωσε στην Κίνα μόχλευση έναντι των εθνικών κυβερνήσεων. Σε πολλές 

                                                 
143  Ibid 
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περιπτώσεις, οι κινεζικές επενδύσεις παρακινούν την ανάπτυξη παρέχοντας κεφάλαια και 

απαιτούμενες υποδομές. Σύμφωνα με την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, τα 

αφρικανικά κράτη πρέπει να επενδύουν ετησίως από 68 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι 

108 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές για την τόνωση της ανάπτυξης και έχουν 

ανάγκη να δημιουργήσουν αρκετές θέσεις εργασίας για τον αναπτυσσόμενο πληθυσμό 

τους. Είναι επομένως κατανοητό ότι οι ηγέτες της Αφρικής χαιρετίζουν το ενδιαφέρον 

και τις βαθιές τσέπες του Πεκίνου.147 

 Όσο σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες κι αν είναι να επενδύσουν στην 

Αφρική, (άλλο τόσο) η Ουάσινγκτον δεν πρέπει να βλέπει την δραστηριότητα της Κίνας 

ως απλώς οικονομική. Το Πεκίνο εμβαθύνει επίσης τους πολιτικούς, πολιτιστικούς και 

στρατιωτικούς δεσμούς με τις αφρικανικές χώρες. Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα 

πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές με πολυάριθμα αφρικανικά πολιτικά κόμματα. Η 

Κίνα φιλοξενεί πλέον περισσότερους φοιτητές148 από την Αφρική από ό, τι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, λειτουργεί περίπου 50 ινστιτούτα149 για να διδάσκει τον κινεζικό πολιτισμό 

στην Αφρική και επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια για την επέκταση των κρατικών 

κινεζικών ειδησεογραφικών μέσων στις αφρικανικές αγορές. Η Κίνα επίσης πωλεί 

περισσότερα όπλα στις αφρικανικές χώρες από ό, τι συνήθιζε, συνεργάζεται στενότερα 

με τις αφρικανικές κυβερνήσεις για στρατιωτική εκπαίδευση και ασκήσεις, και 

συμβάλλει περισσότερο στις ειρηνευτικές αποστολές. Ο Μπόλτον έδωσε έμφαση στη νέα 

στρατιωτική βάση της Κίνας στο Τζιμπουτί, η οποία βρίσκεται λίγα μίλια από την 

σημαντικότερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στην Αφρική, αλλά αγνοεί την ευρύτερη 

στρατηγική της Κίνας για την οικοδόμηση των σχέσεων -και την επιρροή που τις 

συνοδεύει.150 
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 Η διοίκηση Trump έχει ασχοληθεί ελάχιστα με τους ηγέτες της Αφρικής. Ήταν 

αργή στο να διορίσει ανθρώπους σε θέσεις που σχετίζονται με την Αφρική. Η αποτυχία 

Trump να διορίσει υφυπουργό Εξωτερικών για τις αφρικανικές υποθέσεις για σχεδόν δύο 

χρόνια στην προεδρία του έστειλε ένα πολύ αρνητικό μήνυμα σχετικά με την 

προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών για την Αφρική. Αφρικανοί αξιωματούχοι και 

άλλοι εταίροι εξέφρασαν την λύπη τους για τη μακρά απουσία ενός βασικού συνομιλητή 

στην κυβέρνηση των ΗΠΑ που να μπορεί να προωθήσει συστηματικά την πολιτική των 

ΗΠΑ προς την Αφρική, στην Ουάσινγκτον ή επί του πεδίου. Ο διορισμός του Πρέσβυ 

Tibor Nagy ως νέου υφυπουργού Εξωτερικών για τις Αφρικανικές Υποθέσεις τον Ιούλιο 

του 2018 ήταν μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, αλλά έχει σημαντικό έδαφος να καλύψει για να 

ενισχύσει τους δεσμούς με την ήπειρο και θα χρειαστεί την βοήθεια του προέδρου για να 

το πράξει.151 

 Η κυβέρνηση Trump υπονόμευε σε μεγάλο βαθμό το δικό της κύρος κατά την 

διάρκεια της επίσκεψης του πρώην υπουργού Εξωτερικών Rex Tillerson στο Τσαντ, το 

Τζιμπουτί, την Αιθιοπία, την Κένυα και τη Νιγηρία τον Μάρτιο του 2018. Ο Τραμπ 

απέλυσε χωρίς πολλά-πολλά τον Τίλερσον ενώ το ταξίδι ήταν ακόμα σε εξέλιξη152, κάτι 

που πολλοί Αφρικανοί εξέλαβαν ως περαιτέρω απόδειξη ότι η διοίκηση δεν λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη της την Αφρική. Η αχρεία αναφορά του Trump στα αφρικανικά κράτη ως 

«χώρες του απόπατου» (shitholes) τον Ιανουάριο του 2018153 εξακολουθεί να εκνευρίζει, 

παρά την επιστολή που απέστειλε στην Συνέλευση των Αρχηγών Κρατών και 

Κυβερνήσεων της Αφρικής, καθώς συγκεντρώθηκαν στην Αντίς Αμπέμπα λίγες μέρες 

μετά την προσβολή, στην οποία τονιζόταν η συνεργασία ΗΠΑ-Αφρικής. 

 Παρόλα αυτά, ο Λευκός Οίκος έχει κάνει κάποιες προσπάθειες για να αναστρέψει 

την αντίληψη περί αδιαφορίας του προς την Αφρική.  Τον Σεπτέμβριο του 2017, ο Trump 

φιλοξένησε σε ένα γεύμα εργασίας εννέα Αφρικανούς αρχηγούς κρατών και 

κυβερνήσεων στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των 
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Ηνωμένων Εθνών154. Αφού καλωσόρισε λανθασμένα τον πρόεδρο της «Νάμπιγας» (αντί 

της Ναμίμπιας), ο Trump αναγνώρισε αδέξια τις αυξανόμενες οικονομικές προοπτικές 

της ηπείρου λέγοντας: «Η Αφρική έχει τεράστιο επιχειρηματικό δυναμικό. Έχω πολλούς 

φίλους που πηγαίνουν στις χώρες σας, προσπαθώντας να γίνουν πλούσιοι. Σας 

συγχαίρω».155  Τον Απρίλιο του 2018, φιλοξένησε τον πρόεδρο Muhammadu Buhari της 

Νιγηρίας156 για μια επίσκεψη στο Οβάλ Γραφείο και μια συνέντευξη τύπου στον Κήπο 

των Ρόδων κατά την διάρκεια της σύντομης επίσκεψης του αρχηγού της Νιγηρίας στην 

Ουάσινγκτον. Και στις 27 Αυγούστου, ο Trump φιλοξένησε τον Πρόεδρο της Κένυας 

Uhuru Kenyatta για μια επίσκεψη στο Οβάλ Γραφείο -μια τιμή που δεν επεξέτεινε στον 

Abiy Ahmed, τον νεαρό και χαρισματικό νέο Πρωθυπουργό της Αιθιοπίας, κατά την 

επίσκεψη του Ahmed στην διασπορά της Αιθιοπίας στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο. 

Αντ’ αυτού, ο πρωθυπουργός έπρεπε να αρκεστεί σε μια σύντομη συνομιλία με τον 

αντιπρόεδρο Mike Pence, μια προσβολή που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους 

Αιθίοπες.157 

3.1.5 Συμπεράσματα 

 Οι προκλήσεις για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στην Αφρική πηγαίνουν 

βαθύτερα από τα προβλήματα της διπλωματικής εθιμοτυπίας και της έλλειψης 

προσωπικού. Κατ’ αρχήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανταποκρίθηκαν στις 

προτεραιότητες που έχουν προσδιορίσει οι αφρικανικές χώρες για τον εαυτό τους. Η 

«Ατζέντα 2063» της AU,158  το σχέδιο της ηπείρου για την ανάπτυξή της μέχρι τα μέσα 

του εικοστού πρώτου αιώνα, απαιτεί ανάπτυξη υποδομών, αρχιτεκτονική ασφαλείας και 

πρόοδο στην υγεία και την εκπαίδευση με εμβληματικά προγράμματα όπως το 

σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει κάθε αφρικανική πρωτεύουσα, 

και η δημιουργία μιας πλήρως ολοκληρωμένης αφρικανικής ηπειρωτικής ζώνης 

                                                 
154  “ Remarks by President Trump at Working Lunch with African Leaders”, Whitehouse, 20 
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ελευθέρων συναλλαγών (African Continental Free Trade Area). Πιο σημαντικό, είναι ένα 

έγγραφο με υψηλή πολιτική σημασία το οποίο οι Αφρικανοί αξιωματούχοι συνηθίζουν 

να αναφέρουν σε συζητήσεις πολιτικής στο ηπειρωτικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προσαρμόσει ουσιαστικά την 

αναπτυξιακή βοήθεια (που προσφέρουν), την πολιτική δέσμευσή τους ή την διπλωματική 

στρατηγική τους για να λάβουν υπόψη την σημασία που έχει η «Ατζέντα 2063» για τους 

Αφρικανούς ηγέτες και την συνάφειά της για τις συνεργασίες της Αφρικής.159 Όπως είπε 

ένας ανώτερος αξιωματούχος της Αφρικανικής Ένωσης, «[οι Αμερικανοί] δεν είναι στην 

Αφρική για εμάς. Είναι εδώ για τον εαυτό τους». 160 

 Οι ΗΠΑ πρέπει να οργανώσουν διαρθρωμένο διάλογο με την Αφρικανική Ένωση 

για την «Ατζέντα 2063». Το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών (National Intelligence 

Council) θα πρέπει να διεξάγει μια επίσημη αξιολόγηση για τις διμερείς και πολυμερείς 

διεθνείς συνεργασίες στην Αφρική για να κατανοήσει τον αντίκτυπό τους στα 

συμφέροντα των ΗΠΑ. Και ο Trump θα πρέπει να υιοθετήσει πλήρως τις συστάσεις του 

Advisory Council on Doing Business in Africa του Απριλίου 2018161 για την ανάπτυξη 

μιας συνολικής οικονομικής στρατηγικής για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην 

Αφρική.162 Μια ανανεωμένη πολιτική για την Αφρική θα απαιτούσε επίσης υψηλού 

επιπέδου συμμετοχή, μερικές φορές από τον ίδιο τον πρόεδρο. Οι συνεργασίες πρέπει να 

οικοδομηθούν με βάση την αμοιβαία και έξυπνη ασφάλεια, τα οικονομικά και πολιτικά 

συμφέροντα, όχι με βάση τρίτης κατηγορίας ζητήματα. Και μια ισχυρή προσέγγιση στην 

Αφρική απαιτεί, τουλάχιστον, να συμπληρωθούν οι ανώτερες διοικητικές θέσεις 

γρήγορα.163 

 Επίσης, όσον αφορά την προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης,ανάπτυξης 

και οικοδόμησης της ειρήνης στην ήπειρο, είναι αναγκαίο τα διάφορα lobbies που 
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υποστηρίζουν την Αφρική να εργασθούν στενά με τους νομοθέτες στο αμερικανικό 

κογκρέσο καθώς επίσης και με διάφορες ομάδες συμφερόντων που έχουν την έδρα τους 

στην Ουάσιγκτον, όπως κατάφεραν με επιτυχία στην επιβολή κυρώσεων κατά του 

Απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Θα πρέπει να 

εκμεταλλευθούν τις δεκάδες των αφρικανών οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί στις ΗΠΑ 

προκειμένου να κινητοποιηθούν για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης εκλογικής 

περιφέρειας για τη Αφρική. Η Ουάσιγκτον πρέπει να υποστηρίξει πιο ουσιαστικά και με 

συνέπεια τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην Αφρική για τη διατήρηση της ειρήνης, 

καθώς και την ενίσχυση των περιφερειακών οργανώσεων της Αφρικής.  

 Επιπροσθέτως, οι ΗΠΑ πρέπει επίσης να εξαλείψουν τις επιβλαβείς γεωργικές 

επιδοτήσεις στους αγρότες της και να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές της 

για τα γεωργικά προϊόντα της Αφρικής. Αυτό πρέπει να γίνει όχι μόνο από μια 

αλτρουιστική αίσθηση φιλανθρωπίας, αλλά και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του 

εμπορίου με μια αφρικανική αγορά ενός δισεκατομμυρίου καταναλωτών με μια ταχέως 

αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη. Οι εξαγωγές των ΗΠΑ στην Αφρική τριπλασιάστηκαν από 

7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2001 σε 21 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011, αν και το 

75% των αμερικανικών εισαγωγών από την Αφρική εξακολουθούσε να αποτελείται από 

πετρέλαιο, ενώ η AGOA αντιπροσώπευε μόνο το 2% του αμερικανικού εμπορίου.164 

 Οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν γρήγορα την πολιτική επιρροή τους στην Αφρική, 

τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς. Τα οφέλη που προσπορίζονται άλλοι εταίροι, όπως η 

Κίνα και η ΕΕ, θα περιορίσουν τελικά τις επιλογές που έχουν στην διάθεσή τους οι 

Ηνωμένες Πολιτείες για την διαμόρφωση των εξελίξεων στην ήπειρο με τρόπο που να 

στηρίζει τα δικά τους συμφέροντα καθώς και τις προτεραιότητες των αφρικανικών 

χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα και στρατηγικά για να 

προσαρμόσουν την προσέγγισή τους σε μια μεταβαλλόμενη ήπειρο, αλλιώς θα μείνουν 

πίσω.165 

                                                 
164  Adekeye Adebajo, “ Africa and the World” , Institute for Pan-African Thought and  conversation, 

University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa, 2018, page 46 https://doi.org/10.1007/978-3-319-

62590-4_2  (πρόσβαση, 25 Νοε 19) 
165  Reuben Brigety, «Η Αφρική μετά την Αμερική. Οι ΗΠΑ μένουν πίσω», Foreing Affairs the 

Hellenic Edition (05 September 2018), http://www.foreignaffairs.gr/articles/71940/reuben-brigety/i-afriki-

meta-tin-ameriki?page=show , (πρόσβαση, 25 Νοε 19) 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/71940/reuben-brigety/i-afriki-meta-tin-ameriki?page=show
http://www.foreignaffairs.gr/articles/71940/reuben-brigety/i-afriki-meta-tin-ameriki?page=show
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3.2 ΡΩΣΙΑ166 

Ιστορικά, η σχέση της Ρωσίας με την Αφρική διέφερε από εκείνη των αποικιστών 

της όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία και το Βέλγιο.167 Κατά τη διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέμου, η Σοβιετική Ένωση παρείχε διπλωματική, οικονομική και 

στρατιωτική βοήθεια σε διάφορες αφρικανικές χώρες. Παρείχε επίσης στήριξη στους 

αγώνες εθνικής απελευθέρωσης στην Αφρική, στο πλαίσιο των στόχων εξωτερικής 

πολιτικής του Σοβιετικού συντάγματος. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης τον 

Δεκέμβριο του 1991, η Ρωσική Ομοσπονδία ήταν οικονομικά αδύναμη και, γενικά, 

αρχικά απεμπλάκη από την Αφρική, ενώ η κυβέρνησή της επικεντρώθηκε στις 

προσπάθειες να μεταμορφώσει το δικό της πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Από το 

1996 και μετά, η Μόσχα ακολούθησε μια πιο σίγουρη εξωτερική πολιτική με τον   

Γεβγένι Πριμάκοφ (Yevgeny Primakov)168 ως υπουργό Εξωτερικών. Αυτό συνεχίστηκε 

με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εκλεγμένο πρόεδρο το 2000, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι 

μιας πιο ισχυρής και αυτόνομης εξωτερικής πολιτικής στάσης που θεωρεί τη Ρωσία ως 

σημαντικό παράγοντα στις παγκόσμιες υποθέσεις. 

 Η Ρωσία αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο παράγοντα, με ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν (ΑΕΠ) ύψους 1,658 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2018 και συναλλαγματικών 

ισοτιμιών 433 εκατομμυρίων δολαρίων αποθεματικά με τον Νοέμβριο του 2019.169 Η 

Ρωσία εμφανίστηκε ως μια εξισορροπητική δύναμη στις διεθνείς υποθέσεις, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τις πολιτικές των ΗΠΑ, και διατήρησε πολλά από τα «διαπιστευτήρια» που 

συνέβαλαν στην εξουσία της σοβιετικής εποχής. Με εκτιμώμενο πληθυσμό 144.478.050 

το 2018,170, η Ρωσία εκτείνεται σε μια τεράστια γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το 

μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Ευρώπης και της βόρειας Ασίας. Είναι μια μεγάλη 

                                                 
166    Rosaline Daniel;Vladimir Subin, “Africa and the World”, Institute for Pan-African Thought and  

conversation, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa, 2018, pp.51-65, 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-62590-4_3 , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
167   Omaduore Rosaline Daniel, “Assessing Changing Relations Between the Russian Federation and 

South Africa Since the End of the Cold War”, Master’s thesis, University of Cape Town, 2015. 
168 Yevgeny Primakov, Prime Minister of Russia (October 1929-June 2015),  

www.britannica.com/biography/Yevgeny-Primakov , (πρόσβαση, 27 Νοε 19)   
169 World Bank, “Russian Federation”, https://data.worldbank.org/country/russian-

federation?view=chart ; Central Bank of the Russian Federation, “International Reserves of the Russian 

Federation”, http://www.cbr.ru/eng/hd_base/mrrf/mrrf_m/#highlight=reserves%7Cforeign%7Cexchange, 

(πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
170 World Bank, “Russian Federation”, https://data.worldbank.org/country/russian-

federation?view=chart , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-62590-4_3
http://www.britannica.com/biography/Yevgeny-Primakov
https://data.worldbank.org/country/russian-federation?view=chart
https://data.worldbank.org/country/russian-federation?view=chart
http://www.cbr.ru/eng/hd_base/mrrf/mrrf_m/#highlight=reserves%7Cforeign%7Cexchange
https://data.worldbank.org/country/russian-federation?view=chart
https://data.worldbank.org/country/russian-federation?view=chart
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πυρηνική ενέργεια. ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσμο, και επίσης 

σήμερα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου από το 2015·171 καθώς επίσης είναι ένα 

από τα πέντε έθνη με δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ρωσία 

συμμετέχει σε ομάδες όπως η G20 και η BRICS. 

 Η επιμονή που έχει επιδείξει η Ρωσία στην εμβάθυνση των σχέσεών της με την 

Αφρική αποτελεί την αναγνώριση του γεωπολιτικού και οικονομικού ρόλου που μπορεί 

να διαδραματίσει η αφρικανική ήπειρος στην προώθηση των συμφερόντων της Ρωσίας. 

Η ενεργός δέσμευση της Ρωσίας με τις αφρικανικές χώρες ακολουθεί μια ρεαλιστική 

πορεία σχεδιασμένη κυρίως για την επίτευξη των διεθνών στόχων της. Αυτό 

περιλαμβάνει τη συμμετοχή της μαζί με τη Νότια Αφρική στο μπλοκ BRICS, την 

αναζήτηση μιας βάσης στήριξης στα ΗΕ καθώς επίσης και επιδιώκοντας εμπορικούς και 

οικονομικούς στόχους.  Με πληθυσμό 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η Αφρική 

αποτελεί σημαντικό σύμμαχο τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά.172 Ωστόσο, σε 

σύγκριση με άλλες χώρες όπως η ταχεία ανάπτυξη της Κίνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

και μεγάλες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ( ΗΠΑ), η επιρροή της Ρωσίας στην 

Αφρική παραμένει περιορισμένη. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το 

ρόλο της Ρωσίας στην Αφρική αναλύοντάς τον σε τέσσερις τομείς: πολιτικές σχέσεις, 

οικονομικές, στρατιωτικές και διπλωματικές. 

3.2.1 Πολιτικές Σχέσεις 

 Το γεγονός ότι η Ρωσία ποτέ δεν προσπάθησε να αποικίσει την αφρικανική ήπειρο 

καθώς επίσης και ότι η Σοβιετική Ένωση υποστήριξε τον αντι-αποικιακό αγώνα στην 

Αφρική της δίνει το προνόμιο ως χώρας, ενός αξιόπιστου εταίρου. Η Μόσχα είχε 

διπλωματικές σχέσεις με όλα τα αφρικανικά κράτη και διατηρούσε πάνω από 40 

πρεσβείες στην ήπειρο.173 Ωστόσο, η παρουσία της μειώθηκε δραστικά στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, όταν δέκα πρεσβείες και τέσσερα προξενεία, καθώς και τα 

περισσότερα πολιτιστικά κέντρα και εμπορικές αποστολές στην ήπειρο, έκλεισαν και 

πολλά αναπτυξιακά έργα εγκαταλείφθηκαν. Οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες 

                                                 
171  British Petroleum, “Russia”,  www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-

review-of-world-energy/country-and-regional-insights/russia.html, (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
172 “Africa Population 2019”, http://worldpopulationreview.com/continents/africa-population/, 

(πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
173  The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, “Russia in the International Relations 

System”, https://www.mid.ru/ru/maps , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/country-and-regional-insights/russia.html
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/country-and-regional-insights/russia.html
http://worldpopulationreview.com/continents/africa-population/
https://www.mid.ru/ru/maps
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σταμάτησαν να πετούν στην Αφρική Η πρώτη επίσκεψη ενός ρώσου αρχηγού κράτους 

σε μια αφρικανική χώρα συνέβη το 2005 όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Κάιρο. 

Επέστρεψε ξανά το 2015. Αν και αναμενόταν πολύ νωρίτερα στη Νότια Αφρική, 

χρειάστηκε ακόμα ένα χρόνο για να επισκεφτεί το υποσαχάριο τμήμα της ηπείρου. Ο 

Πούτιν επισκέφθηκε το Κέιπ Τάουν τον Σεπτέμβριο του 2006 και υπέγραψε με τον 

Πρόεδρο Thabo Mbeki μια συνθήκη φιλίας και εταιρικής σχέσης μεταξύ Ρωσίας και 

Νότιας Αφρικής174 και κατά την επιστροφή του επισκέφθηκε το Μαρόκο. Τον Απρίλιο 

του 2008 συναντήθηκε με τον Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη.175 

 Τον Ιούνιο του 2009, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος αντικατέστησε τον Πούτιν 

για τέσσερα χρόνια, επισκέφθηκε την Αίγυπτο, την Αγκόλα, τη Ναμίμπια και τη 

Νιγηρία.176 Στη συνέχεια, ο Πούτιν πραγματοποίησε μια ακόμα επίσκεψη στη Νότια 

Αφρική, όταν συμμετείχε στη διάσκεψη κορυφής BRICS τον Μάρτιο του 2013 στο  

Ντουρμπάν (Durban).177 Έτσι λοιπόν, σε 17 χρόνια της εποχής μετά το Γιέλτσιν, οι 

Ρώσοι πρόεδροι επισκέφθηκαν 8 αφρικανικές χώρες κατά τη διάρκεια 6 ταξιδιών. Αν 

αγνοηθεί η υποδοχή του Γιέλτσιν για τον απερχόμενο πρόεδρο της Νότιας Αφρικής κ. F. 

W. de Klerk στο Κρεμλίνο τον Ιούνιο του 1992,178 δεν ήταν παρά το 1997 όταν πρόεδρος 

της Αφρικής επισκέφθηκε τη Μόσχα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.  

Αργότερα, ο αριθμός επισκεπτών υψηλού επιπέδου από την Αφρική ξεπέρασε εκείνους 

των ομολόγων τους από τη Ρωσία, αλλά όλοι οι αριθμοί είναι ελάχιστα εντυπωσιακοί σε 

σύγκριση με άλλες μεγάλες δυνάμεις.179 

                                                 
174  “The Russian and South African Presidents signed a treaty on friendship and partnership between 

the two countries on the first day of Vladimir Putin's visit to South Africa”, President of Russia, 05 Sep 06, 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/36226, (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
175  “Vladimir Putin held talks with Libyan leader Muammar Gaddafi in Tripoli”, President of Russia, 

17 Apr 18, http://en.kremlin.ru/events/president/news/44148 , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
176  “Russian President Medvedev’s Visit to Africa, June 2009”, The South African Institute of 

International Affairs (SAIIA), https://saiia.org.za/research/russian-president-medvedevs-visit-to-africa-

june-2009/ , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
177   “BRICS Guide UPDATE: Summit 2013”, The South African Institute of International Affairs 

(SAIIA), https://saiia.org.za/news/brics-guide-update-summit-2013-2/ , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
178   “South African's Russia Visit Irks Some Old Kremlin Allies” , The New York Times, 3 June 

1992,https://www.nytimes.com/1992/06/03/world/south-african-s-russia-visit-irks-some-old-kremlin-

allies.html , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
179   Rosaline Daniel;Vladimir Subin, “Africa and the World”, Institute for Pan-African Thought and  

conversation, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa, 2018, page 55, 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-62590-4_3 ,  (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/36226
http://en.kremlin.ru/events/president/news/44148
https://saiia.org.za/research/russian-president-medvedevs-visit-to-africa-june-2009/
https://saiia.org.za/research/russian-president-medvedevs-visit-to-africa-june-2009/
https://saiia.org.za/news/brics-guide-update-summit-2013-2/
https://www.nytimes.com/1992/06/03/world/south-african-s-russia-visit-irks-some-old-kremlin-allies.html
https://www.nytimes.com/1992/06/03/world/south-african-s-russia-visit-irks-some-old-kremlin-allies.html
https://doi.org/10.1007/978-3-319-62590-4_3
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 Το 2016, δύο Αφρικανοί αρχηγοί κρατών, ο βασιλιάς Mohammed VI του 

Μαρόκου και ο Alfa Condé, Πρόεδρος της Γουινέας, επισκέφθηκαν τη Ρωσία.180 Ο 

τελευταίος συμμετείχε στο ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Πετρούπολης τον 

Ιούνιο του 2016181 και εκεί πρότεινε την ιδέα της δημιουργίας ενός φόρουμ Ρωσίας-

Αφρικής, το οποίο θα αποτελούσε μια πλατφόρμα για τη συζήτηση νέων κοινών σχεδίων 

και αναπτυξιακών προγραμμάτων.182 Η ιδέα του ούτε απορρίπτεται αλλά ούτε και 

εμφανώς υποστηρίζεται. Η πρόταση προέρχεται από άλλους εξωτερικούς παράγοντες 

που δραστηριοποιούνται στην Αφρική, ιδιαίτερα την Κίνα και την Ινδία, οι οποίοι 

συναντώνται τακτικά υπό την αιγίδα των φόρουμ, όπως το Φόρουμ για τη συνεργασία 

Αφρικής-Κίνας (FOCAC)183 και το Φόρουμ Ινδίας-Αφρικής.  

 Το κυριότερο έγγραφο που καθοδηγεί την εξωτερική πολιτική της Μόσχας και 

καθορίζει τους στόχους της είναι εκείνο της Βασικής Ιδέας Εξωτερικής Πολιτικής της 

Χώρας (Foreign Policy Concept of the Russian Federation). Στην πιο πρόσφατη έκδοσή 

του, η οποία και έχει εγκριθεί από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, αναφέρεται ως ένας από τους 

στόχους της:  

  « να προωθήσουν, στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών πλαισίων, αμοιβαία 

επωφελείς και ισότιμες εταιρικές σχέσεις με ξένες χώρες, διακρατικές ενώσεις, διεθνείς 

οργανισμούς και εντός φόρουμ, καθοδηγούμενες από τις αρχές της ανεξαρτησίας και της 

κυριαρχίας, τον πραγματισμό, τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα, μια πολυκατευθυντική 

προσέγγιση και τη δέσμευση να ακολουθήσουν τις εθνικές προτεραιότητες σε μια βάση μη 

                                                 
180  “Meeting with King Mohammed VI of Morocco”, President of Russia, 15 March 2016, 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/51516 ; “Meeting with President of Guinea Alpha Conde”, 

President of Russia, 16 June 2016, http://en.kremlin.ru/events/president/news/52167 , (πρόσβαση, 27 Νοε 

19) 
181  “ST. PETERSBURG INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM 2016”, TASS Russian News 

Agency, 30 June 2016, https://tass.com/st-petersburg-international-economic-forum-2016 , (πρόσβαση, 27 

Νοε 19) 
182  “Vladmir Putin-Alpha Condé: A Friendship in the Interest of the People of Guinea and Russia” 

Guinee Emergence (στα γαλλικά), 22 June 2016, http://guineeemergence.com/2016/06/22/vladmir-

poutine-alphaconde-une-amitie-au-service-des-populations-guineo-russes/ , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
183  “FORUM ON CHINA-AFRICA COOPERATION, FOCAC, https://www.focac.org/eng/ 

(πρόσβαση, 27 Νοε 19) 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/51516
http://en.kremlin.ru/events/president/news/52167
https://tass.com/st-petersburg-international-economic-forum-2016
http://guineeemergence.com/2016/06/22/vladmir-poutine-alphaconde-une-amitie-au-service-des-populations-guineo-russes/
http://guineeemergence.com/2016/06/22/vladmir-poutine-alphaconde-une-amitie-au-service-des-populations-guineo-russes/
https://www.focac.org/eng/
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αντιπαραθέσεων· να επεκτείνει τη διεθνή συνεργασία χωρίς διακρίσεις· διευκόλυνση της 

εμφάνισης δικτύων συμμαχίας και ενεργητικής συμμετοχής της Ρωσίας σ ' αυτές » 184 

 Εντούτοις, η προσοχή που δίδεται στην Αφρική στο παρόν έγγραφο περιορίζεται 

σε μια φράση για την ενίσχυση των διμερών και πολυμερών σχέσεων, τη βελτίωση του 

πολιτικού διαλόγου, την προώθηση του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας, την 

πρόληψη περιφερειακών συγκρούσεων και τη διευκόλυνση της μετασυγκρουσιακών 

διευθετήσεων στην Αφρική καθώς και την προώθηση δεσμών με την Αφρικανική 

Ένωση.185 Μια παρόμοια προσέγγιση για την Αφρική επαναλαμβάνεται και σε ένα άλλο 

σημαντικό έγγραφο, τη Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας, που εγκρίθηκε στη νέα του 

έκδοση τον Δεκέμβριο του 2015. Μιλά για τη συνέχιση του:  

  « διαλόγου με τους αφρικανούς εταίρους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 

παγκόσμιας και περιφερειακής ατζέντας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής διεθνούς 

σταθερότητας, ενδυνάμωσης του κεντρικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, αγώνα κατά της 

διεθνούς τρομοκρατίας, την αναζήτηση τρόπων διευθέτησης και πρόληψης περιφερειακών 

συγκρούσεων »186 

 Το Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει ετησίως διάφορες έρευνες και εκθέσεις για την 

εξωτερική πολιτική της Ρωσίας και τις δραστηριότητές της. Η πιο πρόσφατη έρευνα του 

2015 καλύπτει τις σχέσεις της Μόσχας με την Αφρική στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 

                                                 
184  “ promote, within bilateral and multilateral frameworks, mutually beneficial and equal 

partnerships with foreign countries, inter-State associations, international organizations and within forums, 

guided by the principles of independence and sovereignty, pragmatism, transparency, predictability, a 

multidirectional approach and the commitment to pursue national priorities on a non-confrontational basis; 

expand international cooperation on a non-discriminatory basis; facilitate the emergence of network 

alliances and Russia’s proactive participation in them ”, Foreign Policy Concept of the Russian Federation 

(approved by President of the Russian Federation Vladimir Putin on November 

30,2016),https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/ 

content/id/2542248 , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
185   Ibid 
186  “ dialogue with African partners on a wide spectrum of the questions of global and regional agenda 

including the provision of international stability, strengthening the central role of the UN, struggle against 

international terrorism, the search for the ways of settlement and prevention of regional conflicts ” Decree 

of the President of the Russian Federation of December 31, 2015 N 683 "On the National Security Strategy 

of the Russian Federation", 31 Dec 15, https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html , 

(πρόσβαση, 27 Νοε 19) 

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/%20content/id/2542248
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/%20content/id/2542248
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
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μεταμόρφωσης του συστήματος των διεθνών σχέσεων, των αντιφάσεων που συνδέονται 

με την ανακατανομή της παγκόσμιας ικανότητας και της ισορροπίας ισχύος.187 

 Στις σχέσεις της με την Αφρική, η Ρωσία χρησιμοποιεί μέσα «ήπιας ισχύος» (soft 

power) εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά, χάθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 

1990. Ο αριθμός των ρωσικών πολιτιστικών κέντρων στην ήπειρο περιορίζεται σε επτά 

και, γενικά, οι πολιτιστικές ανταλλαγές με τις αφρικανικές χώρες είναι ελάχιστες. 

Ωστόσο, η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης είναι εντονότερη. Ο αριθμός των 

Αφρικανών φοιτητών στα ρωσικά πανεπιστήμια υπερβαίνει τις 10.000 και το ήμισυ της 

εκπαίδευσης χρηματοδοτείται από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της Ρωσίας.188 

 Η ικανότητα της Ρωσίας να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στις αφρικανικές 

χώρες είναι περιορισμένη. Ο περιορισμός οφείλεται όχι μόνο σε σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα αλλά και στην ανάγκη παροχής αυτής της βοήθειας πρωτίστως στο «κοντινό 

εξωτερικό» - στις πρώην δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Εντούτοις, σε 

πολλές περιπτώσεις, η ανθρωπιστική βοήθεια ήταν αρκετά αποτελεσματική. Για 

παράδειγμα, η συνεισφορά της Ρωσίας στην εξάλειψη του ιού Ebola ήταν πάνω από 60 

εκατομμύρια δολάρια, που ελήφθησαν στη σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης 

(AU) τον Ιανουάριο του 2016.189 Επιπρόσθετα, ένα ρωσικό εμβόλιο δοκιμάστηκε 

επιτυχώς για να νικηθεί ο ιός.190 

3.2.2 Οικονομικές Σχέσεις 

 Σε ομιλία του για τον εορτασμό της ημέρας της Αφρικής που διεξήχθη στις 30 

Μαΐου 2016, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, τόνισε ότι η Μόσχα 

αποδίδει «ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω επέκταση των οικονομικών σχέσεων 

Ρωσίας-Αφρικής, οι οποίες έχουν απτές δυνατότητες. Οι μεγάλες ρωσικές εταιρείες είναι 

έτοιμες να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Αφρική και εργάζονται για ευκαιρίες για 

ένταξη σε νέα μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής. Συνεχίζουμε να εξαλείφουμε το χρέος 

                                                 
187  “Foreign Policy and Diplomatic Activity of the Russian Federation in 2016” (στα Ρώσικα), 26 

April 2016, http://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2255 

624 , (πρόσβαση, 27 Νοε 19)  
188  Ibid 
189  Ibid 
190  “Russia's Role in Solving Sub-Saharan Africa” (στα Ρώσικα), Ministry of Foreign Affairs of the 

Russian Federation, https://www.mid.ru/ru/rol-rossii-v-resenii-problem-afriki-k-ugu-ot-sahary- (πρό-

σβαση, 27 Νοε 19) 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2255%20624
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2255%20624
https://www.mid.ru/ru/rol-rossii-v-resenii-problem-afriki-k-ugu-ot-sahary-
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σε αντάλλαγμα για αναπτυξιακά προγράμματα των αφρικανικών μας εταίρων και οι 

παραδοσιακές εξαγωγές από πολλές αφρικανικές χώρες απολαμβάνουν την ευνοϊκότερη 

μεταχείριση στη ρωσική αγορά».191 

 Η οικονομική επέκταση είναι πολύ σημαντική για τη Ρωσία στην ανάπτυξη της 

συνεργασίας με την Αφρική στον τομέα των φυσικών πόρων. Η ίδια η Ρωσία είναι 

πλούσια σε μεταλλεύματα, αλλά η εξερεύνηση και η χρήση αυτών των ορυκτών 

καθίστανται ακριβότερα, καθώς οι νέες αποθέσεις συγκεντρώνονται σε απομακρυσμένες 

περιοχές με δριμύ κλίμα. Επιπλέον, υπάρχει μια αυξανόμενη έλλειψη ορισμένων 

ορυκτών, όπως το μαγγάνιο, το χρωμίο και ο βωξίτης, που πρέπει να αντισταθμιστούν 

από τις εισαγωγές. Συνολικά, περίπου 20 μεγάλες ρωσικές εταιρείες συμμετέχουν σε 

εξορύξεις στην Αφρική. Η Ρωσία συμμετείχε σε ένα μεγάλο έργο για την ανάπτυξη του 

μεγαλύτερου ορυχείου πλατίνας της Ζιμπάμπουε στο Darwendale, το οποίο αναμένονταν 

να δημιουργήσει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας και να παράγει περίπου ένα 

εκατομμύριο ουγκιά πλατίνας ανά έτος.192 

  Το ρωσικό εμπόριο με την υποσαχάρια Αφρική ανήλθε σε 20 δισεκατομμύρια 

δολάρια το 2018, σε σύγκριση με το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Αφρικής ύψους 61 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, το εμπόριο Κίνα-Αφρική με περίπου 200 δισεκατομμύρια 

δολάρια και το εμπόριο ΕΕ-Αφρικής με περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Παρόμοια ανισότητα υπάρχει και στα ποσά των άμεσων ξένων επενδύσεων ή της 

αναπτυξιακής βοήθειας στο εξωτερικό. Τα στοιχεία εμπορικών συναλλαγών, που 

ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας στις 29 Αυγούστου 2018, 

παρουσίασαν αύξηση 17,2% σε σύγκριση με του 2017 και αύξηση κατά 350% την 

τελευταία δεκαετία. Οι ρωσικές επενδύσεις στην Αφρική σημειώθηκαν παρόμοια 

αύξηση, με τις ρωσικές εταιρείες να συμμετέχουν σε μερικά από τα σημαντικότερα έργα 

της ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του πρώτου πυρηνικού σταθμού της 

                                                 
191  Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks at a reception devoted to Africa Day, Moscow, May 

30, 2016, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, https://www.mid.ru/en/ 

vistupleniya_ministra/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/2297507 , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
192  “Work begins on $3 billion Darwendale platinum project”, Chronicle, 09 Feb 15, 

https://www.chronicle.co.zw/work-begins-on-3-billion-darwendale-platinum-project/ ,(πρόσβαση, 27 Νοε 

19) 

https://www.mid.ru/en/%20vistupleniya_ministra/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/2297507
https://www.mid.ru/en/%20vistupleniya_ministra/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/2297507
https://www.chronicle.co.zw/work-begins-on-3-billion-darwendale-platinum-project/
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Αιγύπτου και την ανάπτυξη μιας από τις μεγαλύτερες καταθέσεις πλατίνας στον κόσμο 

στη Ζιμπάμπουε.193 

 

ΧΑΡΤΗΣ  8: Οικονομικά projects της Ρωσίας στην Αφρική (πηγή: @FT) 

Τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία κατέστη ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στην 

Αφρική,194 αντιπροσωπεύοντας το 35% των εξαγωγών όπλων προς την περιοχή, 

ακολουθούμενη από την Κίνα (17%), τις Ηνωμένες Πολιτείες (9,6%) και τη Γαλλία 

(6,9%). Από το 2015, η Ρωσία έχει υπογράψει πάνω από 20 διμερείς συμφωνίες 

στρατιωτικής συνεργασίας με αφρικανικά κράτη.195 Ένας ρώσος πολίτης, ο Valeriy 

Zakharov, έχει οριστεί ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας196 στον πρόεδρο της 

Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (CAR), Faustin-Archange Touadéra.197  

                                                 
193  Tim Stanley & Barnaby Fletcher , “ Russia Steps Up Its Game in Africa”, The Moscow Times, 

18 Oct 19, https://www.themoscowtimes.com/2019/10/18/russia-steps-up-its-game-in-africa-a67804 , 

(πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
194  Jakob Hedenskog, “Russia is Stepping Up its Military Cooperation in Africa”, Decemer 2018, 

Swedish Defence Research Agency (FOI), FOI Memo 6604, https://www.foi.se/rest-api/report/ 

FOI%20MEMO%206604 , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
195   Ibid 
196    Ibid 
197  Jideofor Adibe, “What does Russia really want form Africa?”, 14 Nov 19, BROOKINGS, 

https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/11/14/what-does-russia-really-want-from-africa/ , 

(πρόσβαση, 27 Νοε 19) 

https://www.themoscowtimes.com/2019/10/18/russia-steps-up-its-game-in-africa-a67804
https://www.foi.se/rest-api/report/%20FOI%20MEMO%206604
https://www.foi.se/rest-api/report/%20FOI%20MEMO%206604
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/11/14/what-does-russia-really-want-from-africa/
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                  Πίνακας 5: Ρωσικές εξαγωγές στην Αφρική (Πηγή: The Economist)                  

 Το μερίδιο της Αφρικής στο συνολικό εμπόριο της Ρωσίας αυξήθηκε από περίπου 

1,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2000198 σε πάνω από 12,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 

2014, αλλά τουλάχιστον τα δύο τρίτα ήταν με τη Βόρεια Αφρική, κυρίως με την Αίγυπτο 

και την Αλγερία. Είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τα ακριβή στοιχεία του εμπορικού 

κύκλου εργασιών. Σύμφωνα με αφρικανικές πηγές, το 2015 ήταν 9,6 δισεκατομμύρια 

δολάρια,199 αλλά κατά την άποψη του Evgeny Korendyasov παραμένει περίπου 12 

δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.200 Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ μικρότερο από το 

δυναμικό της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Αφρικής, που αποτελεί 

περίπου το 2% του συνολικού εμπορίου της Ρωσίας. Οι ρωσικές τράπεζες - η VTB, η 

Vnesheconombank (VEB) και η Gazprombank - δραστηριοποιούνται ήδη στην Αφρική. 

                                                 
198   E. Korendyasov, “Russian-African Relations: A New Start”, VestnkRUDN, International 

Relations 2 (2016), p. 207. 
199  Centre for Conflict Resolution, “Concept Note for a Policy Research Seminar on Africa and 

External Actors”, 20 August 2016, p. 4. 
200  Communication, E. Korendyasov to V. Shubin, 10 August 2016. Retired Ambassador Evgeny 

Korendyasov is Head of the Centre for Russian- African Relations Studies and External Policy of African 

Countries at the Institute for African Studies. 
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Υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για τον ρωσικό τουρισμό στην Αφρική, αν και έχει 

προσωρινά παρεμποδιστεί από την τρομοκρατία στο βόρειο τμήμα της ηπείρου. 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ  9: Ρωσικές εξαγωγές όπλων στην υποσαχάρια Αφρική  

 Η θετική ατμόσφαιρα για την ανάπτυξη της συνεργασίας Ρωσίας-Αφρικής στον 

οικονομικό τομέα δημιουργήθηκε από την απόφαση της Μόσχας να ακυρώσει το χρέος 

των αφρικανικών χωρών (περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2012.201 Η Ρωσία 

εισήγαγε επίσης ένα προνομιούχο σύστημα για τα παραδοσιακά αφρικανικά προϊόντα 

εξαγωγής όπως τα φρούτα. Έχουν υπογραφεί αρκετές συμφωνίες με τις αφρικανικές 

χώρες σχετικά με τη χρήση υπολειπόμενων χρεών για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών 

έργων. Υπάρχουν μερικές διμερείς διακυβερνητικές επιτροπές με τις αφρικανικές χώρες, 

αλλά δυστυχώς δεν είναι όλες ενεργές.202 

 Για τη Μόσχα, η αφρικανική ήπειρος δεν είναι μόνο μια αναδυόμενη αγορά 

πυρηνικής ενέργειας, αλλά και ένα αναπτυσσόμενο γεωργικό έδαφος για το ρωσικό 

σιτάρι. Σε μεγαλύτερο επίπεδο, παρά τις μερικές αποτυχίες της Μόσχας στο Σουδάν και 

                                                 
201  “Russia Slashes African Debt and Increases Aid”, 18 October 2012, http://rt.com/business/ russia-

africa-debt-writeoff-705 , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
202  Rosaline Daniel;Vladimir Subin, “Africa and the World”, Institute for Pan-African Thought and  

conversation, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa, 2018, page 59, 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-62590-4_3 , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 

http://rt.com/business/%20russia-africa-debt-writeoff-705
http://rt.com/business/%20russia-africa-debt-writeoff-705
https://doi.org/10.1007/978-3-319-62590-4_3
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τη Νότια Αφρική, οι κινήσεις της στην ήπειρο έχουν μέχρι στιγμής πετύχει σε μεγάλο 

βαθμό. Έρχονται μέσα σε ένα γεωπολιτικό κενό στην Αφρική που δημιουργήθηκε από 

το φθίνων ενδιαφέρον τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ στην ήπειρο. Η Ρωσία 

χρειάζεται επιρροή στην Αφρική, καθώς η ήπειρος είναι έτοιμη μέχρι το 2050 να έχει το 

25% του παγκόσμιου πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και το μεγαλύτερο κατάστημα 

σπανίων γαιών εκτός Κίνας. Τα συμφέροντα της Ρωσίας στην Αφρική μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως αυτοκρατορικά με την οικονομική έννοια. Η γεωπολιτική στήριξη 

των διαφόρων κρατών και κατά καιρούς των ηγετών τους, δίνει στη Μόσχα μια τεράστια 

ευκαιρία να αποκτήσει μια πλούσια ακατέργαστη βάση πόρων. Αυτή η προσέγγιση δεν 

είναι τόσο διαφορετική από αυτή που έκαναν οι ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ και η Κίνα 

σε ολόκληρη την ήπειρο. Η Αφρική είναι μεγάλη και πλούσια, αλλά είναι επίσης ασταθής 

στρατιωτικά και οικονομικά. Αυτό την καθιστά γεωπολιτική ευκαιρία.203 

3.2.3 Στρατιωτικές Σχέσεις 

 Οι κύριοι τομείς των στρατιωτικών σχέσεων της Ρωσίας με την Αφρική είναι οι 

μεταφορές όπλων, η στρατιωτική εκπαίδευση, η συμβολή στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

του ΟΗΕ και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της πειρατείας. Ιδίως η εξαγωγή 

όπλων είναι ένας επικερδής χώρος για ανάπτυξη, ειδικά στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων 

δυτικών κυρώσεων και της στασιμότητας της οικονομίας λόγω της πτώσης των 

παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου.204 Επί του παρόντος, οι εξαγωγές ρωσικών όπλων 

και στρατιωτικού εξοπλισμού ανέρχονται σε 4,6 δισ. δολάρια ετησίως, με χαρτοφυλάκιο 

συμβολαίων αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων.205 Ωστόσο, η έλλειψη διαφάνειας και η 

απουσία αριθμητικών στοιχείων για τις στρατιωτικές δαπάνες στα επίσημα διμερή 

εμπορικά δεδομένα καθιστούν δύσκολη την επίτευξη μιας σαφούς εικόνας του όγκου των 

εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Αφρικής και της Ρωσίας στον τομέα της 

                                                 
203  Emil Avdaliani, “Russia’s and China’s Geopolitical Offensive in Africa”, BESA Center, 10 July 

2019, https://besacenter.org/perspectives-papers/russia-china-influence-africa/ , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
204 “World military spending resumes upward course, says SIPRI” , STOCKHOLM 

INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE, 05 April 16, www.sipri.org/media/press-

release/2016/world-military-spending-resumes-upward-course-says-sipri, (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
205  Vladimir Putin, “Meeting of the Commission for Military Technology Cooperation with Foreign 

States”, President of Russia, 8 July 2016, http://en.kremlin.ru/events/councils/by-council/1/52493, 

(πρόσβαση, 27 Νοε 19) 

https://besacenter.org/perspectives-papers/russia-china-influence-africa/
http://www.sipri.org/media/press-release/2016/world-military-spending-resumes-upward-course-says-sipri
http://www.sipri.org/media/press-release/2016/world-military-spending-resumes-upward-course-says-sipri
http://en.kremlin.ru/events/councils/by-council/1/52493
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ασφάλειας.206 Σήμερα, οι στρατιωτικές σχέσεις Ρωσίας-Αφρικής περιλαμβάνουν την 

πώληση στρατιωτικών ελικοπτέρων στη Μοζαμβίκη, μαχητικά αεριωθούμενα στην 

Ουγκάντα, μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα μεταφοράς, δεξαμενές, πυροβόλα όπλα, 

πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά στην Αγκόλα - με την οποία η Μόσχα έχει ισχυρές 

στρατιωτικές σχέσεις, ιδίως στον τομέα εξοπλισμού και όπλων και πυρομαχικών.207 

 Οι ρωσικές εξαγωγές μεγάλων όπλων μειώθηκαν κατά 17% μεταξύ 2009-13 και 

2014-18. Η πτώση οφείλεται εν μέρει στις γενικές μειώσεις των εισαγωγών όπλων της 

Ινδίας και της Βενεζουέλας - δύο χώρες που υπήρξαν από τους κύριους αποδέκτες των 

ρωσικών εξαγωγών όπλων τα προηγούμενα χρόνια. Το 2014-18 η Ρωσία παρέδωσε 

σημαντικό αριθμό όπλων σε 48 κράτη. Συνολικά, το 55% των εξαγωγών της σε όπλα  

είχαν τρεις κύριους αποδέκτες: Ινδία, Κίνα και Αλγερία (βλ. Πίνακα 5). Σε περιφερειακό 

επίπεδο, τα κράτη της Ασίας και της Ωκεανίας αντιπροσώπευαν το 60% των εξαγωγών 

της Ρωσίας σε όπλα στην περίοδο 2014-18, η Αφρική το 17%, η Μέση Ανατολή το 16%, 

η Ευρώπη για το 5,8% και η Αμερική για το 1,4% .208 

                                                 
206  Kester Kenn Klomegah, “Surfing Russia’s Military Cooperation with Angola”, Pambazuka News, 

30 October 2013, www.pambazuka.org/global-south/surfing-russia’s-military-cooperation-angola,  

(πρόσβαση, 27 Νοε 19)  
207  Paul Holtom, “Russia”, in Olawale Ismail and Elisabeth Sköns (eds), Security Activities of 

External Actors in Africa (Oxford: Oxford University Press, 2014), p. 61. 
208 “Trends in International Arms Transfers”, SIPRI Fact Sheet page 2, March 2019, 

www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 

http://www.pambazuka.org/global-south/surfing-russia's-military-cooperation-angola
http://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf
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Πίνακας 6:  Οι 25 μεγαλύτεροι εξαγωγείς όπλων και οι κυριότεροι πελάτες τους  

κατά τη χρονική περίοδο 2014-2018, (Πηγή:SIPRI) 

 Μεταξύ των ετών 2009-13 και 2014-18 οι εισαγωγές όπλων από τα αφρικανικά 

κράτη μειώθηκαν κατά 6,5%. Η Αλγερία αντιπροσώπευε το 56% των εισαγωγών από την 

Αφρική, το Μαρόκο για το 15% και η Νιγηρία για το 4,8%. Οι τέσσερις χώρες της 

Αφρικής (Αλγερία, Λιβύη, Μαρόκο και Τυνησία) αντιπροσώπευαν το 75% των 

εισαγωγών όπλων της Αφρικής. Οι εισαγωγές όπλων αυξήθηκαν κατά 20% μεταξύ των 

ετών 2009-13 και 2014-18. Τα κράτη στην υποσαχάρια Αφρική έλαβαν το 25% των 

συνολικών αφρικανικών εισαγωγών το 2014-18. Οι εισαγωγές όπλων μειώθηκαν κατά 

45% μεταξύ των ετών 2009-13 και 2014-18. Οι πέντε πρώτοι εισαγωγείς όπλων στην 

υποσαχάρια Αφρική ήταν η Νιγηρία, η Αγκόλα, το Σουδάν, το Καμερούν και η Σενεγάλη. 

Συνολικά, αντιπροσώπευαν το 56% των εισαγωγών όπλων στην υποπεριοχή.209  

                                                 
209  “Trends in International Arms Transfers”, SIPRI Fact Sheet pp. 7-8, March 2019, 

www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
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Πίνακας 7:  Οι Μεγαλύτεροι εισαγωγείς όπλων και οι κυριότεροι προμηθευτές τους 

 κατά την περίοδο 2014-2018 (Πηγή:SIPRI) 

 Η Ρωσία αντιπροσώπευε το 28% των εξαγωγών όπλων στην υποσαχάρια Αφρική 

το 2014-18, η Κίνα το 24%, η Ουκρανία το 8,3%, οι ΗΠΑ το 7,1% και η Γαλλία το 6,1%. 

Το 2009-13 η Ουκρανία ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής στην υποσαχάρια Αφρική. 

Ωστόσο, οι εξαγωγές όπλων προς την περιοχή μειώθηκαν κατά 79% μεταξύ 2009-13 και 

2014-18. Η Νιγηρία, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας όπλων στην υποσαχάρια Αφρική το 

2014-18, έλαβε 35% των εισαγωγών όπλων από τη Ρωσία, 21%  από την Κίνα και 15% 

από τις ΗΠΑ.210 

                                                 
210  Ibid 
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Πίνακας 8:  Εισαγωγείς Κύριων Οπλικών Συστημάτων ανα περιοχή  

κατά τις περιόδους 2014-2018 και 2009-2013 (Πηγή:SIPRI) 

 Παρόλο που πολλά κράτη στην υποσαχάρια Αφρική πλήττονται από ένοπλες 

συγκρούσεις και ορισμένα εξ΄αυτών λαμβάνουν ξένη στρατιωτική βοήθεια, ο όγκος των 

οπλικών συστημάτων που εισάγονται από αυτά τα κράτη είναι σχετικά μικρός. Αυτό 

αποδεικνύεται και από την περίπτωση των κρατών Μπουρκίνα Φάσο, Τσαντ, Μαλί, 

Μαυριτανίας και του Νίγηρα, τα οποία το 2017 δημιούργησαν την «Ομάδα των Πέντε 

για την Κοινή Δύναμη του Σαχέλ» (G5 Sahel), προκειμένου να διεξάγει στρατιωτικές 

επιχειρήσεις εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων όπως η Boko Haram. Το 2014-18 οι 

εισαγωγές όπλων των κρατών του G5 Sahel αντιπροσώπευαν το 0,2% του παγκόσμιου 

συνόλου. Την περίοδο αυτή έλαβαν 26 στρατιωτικά αεροσκάφη- τα οποία 

συμπεριλάμβαναν 5 ελαφριά πολεμικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα μάχης- και 179 

ελαφρά θωρακισμένα οχήματα.211 

 Επιπροσθέτως, οι προσπάθειες για την ενίσχυση των δεσμών και αύξησης της 

συνεργασίας Αφρικής-Ρωσίας περιλαμβάνουν και την ανταλλαγή φοιτητών για 

στρατιωτικά μαθημάτα και πληροφορίες μεταξύ της Μόσχας και του Tshwane University 

of Technology στη Νότια Αφρική. Περαιτέρω κατάρτιση στη Ρωσία παρέχεται για τους 

ειδικευμένους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας της Νότιας Αφρικής για την 

                                                 
211  Ibid 
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συμπλήρωση των ωρών πτήσης τους. Επίσης, η Νότια Αφρική έχει συμμετάσχει σε 

στρατιωτικά φόρουμ όπως η Διάσκεψη της Μόσχας για τη Διεθνή Ασφάλεια.212 Η Ρωσία 

διεξάγει τους ετήσιους Διεθνείς Στρατιωτικούς Αγώνες, οι οποίοι επιδιώκουν την 

ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των στρατευμάτων των διαφόρων χωρών και την 

προώθηση της εκπαίδευσης κατά της μάχης. Τον Ιούλιο / Αύγουστο του 2016, η Ρωσία 

και το Καζακστάν φιλοξένησαν πάνω από 3000 στρατιωτικούς από 19 αφρικανικές 

χώρες. Οι συμμετέχουσες αφρικανικές χώρες ήταν η Αγκόλα, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η 

Νότια Αφρική και η Ζιμπάμπουε. Η Αλγερία και η Ναμίμπια ήταν παρατηρητές.213 

3.2.4 Διπλωματικές Σχέσεις: To BRICS και τα Ηνωμένα Έθνη  

 Η επικαιροποιημένη Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 

εγκεκριμένη τον Δεκέμβριο του 2015, επιδιώκει να αυξήσει το παγκόσμιο κύρος της 

Ρωσίας, εν μέρει, μέσω της συμμετοχής της σε διεθνείς οργανισμούς και εταιρικές 

σχέσεις καθώς και την ενίσχυση των σχέσεών της με την Αφρική, τη Λατινική Αμερική 

και με τους εταίρους BRICS, Κίνας και Ινδίας.214 

  Η ένταξη της Νότιας Αφρικής στην ομάδα BRIC τον Απρίλιο του 2011215 

βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην αναγνώριση από την Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και 

την Κίνα της ανάγκης εκπροσώπησης της Αφρικής στο εν λόγω «μπλόκ» και 

«αντανακλούσε» την φιλοδοξία του για μεγαλύτερη δέσμευση με την Αφρική. Η 5η 

Σύνοδος BRICS ήταν η πρώτη που φιλοξένησε η Νότια Αφρική, στο Durban τον Μάρτιο 

του 2013.216 Ήταν επίσης η πρώτη φορά που η Αφρικανική Ένωση (AU) προσκλήθηκε 

σε σύνοδο κορυφής BRICS, δίνοντάς της έτσι τη δυνατότητα να γίνει το επίκεντρο σ΄όλη 

                                                 
212  “SA/Russian Military Relations Cemented During Ministerial Moscow Visit”, DefenceWeb, 29 

April 2016, http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article& id=43304& 

catid=74&Itemid=30 , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
213  Russian Ministry of Defence, “Countries Participating in the International Army Games—2016”, 

http://eng.armygames2016.mil.ru/page196793.html. Βλ.επίσης “Russian Defence Minister General of the 

Army Sergei Shoigu Has Opened the International Army Games 2016”, 30 July 2016, 

http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12091231@egNews  
214  R. Daniel, “Assessing Changing Relations”. See also Olga Oliker, “Unpacking Russia’s New 

National Security Strategy”, Center for Strategic and International Studies, 7 January 2016, 

https://www.csis.org/analysis/unpacking-russias-newnational-security-strategy ; “Russia’s National 

Security Strategy for 2016 in 9 Key Points”, 31 December 2015, https://www.rt.com/news/327608-russia-

national-security-strategy.  
215  “New Era as South Africa Joins BRICS”, SAinfo.org, 11 April 2011, https://web.archive.org/ 

web/20110418004139/http://www.southafrica.info/global/brics/brics-080411.htm,(πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
216 “eThekwini Declaration and Action Plan Master”, Durban, 27 March 2013, 

http://brics2016.gov.in/upload/files/document/5763be1c4da6e5th1.pdf , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 

http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&%20id=43304&%20catid=74&Itemid=30
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&%20id=43304&%20catid=74&Itemid=30
http://eng.armygames2016.mil.ru/page196793.html
http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12091231@egNews
https://www.csis.org/analysis/unpacking-russias-newnational-security-strategy
https://www.rt.com/news/327608-russia-national-security-strategy
https://www.rt.com/news/327608-russia-national-security-strategy
https://web.archive.org/%20web/20110418004139/http:/www.southafrica.info/global/brics/brics-080411.htm
https://web.archive.org/%20web/20110418004139/http:/www.southafrica.info/global/brics/brics-080411.htm
http://brics2016.gov.in/upload/files/document/5763be1c4da6e5th1.pdf
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την Αφρική φιλοξενώντας παγκόσμιους ηγέτες χωρών και να επιδιώξει την προώθηση 

της ανάπτυξης υποδομών στην αφρικανική ήπειρο.  

 Μια πρωτοβουλία της Αφρικανικής Ένωσης, που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Νότιας 

Αφρικής Jacob Zuma το 2013, ήταν η δημιουργία της Αφρικανικής Δύναμης για την 

Άμεση Αντίδραση σε Κρίσεις (African Capacity Immediate Response to Crisis-

ACIRC),217 για την οποία η Ρωσία και η Κίνα σκόπευαν να παράσχουν υλική 

υποστήριξη, σύμφωνα με τον Υπουργό Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασίας της Νότιας 

Αφρικής , Μαίτε Νκοάνα-Μασαμπάν. Το ACIRC ήταν ένα προσωρινό μέτρο για την 

προστασία των αμάχων στην Αφρική έως ότου καθιερωθεί η Αφρικανική Δύναμη 

Εξοικονόμησης (ASF) των 15.000.218 Οι περισσότερες από τις εμπορικές συμφωνίες που 

προέκυψαν από τη Διάσκεψη Κορυφής του Durban ήταν διμερείς. Για παράδειγμα, η 

Ρωσία και η Νότια Αφρική υπέγραψαν οκτώ συμφωνίες για την ενέργεια, τους ορυκτούς 

πόρους, την άμυνα, την αλιεία, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, την επιστήμη και την 

τεχνολογία.219  

 Η πρόσβαση στις αφρικανικές αγορές είναι ένα σημαντικό δυνητικό οικονομικό 

όφελος κατέχοντας την ιδιότητα μέλους του BRICS. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 

αν και τα στοιχεία για το εμπόριο μπορεί να διαφέρουν, αυτό που είναι προφανές είναι 

ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας 

και αφρικανικών χωρών. Ωστόσο, οι προκλήσεις για την αύξηση των εμπορικών ροών 

περιλαμβάνουν την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στη 

Ρωσία και τις αφρικανικές χώρες. Εκτός από το εμπόριο, ο όμιλος BRICS παρέχει επίσης 

μηχανισμούς για τη συνεισφορά της Ρωσίας στην υποδομή της Αφρικής μέσω της νέας 

Τράπεζας Ανάπτυξης BRICS (New Development Bank-NDB),220 η οποία ξεκίνησε την 

                                                 
217  “Declaration: African Capacity for Immediate Response to Crises (ACIRC), Second 

Extraordinary Summit”, AU Peace and Security, 09 Nov 16,  http://www.peaceau.org/en/ 

article/declaration-african-capacity-for-immediate-response-to-crises-acirc-second-extraordinary-summit-

09-nov-2016 , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
218   “Russia, China to Help Create African Capacity for Immediate Response to Crises”, TASS, 9 

December 2014, http://tass.ru/en/world/766003, (πρόσβαση 27 Νοε 19). Intended originally to be 

operational by 2010, the establishment of the ASF has been postponed several times.  
219   “South Africa’s Zuma to Meet Putin in Sochi May 16”, TASS, 14 May 2013, http://en.itar-

tass.com/russia/693455 , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
220  Jeffrey T.Lewis & Paulo Trevisiani, “Brics Agree to Base Development Bank in Shanghai. Bank 

to Finance Infrastructure Projects in Emerging-Market Countries”, THE WALL STREET JOURNAL, 15  

July 2014, https://www.wsj.com/articles/brics-agree-to-base-development-bank-in-shanghai-1405453660 , 

(πρόσβαση, 27 Νοε 19) 

http://www.peaceau.org/en/%20article/declaration-african-capacity-for-immediate-response-to-crises-acirc-second-extraordinary-summit-09-nov-2016
http://www.peaceau.org/en/%20article/declaration-african-capacity-for-immediate-response-to-crises-acirc-second-extraordinary-summit-09-nov-2016
http://www.peaceau.org/en/%20article/declaration-african-capacity-for-immediate-response-to-crises-acirc-second-extraordinary-summit-09-nov-2016
http://tass.ru/en/world/766003
http://en.itar-tass.com/russia/693455
http://en.itar-tass.com/russia/693455
https://www.wsj.com/articles/brics-agree-to-base-development-bank-in-shanghai-1405453660
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λειτουργία της τον Ιούλιο του 2015. Η πρώτη επένδυση της NDB, που ανακοινώθηκε στο 

περιθώριο των συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της 

Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, τον Απρίλιο του 2016, παρείχε 811 

εκατομμύρια δολάρια στη Νότια Αφρική, τη Βραζιλία, την Κίνα και την Ινδία για έργα 

ανανεώσιμης ενέργειας.221 Ο όμιλος BRICS εξακολουθεί να εξελίσσεται και, όπως 

αναγνώρισε ο Πούτιν το 2012, οι χώρες BRICS «πρέπει να συντονίσουν καλύτερα τα 

ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και να συνεργαστούν στενότερα στα Ηνωμένα 

Έθνη».222  

 Οι 55 χώρες της Αφρικής αντιπροσωπεύουν μια σημαντική έδρα στήριξης για τις 

ρωσικές πρωτοβουλίες στον ΟΗΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο 

του μπλοκ ψηφοφορίας. Οι κοινές πεποιθήσεις μεταξύ Ρωσίας και Αφρικής, όπως η 

αναγνώριση της κυριαρχίας των κρατών και η αρχή της μη παρέμβασης, 

αντικατοπτρίζονται σε παρόμοια συμπεριφορά ψήφου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ. Παραδείγματα υποστήριξης της Ρωσίας προς τις αφρικανικές χώρες 

περιλαμβάνουν την ψήφο της παράλληλα με την Κίνα, ενάντια σε κυρώσεις και 

εμπάργκο όπλων κατά της Ζιμπάμπουε, μετά την βία μετά από τις εκλογές τον Ιούνιο του 

2008. Η Ρωσία υπερασπίστηκε τη Ζιμπάμπουε, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ψήφο 

κατά της πολιτικοποίησης του διεθνούς δικαίου από τις δυτικές χώρες. Με τη σειρά τους, 

οι αφρικανικές χώρες υποστήριξαν τις θέσεις της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, 

συμπεριλαμβανομένης της στάσης της κατά της εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003.223 

 Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2014, τα μέλη του BRICS, καθώς και 26 άλλες 

αφρικανικές χώρες, απείχαν από την υποστήριξη ενός ψηφίσματος του ΟΗΕ για μη 

αναγνώριση αλλαγών στο καθεστώς της περιοχής της Κριμαίας.224 Το γεγονός ότι μόνο 

19 αφρικανικές χώρες υποστήριζαν το «αντι-ρωσικό» ψήφισμα θεωρήθηκε ως ηθική νίκη 

                                                 
221 BRICS Post, “BRICS Bank Announces First Set of Loans”, 16 April 2016, 

http://thebricspost.com/brics-bank-announces-first-set-of-loans/#V63K5aLv9tU, (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
The NDB is lending $300 million to Brazil, $81 million to China, $250 million to India, and $180 million 
to South Africa. 

222  Vladimir Putin, “Foreign Policy: Russia and the Changing World”, Valdai Discussion Club, 27 

February 2012, http://valdaiclub.com/politics/39300.html , (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 
223   Vladimir Shubin, “Russia and Africa: Moving in the Right Direction?”, in Ian Taylor and Paul 

Williams (eds), Africa in International Politics: External Involvement on the Continent (London: 

Routledge, 2004), p. 113. 
224  To ψήφισμα για την «Εδαφική Ακεραιότητα της Ουκρανίας», της 24 Μαρ 14 (draft A/68/L.39) 

υιοθετήθηκε στην 68η 193-μελών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 27 Μαρ 14. 

http://thebricspost.com/brics-bank-announces-first-set-of-loans/#V63K5aLv9tU
http://valdaiclub.com/politics/39300.html
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στη Μόσχα και τον Δεκέμβριο του 2016, μόνο 2 αφρικανικές χώρες (Λιβερία και Σιέρρα 

Λεόνε) υποστήριξαν ένα σχέδιο απόφασης της Ουκρανίας για την Κριμαία. Οι σχέσεις 

μεταξύ Ρωσίας και Αφρικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ήταν 

επομένως αμοιβαία επωφελείς και εμπλουτισμένες από ιστορικούς δεσμούς, όπως 

άλλωστε εκφράστηκε και σε δήλωση του Πούτιν ότι «εξακολουθεί να υπάρχει ειλικρινής 

καλή θέληση (στην Αφρική) προς τη Ρωσία».225 

3.2.5 Συμπεράσματα 

 Οι σχέσεις μεταξύ Αφρικής και Ρωσίας δεν φέρουν αποικιακό παρελθόν. Αντ΄ 

αυτού, οι περισσότερες αφρικανικές χώρες επωφελήθηκαν από τη συνεπή σοβιετική 

στήριξη κατά τη διάρκεια των απελευθερωτικών αγώνων τους. Οι πολιτικές σχέσεις της 

Μόσχας με τις περισσότερες αφρικανικές χώρες , έχουν καλές βάσεις αλλά οι σχέσεις 

στον οικονομικό τομέα δεν αντιστοιχούν στις δυνατότητες αμοιβαίας επωφελούς 

συνεργασίας. Ο εμπορικός κύκλος εργασιών είναι χαμηλός και σταθμίζεται προς όφελος 

της Ρωσίας, παρά τις προτιμήσεις που δίδονται στα αφρικανικά αγαθά, και οι ρωσικές 

επενδύσεις, αν και επεκτείνονται σε διάφορους τομείς, κατά κύριο λόγο αφορά τις 

εξορύξεις μεταλλευμάτων. 

 Η Μόσχα έχασε το μεγαλύτερο μέρος της «ήπιας ισχύος» της κατά τη διάρκεια 

πολιτικών και διοικητικών αλλαγών μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. 

Ειδικότερα, η πολιτιστική ανταλλαγή της Ρωσίας με τις αφρικανικές χώρες είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη και δεν υπάρχουν ρωσικά πολιτιστικά κέντρα ακόμη και σε 

μεγάλες χώρες της αφρικανικής ηπείρου, όπως η Νιγηρία, η Νότια Αφρική και η Κένυα. 

Η ιδέα ενός αφρικανικού πολιτιστικού κέντρου στη Μόσχα δεν υλοποιήθηκε ποτέ. 

 Ένα άλλο αδύναμο σημείο στις σχέσεις Ρωσίας-Αφρικής είναι το χαμηλό επίπεδο 

της «ανθρώπινης διπλωματίας». Ειδικότερα, οι ΜΚΟ που ασχολούνταν με αφρικανικές 

υποθέσεις στην πρώην Σοβιετική Ένωση είτε έπαυσαν να υφίστανται είτε 

υπολειτουργούν κυρίως λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Ωστόσο, η κατάσταση στον 

                                                 
225  Putin, “Foreign Policy”. http://en.kremlin.ru/supplement/4116, (πρόσβαση, 27 Νοε 19) 

http://en.kremlin.ru/supplement/4116
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εκπαιδευτικό τομέα είναι πιο θετική και ελπιδοφόρα, καθώς όλο και περισσότεροι 

φοιτητές της Αφρικής φοιτούν σε ρωσικά πανεπιστήμια.226 

 Μέχρι σήμερα, η Μόσχα κινείται στο παρασκήνιο της κινεζικής επικράτειας στην 

Αφρική—το Πεκίνο από καιρού έχει ιδρύσει το «Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας –Αφρικής» 

κι έχει επενδύσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε μεγάλα έργα και υποδομές. Οι 

εμπορικές σχέσεις της Ρωσίας στην αφρικανική ήπειρο το 2018 ανέρχονταν σε μόλις 20 

δισ. δολάρια, δέκα φορές μικρότερες από αυτές της περιοχής με την Κίνα. Όπως 

επισημάνθηκε πιο πάνω, οι εμπορικές αυτές σχέσεις αφορούν τις πωλήσεις όπλων: το 

διάστημα 2014-18 τα ρωσικά όπλα αποτελούσαν το 49% των αντίστοιχων εισαγωγών 

των χωρών στη βόρειο ζώνη της ηπείρου και το 28% στις χώρες της Υποσαχάριας 

Αφρικής. 

 Πλέον η Μόσχα επιδιώκει να διεισδύσει στην Αφρική σε οικονομικούς τομείς, 

όπου έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα. Όχι πλέον μόνο όπλα, αλλά και πυρηνική ενέργεια 

και υδρογονάνθρακες και φυσικό αέριο», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γεβγκένι 

Κορεντιάσοφ του Ινστιτούτου Αφρικανικών Σπουδών στη Μόσχα και πρώην πρεσβευτής 

στη Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι. Επιπλέον, η Αφρική είναι μία σημαντική πηγή σε 

μεταλλεύματα, όπως το μαγγάνιο και το χρώμιο, τα οποία έχει ανάγκη.227  

 

 

                                                 
226  The Foreign Ministry of the Russian Federation, “Foreign Minister Sergey Lavrov’s Remarks at 

a Reception Devoted to Africa Day, Moscow, May 30, 2016”, 30 May 2016, 

http://www.mid.ru/en/vistupleniya_ministra/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/2297507, 

(πρόσβαση,  27 Νοε 19) 
227  «Μετά τη νίκη στη Μέση Ανατολή, ο Πούτιν ετοιμάζεται για την Αφρική», SLpress.gr, 24 Οκτ 

19,https://slpress.gr/snews/meta-ti-niki-sti-mesi-anatoli-o-poytin-etoimazetai-gia-tin-afriki/#XdzhwMu 

W6rc.email , (πρόσβαση, 27 Νοε 19)  

http://www.mid.ru/en/vistupleniya_ministra/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/2297507
https://slpress.gr/snews/meta-ti-niki-sti-mesi-anatoli-o-poytin-etoimazetai-gia-tin-afriki/#XdzhwMu W6rc.email
https://slpress.gr/snews/meta-ti-niki-sti-mesi-anatoli-o-poytin-etoimazetai-gia-tin-afriki/#XdzhwMu W6rc.email
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3.3 ΚΙΝΑ228 

3.3.1 Ιστορική Επισκόπηση της Επενδυτικής Σχέσης και Εμπορίου Κίνας-

Αφρικής229 

 Το 1946, ο Μάο Τσε Τούνγκ δημοσίευσε τη διάσημη θεωρία των «Ενδιάμεσων 

Ζωνών»,230 βασισμένη στη συνέντευξή του στην αμερικανική δημοσιογράφο Anna 

Strong, στην οποία σημείωσε ότι οι αποικιοκρατούμενες χώρες στην Αφρική πρέπει να 

ενταχθούν στις «Ενδιάμεσες Ζώνες» της Κίνας, ώστε η Αφρική και η Κίνα να είναι σε 

θέση να ενώσουν από κοινού τις δυνάμεις τους για την καταπολέμηση των 

αποικιοκρατών στην Αφρική. Η δημοσίευση του Μάο Τσε Τούνγκ σχετικά με τις 

«Ενδιάμεσες Ζώνες» κέντρισε το ενδιαφέρον των κύκλων της κινεζικής κυβέρνησης και 

αργότερα έγινε ένα μακροπρόθεσμο σημείο συζητήσεων της ατζέντας της εξωτερικής 

πολιτικής της Κίνας. Επομένως, η ιδεολογία κατά της αποικιοκρατίας έγινε ο βασικός 

οδηγός στις διμερείς σχέσεις της Κίνας με την Αφρική. (Nagar και Mutasa 2018) 

 Η ιστορική «συμπόνοια» της Κίνας προς την Αφρική ήταν εμφανής, προτού η 

κυβέρνηση διατυπώσει τις «Πέντε Αρχές που Διέπουν την Ανάπτυξη Σχέσεων με τις 

Αραβικές και Αφρικανικές Χώρες» και τις «Οκτώ Αρχές Οικονομικής Βοήθειας», που 

δηλώθηκαν κατά την επίσκεψη του Zhou Enlai στην ήπειρο το 1963-64.231 Αυτές οι 

πολιτικές συμβάλλουν στην εξήγηση της βαθιάς ειλικρίνειας και του ενθουσιασμού της 

Κίνας και μετριάζουν την έκταση της συμμετοχής της Κίνας στην Αφρική. Για 

παράδειγμα, περισσότεροι από 50.000 Κινέζοι υπήκοοι συμμετείχαν στην κατασκευή του 

σιδηροδρόμου Tan-Zam μεταξύ Τανζανίας και Ζάμπια.232 

                                                 
228 L.Haifang, “Africa and the World”, D. Nagar, C. Mutasa (eds.), pp.71-89, 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-62590-4_4,  (πρόσβαση, 28 Νοε 19) 
229  Sanders Moody, “CHINA IN SUB-SAHARAN AFRICA: Demand Extracting Supply”, 

INTERNATIONAL AFFAIRS REVIEW, Vol XX, No 1: Summer 2011 
230   Mao Zedong, 'There Are Two Intermediate Zones', Wilson Center Digital Archive, September 

1963, https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121207.pdf?v=8d8b07d69e21da7a223599963adc 

01ba , (πρόσβαση, 28 Νοε 19) 
231   Main Speech by Premier Zhou Enlai, Head of the Delegation of the People's Republic of China, 

Distributed at the Plenary Session of the Asian-African Conference, Wilson Center Digital Archive, 19 

April 1955   https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121623.pdf?v=e1cd06384e2e67bdff11f809 

ead78849 , (πρόσβαση, 28 Νοε 19) 
232 “Tanzania - TANZAM Railway”,GlobalSecurity.org, https://www.globalsecurity.org/military 

/world/tanzania/tanzam.htm,, βλ.επίσης και,  “ The Tan-Zam Railroad:Progress and Prospects”, 

Intelligence Memorandum, CIA,November 1970, https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-

RDP85T00875R001600030163-8.pdf , (πρόσβαση, 28 Νοε 19)   

https://doi.org/10.1007/978-3-319-62590-4_4
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121207.pdf?v=8d8b07d69e21da7a223599963adc%2001ba
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121207.pdf?v=8d8b07d69e21da7a223599963adc%2001ba
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121623.pdf?v=e1cd06384e2e67bdff11f809%20ead78849
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121623.pdf?v=e1cd06384e2e67bdff11f809%20ead78849
https://www.globalsecurity.org/military%20/world/tanzania/tanzam.htm
https://www.globalsecurity.org/military%20/world/tanzania/tanzam.htm
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85T00875R001600030163-8.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85T00875R001600030163-8.pdf
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 Στις αρχές του 1974, ο Μάο Τσε Τουνγκ, πρόεδρος και ιδρυτής του Κινεζικού 

Κομμουνιστικού Επαναστατικού Κινήματος και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

(ΛΔΚ-PRC), σε συνάντηση με τον πρώην Πρόεδρο Κένεθ Κάουντα της Ζάμπια, 

εξέφρασε τη σταθερή στήριξη της Κίνας στον Τρίτο Κόσμο.233 Ο Μάο δημιούργησε μια 

θεωρία για να εξηγήσει τους αγώνες εξουσίας που προέκυψαν μεταξύ των χωρών του 

Πρώτου Κόσμου (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και της Σοβιετικής Ένωσης), του 

Δεύτερου Κόσμου (Ιαπωνία, Ευρώπη και Καναδάς) και του Τρίτου Κόσμου (Ασία, 

Αφρική και Λατινική Αμερική) κατά τη διάρκεια και μετά τον Β΄ΠΠ.234. Μια από τις 

απόψεις που εξέφρασε, ήταν ότι οι μεγάλες αστάθειες στον κόσμο οφείλονταν στην 

ηγεμονία των υπερδυνάμεων - ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης. (Nagar και Mutasa 

2018). 

 Αυτές οι απόψεις εκφράστηκαν περαιτέρω στην Έκτη Σύνοδο της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Απρίλιο του 1974 από τον Deng Xiaoping,235 ο 

οποίος το 1976 έγινε ο τρίτος ηγέτης της πρώτης γενιάς ηγετών της Κίνας. Αναφέρθηκε 

με σαφήνεια και επιχειρηματολογία στην αντιπαλότητα και τις ανισορροπίες εξουσίας 

μεταξύ των υπερδυνάμεων και του Τρίτου Κόσμου. Αυτή ήταν μια συλλογική 

κοσμοθεωρία που έλαβε η κινεζική ηγεσία για να διακηρύξει την αποφασιστικότητά της 

να καταπολεμήσει τον ιμπεριαλισμό και την ηγεμονία προς υποστήριξη ολόκληρου του 

Τρίτου Κόσμου. Η Κίνα δεσμεύθηκε να παραμείνει αφοσιωμένη σ΄αυτή της την θεωρία 

και αρνήθηκε να αλληλεπιδράσει με χώρες του Πρώτου ή του Δεύτερου Κόσμου. Οι 

απόψεις και η σκέψη του Μάο προκάλεσαν μια σαφή αλλαγή, που διέφερε πολύ από την 

προηγούμενη πολιτική στάση που είχε η Κίνα και υποστήριξε την οικοδόμηση μιας 

πολιτικής παρουσίας στην Αφρική για την προώθηση των απελευθερωτικών κινήσεων 

της ηπείρου (Nagar και Mutasa 2018). 

                                                 
233  “Presidnet Kaunda of Zambia Visits China”, PEKING REVIEW, Vol 27, 30 June 1967, 

https://www.marxists.org/subject/china/peking-review/1967/PR1967-27.pdf , (πρόσβαση, 28 Νοε 19)  
234   Chairman Mao Zedong's Theory on the Division of the Three World and the Strategy of Forming 

an Alliance Against an opponent, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18008.shtml, 

(πρόσβαση, 28 Νοε 19) 
235  Speech By Chairman of the Delegation of the People’s Republic of China, Deng Xiaoping, At the 

Special Session of the U.N. General Assembly, 10 April 1974, https://www.marxists.org 

/reference/archive/deng-xiaoping/1974/04/10.htm , (Πρόσβαση, 28 Νοε 19)  

https://www.marxists.org/subject/china/peking-review/1967/PR1967-27.pdf
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18008.shtml
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 Η Κίνα, ωστόσο, στη δεκαετία του 1970 είχε ένα πρόσθετο κίνητρο για το 

εμπόριο, την παροχή βοήθειας και τις επενδύσεις με την Αφρική. Όπως επισημαίνεται 

στο βιβλίο της Deborah Brautigam “The Dragon’s Gift”: 

  «Στη δεκαετία του 1970, η στρατηγική διπλωματία παρέμεινε το κύριο 

κίνητρο πίσω από την ενίσχυση της Κίνας: απομακρύνοντας τη διπλωματική αναγνώριση 

της Ταϊβάν [στα Ηνωμένα Έθνη] και την αντιμετώπιση των επιρροών τόσο της Δύσης και, 

ιδιαίτερα,  της Σοβιετικής Ένωσης».236 

 Ωστόσο, ήδη από τη δεκαετία του 1970, οι σχέσεις Κίνας-Αφρικής άρχισαν να 

απομακρύνονται από τις προαναφερθείσες πέντε αρχές. Η Κίνα κινήθηκε από μια 

ριζοσπαστική επαναστατική σε μια «ανοιχτή πόρτα» οικονομικής πολιτικής, 

σχεδιασμένη να προσελκύσει εξωτερικό εμπόριο, επενδύσεις και κοινές επιχειρημαικές 

ευκαιρίες με τις δυτικές χώρες. Η Κίνα άρχισε ακόμη τη διαδικασία που θα οδηγούσε 

τελικά στην ένταξή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.237 Καθώς η Κίνα 

επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της με την Αφρική από ιδεολογική σε οικονομική στη 

δεκαετία του 1990, η κοινώς αποδεκτή άποψη της Κίνας για την Αφρική άλλαξε από 

ιδεολογικό σύμμαχο ενάντια στην αποικιοκρατία, το απαρτχάιντ και τη δυτική κυριαρχία 

σε επιχειρηματικό εταίρο.238 

 Η πολιτική των «αμοιβαίων οφελών» ξεκίνησε επίσημα με την πρώτη διάσκεψη 

κορυφής Κίνας-Αφρικής στο Πεκίνο το 2000.239 Η έλλειψη διαφάνειας της Κίνας όσον 

αφορά το εμπόριό της, την παροχή οικονομικής βοήθειας και τις επενδυτικές συναλλαγές 

με τις αφρικανικές κυβερνήσεις προκαλεί συχνά μια εγρήγορση. Από την άποψη της 

Κίνας, ωστόσο, η προσέγγιση των «αμοιβαίων οφελών» παράγει επιχειρηματικές 

                                                 
236  Brautigam, Deborah, “The Dragon’s Gift” (Oxford: Oxford University Press, 2009) 34,  “In the 

1970’s, strategic diplomacy remained the chief motivation behind China’s aid: wrestling diplomatic 

recognition away from Taiwan [in the United Nations] and countering the influences of both the West and, 

in particular, the Soviet Union.”,  
237  Wenran Jiang, “China’s Emerging Strategic Partnerships in Africa” in Robert L. Rotberg, ed., 

China into Africa: Trade, Aid, and Influence (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2008) 50. 
238   Darren Kew, Ndubisi Obiorah, and Yusuf Tanko, “’Peaceful Rise’ and Human Rights: China’s 

Expanding Relations with Nigeria” in Robert L. Rotberg, ed., China into Africa: Trade, Aid, and Influence 

(Washington, DC: Brookings Institution Press, 2008) 272. 
239  Αυτή ήταν η πρώτη υπουργική διάσκεψη του φόρουμ για την συνεργασία Κίνας-Αφρικής 

(FOCAC), όπου προσκλήθηκαν 80 άτομα από την Κίνα και 44 αφρικανικές χώρες μαζί με εκπροσώπους 

17 περιφερειακών και διεθνών οργανισμών και ανθρώπων από τις επιχειρηματικές κοινότητες της Αφρικής 

και της Κίνας. Forum on China-Africa Cooperation, https://www.focac.org/eng/ 

ljhy1/dyjbzjhy1/CI12009/t157577.htm , (πρόσβαση, 28 Νοε 19) 

https://www.focac.org/eng/%20ljhy1/dyjbzjhy1/CI12009/t157577.htm
https://www.focac.org/eng/%20ljhy1/dyjbzjhy1/CI12009/t157577.htm
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δυνατότητες και για τις δύο χώρες και δεν είναι τίποτα άλλο από την απλή εξόρυξη 

πετρελαίου σε αντάλλαγμα έργων υποδομής.240 

3.3.2 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Κίνα  

 Μία από τις πιο εντυπωσιακές οικονομικές στατιστικές που σχετίζονται με τον 

ρόλο της Κίνας στην Αφρική είναι το επίπεδο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Foreign 

Direct Investment-FDI).To ποσό των ΑΞΕ το 2003, ήταν,  75 εκατ. δολάρια και 

αυξήθηκαν στα 5,5 δις δολάρια το 2008.241 Η συντριπτική πλειοψηφία των κινεζικών 

εισροών ΑΞΕ στην Αφρική κατά την τελευταία δεκαετία έχει συγκεντρωθεί στις 

εξορυκτικές βιομηχανίες, οι οποίες απαιτούν μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου στον 

εξοπλισμό. Η προμήθεια εξοπλισμού, που αγοράστηκε στην Κίνα, όχι στην Αφρική, 

δημιουργεί περιορισμένη εγχώρια απασχόληση στα αφρικανικά έθνη. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει αρχίσει να επεκτείνει τις επενδύσεις της και σε άλλους 

τομείς, όπως ένδυση, επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, παραγωγής ενέργειας, 

κατασκευαστικό (υποδομές), τουρισμού και των τηλεπικοινωνιών, δημιουργώντας, 

μεταξύ άλλων μεγαλύτερες απαιτήσεις πρόσληψης αφρικανών.242 

 Οι αφρικανικές χώρες αποτελούν λιγότερο από το 4% του παγκόσμιου εμπορίου 

της Κίνας και λιγότερο από το 3% των παγκόσμιων ροών άμεσων επενδύσεων και των 

αποθεμάτων. Ομοίως, η Κίνα αντιπροσώπευε περίπου το 5% των παγκόσμιων ΑΞΕ στην 

Αφρική το 2015. Η Αφρική εξαρτάται πολύ περισσότερο από την Κίνα για το εμπόριο 

από ό, τι για τις ΑΞΕ. Αντίθετα, περίπου το 25% του παγκόσμιου εμπορίου της Αφρικής 

το 2015 ήταν με την Κίνα. Το σχετικά χαμηλό μερίδιο των κινεζικών άμεσων ξένων 

επενδύσεων στην Αφρική, που αποκαλύπτεται από τα συνολικά στατιστικά στοιχεία, 

είναι σύμφωνο με τις εργασίες που δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των 

σχεδιαζόμενων κινεζικών επενδύσεων που καταχωρήθηκαν στο Υπουργείο Εμπορίου 

δεν έχουν υλοποιηθεί.243 

                                                 
240    Deborah Brautigam, The Dragon’s Gift (Oxford: Oxford University Press, 2009) 280. 
241  National Bureau of Statistics of China, China Commerce Yearbook (Beijing: China Statistics 

Press, 2009), 175. 
242  Harry G. Broadman, “Chinese-African Trade and Investment: The Vanguard South-South 

Commerce in the Twenty-First Century” in Robert I. Rotberg, ed., China into Africa: Trade, Aid, and 

Influence (Washington DC: Brookings Institution Press, 2008) 104. 
243  Margaret McMillan, “Chinese Investement in Africa”, VoxDev, 21 July 2017, 

https://voxdev.org/topic/finance/chinese-investment-africa , (πρόσβαση, 28 Νοε 19 

https://voxdev.org/topic/finance/chinese-investment-africa
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Πίνακας 9:  Ροές ΑΞΕ της Κίνας στην Αφρική, στις 5 μεγαλύτερες οικονομικά χώρες και στην 

υπόλοιπη υποσαχάρια Αφρική (SSA) (Πηγή: Τhe China Statistical Yearbook: "Oversea Direct 

Investment by Countries or Regions”; and UNCTAD Bilateral FDI Statistics)  

 Οι κινεζικές ΑΞΕ στην Αφρική αρχίζουν να διαφοροποιούνται, τόσο από άποψη 

τομέα όσο και από άποψη τοποθεσίας. Ενώ η μεταλλευτική βιομηχανία και οι 

κατασκευές εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος (54%), το 

απόθεμα των ΑΞΕ στην παραγωγή αυξήθηκε στο 13% των αποθεμάτων ΑΕΠ της Κίνας 

στην Αφρική το 2015. Σύμφωνα με την αύξηση του βιομηχανικού αποθέματος των ΑΞΕ, 

ο Πίνακας «8»  δείχει ότι η Αφρική άρχισε να διαφοροποιείται από τους παραδοσιακούς 

αποδέκτες παγκόσμιων άμεσων ξένων επενδύσεων - τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

(ΛΔΚ), τη Νιγηρία, τη Νότια Αφρική, το Σουδάν και τη Ζάμπια - σε χώρες με υψηλή 

ανάπτυξη που δεν είναι αναγκαστικά πλούσιες σε πόρους. Αν αφαιρέσουμε τους πέντε 

κορυφαίους αποδέκτες παγκόσμιων άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αφρική, το μερίδιο 

της Κίνας στις ξένες άμεσες επενδύσεις στην ήπεριο κυμαίνεται από περίπου 1% το 2004 

σε σχεδόν 9% το 2015.244 

 Διαπιστώνουμε ότι στις περισσότερες από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

οικονομίες της Αφρικής, οι επενδύσεις πηγαίνουν σε άλλους τομείς εκτός από την 

εξαγωγή φυσικών πόρων. Παρόλο που οι κινεζικές άμεσες ξένες επενδύσεις δεν 

κάλυπταν μεγάλο μέρος των επενδύσεων στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, το 

μερίδιο της Κίνας στις ΑΞΕ και στα δάνεια αυξήθηκε ταχύτερα στις ταχύτερα 

                                                 
244  Ibid 
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αναπτυσσόμενες οικονομίες της Αφρικής κατά την περίοδο 2012-2015 από ό, τι στην 

υπόλοιπη Αφρική. Αυτό δείχνει ότι οι κινεζικές άμεσες ξένες επενδύσεις στην Αφρική 

δεν διαφέρουν ριζικά από τις ξένες άμεσες επενδύσεις από άλλες χώρες και δεν 

απομονώνονται στην εξόρυξη πόρων σε μια χούφτα χώρες, όπως συχνά απεικονίζεται.245 

 Η ολοένα αυξανόμενη εστίαση στους παραγωγικούς τομείς στις χώρες υψηλής 

ανάπτυξης υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν ευκαιρίες για τις κινεζικές 

επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την παροχή τοπικών αγορών και τη 

δημιουργία δεσμών και γνώσεων για τις τοπικές επιχειρήσεις. Mια νέα έρευνα246αρχίζει 

να εξετάζει το τελευταίο·247 δείχνει ορισμένες θετικές συνέργειες μεταξύ κινεζικών και 

τοπικών κατασκευαστικών εταιρειών στην Αιθιοπία και τις δυνατότητες ανάπτυξης 

αυτών στην Γκάνα, τη Νιγηρία και την Τανζανία. Και οι τέσσερις από αυτές τις χώρες 

ανήκουν στην ομάδα των 16 ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών της Αφρικής. 

3.3.3 Τι εξάγει η Κίνα από την Αφρική248  

 Οι κύριοι εξαγωγείς πρώτων υλών στην Κίνα είναι η Αγκόλα, η Νότια Αφρική, 

το Σουδάν, το Κονγκό, η Ισημερινή Γουινέα, η Νιγηρία και η Γκαμπόν. Αυτές οι επτά 

χώρες αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των εξαγωγών πρώτων υλών από την Αφρική 

προς την Κίνα. Αντιπροσωπεύουν το τι εισάγει η Κίνα και συνεπώς αποσπάσματα από 

την Αφρική.249 Ο Πίνακας 9 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πρώτες ύλες που 

εξάγονται από την Κίνα από τους δώδεκα μεγαλύτερους αφρικανούς εξαγωγείς προς την 

Κίνα.   

                                                 
245  Ibid 
246  Girum Abebe,Margaret S. McMillan,Michel Serafinelli, “FOREIGN DIRECT INVESTMENT 

AND KNOWLEDGE DIFFUSION IN POOR LOCATIONS: EVIDENCE FROM ETHIOPIA, Working 

Paper 24461, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, March 2018, 

https://www.nber.org/papers/w24461.pdf , (πρόσβαση, 28 Νοε 19) 
247   Deborah Brautigam, Xinshen Diao, Margaret McMillan, and Jed Silver, “Chinese Investment in 

Africa: How Much do we Know?”, PEDL Synthesis Series No. 2, October 2017, 

https://pedl.cepr.org/sites/default/files/PEDL_Synthesis_Papers_Piece_No._2.pdf , (πρόσβαση, 28 Νοε 

19) 
248 Sanders Moody, “CHINA IN SUB-SAHARAN AFRICA: Demand Extracting Supply”, 

INTERNATIONAL AFFAIRS REVIEW, Vol XX, No 1: Summer 2011 
249 Harry G. Broadman, “Chinese-African Trade and Investment: The Vanguard South-South 

Commerce in the Twenty-First Century” in Robert I. Rotberg, ed., China into Africa: Trade, Aid, and 

Influence (Washington DC: Brookings Institution Press, 2008) 94. 

https://www.nber.org/papers/w24461.pdf
https://pedl.cepr.org/sites/default/files/PEDL_Synthesis_Papers_Piece_No._2.pdf
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Πίνακας 10: Πρώτες Ύλες που εξάγονται από την Αφρική ανά Χώρα 

 Η μεγάλη ανικανοποίητη εγχώρια ζήτηση φυσικών πόρων στην Κίνα οφείλεται στις 

αυξανόμενες απαιτήσεις της βιομηχανίας και των καταναλωτών για ενέργεια και υλικά. Για 

παράδειγμα, η μέση ημερήσια κατανάλωση αργού πετρελαίου στην Κίνα αυξήθηκε από 

320.000 τόνους την ημέρα το 1990 σε 932.000 τόνους την ημέρα το 2007.250  Η μέση ζήτηση 

για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τα κινεζικά νοικοκυριά αυξήθηκε από 13,4 kWh 

(κιλοβάτ ανά ώρα) το 1983 σε 274,9 kWh το 2007.251 

 Οι ταχύτατα αυξανόμενες εξαγωγές της Αφρικής προς την Κίνα, ωστόσο, δεν 

περιορίζονται στα καύσιμα, μεταλλεύματα και μεταλλικά προϊόντα. Τα εισαγόμενα από την 

Κίνα ακατέργαστα ή ημιεπεξεργασμένα γεωργικά προϊόντα, τα οποία υποβάλλονται σε 

περαιτέρω επεξεργασία στην Κίνα είτε για βιομηχανική χρήση (ξυλεία, βαμβάκι) είτε για 

                                                 
250  Editorial Board of China Commerce Yearbook, China Commerce Yearbook 2009 (Beijing China: 

The China Commerce and Trade Press, 2009) 250 
251   Ibid, 251 
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κατανάλωση (προϊόντα διατροφής), εισάγονται όλο και περισσότερο από την Κίνα από την 

Αφρική. Οι αφρικανικές χώρες με σημαντικές εξαγωγές στην Κίνα είναι λίγες. Οι πέντε 

χώρες εξαγωγής πετρελαίου και ορυκτών αντιπροσωπεύουν το 85% των εξαγωγών της 

Αφρικής προς την Κίνα. Αυτή η στατιστική ενισχύει το επιχείρημα ότι το κύριο ενδιαφέρον 

της Κίνας για την Αφρική είναι η εξαγωγή φυσικών πόρων.252  

 

Πίνακας 11:  Μεγαλύτεροι προμηθευτές πετρελαίου στην Κίνα κατά το 2018 

(Πηγή: http://www.worldstopexports.com/crude-oil-imports-by-country) 

                                                 
252  Harry G. Broadman, Africa’s Silk Road (Washington, DC: The International Bank for 

Reconstruction and Development/The World Bank, 2007) ,120. 
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ΧΑΡΤΗΣ  10: Τι εξάγει η  Κίνα ανα χώρα της Αφρικής 

(Πηγή: (http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/11/h_21.html#more) 

3.3.4 Αναδυόμενες Στρατηγικές Συνεργασίες της Κίνας στην Αφρική253 

 Ο μεγάλος αριθμός επισκέψεων κινέζων πρωθυπουγών και υπουργών εξωτερικών 

στην Αφρική υπερθεματίζουν την εμπορική σημασία της σχέσης Κίνας-Αφρικής. 

Ορόσημο αποτελεί το φόρουμ για τη Συνεργασία Κίνας-Αφρικής το 2006 (Forum on 

China-Africa Cooperation)254 οποίο αποτέλεσε για την Κίνα το «Έτος της Αφρικής». 

Γιόρτασε τα 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Αφρικής-Κίνας. Αυτή η σύνοδος 

κορυφής, με 48 από τις 53 αφρικανικές χώρες, ώθησε την Κίνα να καταρτίσει κατάλογο 

μελλοντικών πρωτοβουλιών που μεταξύ άλλων περιελάμβαναν: 

  α. Νέο είδος στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κίνας-Αφρικής που 

χαρακτηρίζεται από πολιτική ισότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη, οικονομικά κερδοφόρα 

συνεργασία και πολιτιστικές ανταλλαγές. 

                                                 
253  Sanders Moody, “CHINA IN SUB-SAHARAN AFRICA: Demand Extracting Supply”, 

INTERNATIONAL AFFAIRS REVIEW, Vol XX, No 1: Summer 2011 
254   “Beijing ready for summit of Forum on China-Africa Cooperation”, GOV.cn, 02 Nov 2016, 

http://www.gov.cn/misc/2006-11/02/content_431248.htm, (πρόσβαση, 28 Νοε 19)  

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/11/h_21.html#more
http://www.gov.cn/misc/2006-11/02/content_431248.htm
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  β. Διμερείς επισκέψεις υψηλού επιπέδου για τη διατήρηση της θετικής 

δυναμικής των σινο-αφρικανικών σχέσεων. 

  γ.  Συνεργασία για τον διπλασιασμό του όγκου των διμερών 

συναλλαγών μέχρι το 2010. 

  δ. Ταμείο Ανάπτυξης Κίνας-Αφρικής (5 δισεκατομμύρια δολάρια 

ΗΠΑ) και Ειδικές Οικονομικές Ζώνες στην Αφρική για την ενθάρρυνση των 

επενδύσεων. 

  ε. 3 δισ. δολάρια σε προνομιούχα δάνεια για τρία χρόνια. 

  στ.  Διαγραφή χρέους της Αφρικής αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων  

  ζ.  Δωρεά ύψους 37,5 εκατ. δολαρίων για φάρμακα κατά της 

ελονοσίας επί τρία χρόνια. 

  η. Παροχή βοήθειας στις αφρικανικές χώρες για την κατασκευή 30 

νοσοκομείων και 30 κέντρων επίδειξης για την πρόληψη και τη θεραπεία της ελονοσίας 

και 

  θ. 100 αγροτικά σχολεία στην Αφρική τα επόμενα τρία χρόνια και 

διπλασιασμός του αριθμού των υποτροφιών που έχουν σήμερα οι Αφρικανοί να 

σπουδάσουν στην Κίνα από το 2.000 σε 4.000255 

Το φόρουμ του 2006 για τη συνεργασία Κίνας-Αφρικής συνέβαλε στην ανάπτυξη του 

εμπορίου μεταξύ Κίνας και Αφρικής. Η Κίνα κατέστη πλέον τρίτος μεγαλύτερος 

εμπορικός εταίρος της Αφρικής μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.256 

 

                                                 
255  Beijing Summit & Third Ministerial Conference of Forum on China-Africa Cooperation, “Action 

Plan” Adopted at China-Africa Summit, available at https://www.fmprc.gov.cn/zflt/eng 

/zyzl/hywj/t280369.htm (πρόσβαση, 28 Νοε 19) 
256  Abdoulaye BioTchane and Jian-Ye Wang, “Africa’s Burgeoning Ties with China” Finance and 

Development 45 no.1 (2008): 2. 

https://www.fmprc.gov.cn/zflt/eng%20/zyzl/hywj/t280369.htm
https://www.fmprc.gov.cn/zflt/eng%20/zyzl/hywj/t280369.htm
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3.3.5 Κινέζικα Δάνεια με Ευνοϊκούς Όρους Αποπληρωμής257 

 Η Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών της Κίνας παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους 

στις αναπτυσσόμενες χώρες με χαμηλό ή προνομιούχο τρόπο.258 Αυτά τα δάνεια 

χορηγούνται ειδικά από την China Exim Bank για την προώθηση της οικονομικής 

ανάπτυξης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις αναπτυσσόμενες χώρες.259 Δύο 

πράξεις νομοθετικού περιοχομένου της Κινέζικης κυβέρνησης απαιτούνται για αυτούς 

τους τύπους δανείων. Πρώτον, υπογραφή μιας διμερούς συμφωνίας-πλαίσιο και μιας 

συμφωνίας δανείου. Κατόπιν πραγματοποιείται μια τελετή υπογραφής για κάθε δάνειο 

με την παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της Exim Bank. Οι λεπτομέρειες των δανείων 

είναι πολύ σπάνιες, με περισσότερες λεπτομέρειες να εκδίδονται στα κινέζικα παρά στα 

αγγλικά, και στην Κίνα παρά στον υπόλοιπο κόσμο. 

 Ο ακριβής αριθμός των δανείων με ευνοϊκούς όρους και σε ποιους έχουν 

χορηγηθεί δεν μπορεί να επαληθευτεί. Ωστόσο, φαίνεται ότι μάλλον 24 αφρικανικές 

χώρες έχουν λάβει δάνεια.260 Το κατά πόσο αυτά τα δάνεια είναι ΑΞΕ ή όχι είναι ένα 

ερώτημα που περιμένει να απαντηθεί. Τα δάνεια υποδηλώνουν ότι η αφρικανική χώρα 

έχει μεγαλύτερο έλεγχο επί των δανειακών κεφαλαίων. Ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

συνεπάγονται ότι η Κίνα επενδύει κεφάλαια όπως αυτή κρίνει κατάλληλο με την 

προσδοκία απόδοσης της επένδυσης. Αυτό που είναι γνωστό για αυτά τα δάνεια, είναι 

ότι έχουν προθεσμίες αποπληρωμής και τα ανάλογα επιτόκια. Οι συμφωνίες-πλαίσια 

περιέχουν «γλώσσα» στην οποία η κινεζική εταιρεία θα πρέπει «να αγοράζει και να 

εισάγει από την Κίνα όσο το δυνατόν περισσότερους εξοπλισμούς, τεχνολογία και 

υπηρεσίες»· η χώρα υποδοχής θα πρέπει να διαθέτει «άφθονους τοπικούς πόρους, μια 

τεράστια αγορά για αγαθά και ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές».  

 Επιπρόσθετα στους όρους της συμφωνίας αναφέρεται συνήθως ότι το project θα 

πρέπει να είναι «ικανό να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη της φιλοξενούσας χώρας 

και ότι απαιτείται η συναίνεσή της πρίν από την εκτέλεση του έργου». Οι εμπορικοί 

                                                 
257  Sanders Moody, “CHINA IN SUB-SAHARAN AFRICA: Demand Extracting Supply”, 

INTERNATIONAL AFFAIRS REVIEW, Vol XX, No 1: Summer 2011 
258  Paul Hubbard, “Chinese Concessional Loans in China into Africa,” in Robert I. Rotberg, ed., 

China into Africa: Trade, Aid, Influence (Washington DC: Brookings Institution Press, 2008) 217 
259  Deborah Brautigam, The Dragon’s Gift (Oxford: Oxford University Press, 2009) 114. 
260  Paul Hubbard, “Chinese Concessional Loans. In China into Africa,” in Robert I. Rotberg,, ed., 

China Into Africa: Trade, Aid, Influence (Washington DC: Brookings Institution Press, 2008) 223. 
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στόχοι που περιέχονται στα δάνεια δείχνουν ότι οι Κινέζοι ακολουθούν το ιαπωνικό 

μοντέλο «παροχής αναπτυξιακής βοήθειας προκειμένου να προωθηθεί η εγχώρια 

ανάπτυξη της Κίνας η οποία βασίζεται στις εξαγωγές». Η έλλειψη διαφάνειας στο 

δανεισμό της Κίνας με ευνοϊκούς όρους ενισχύει το επιχείρημα ότι η Κίνα βρίσκεται στην 

Αφρική σχεδόν αποκλειστικά για λόγους οικονομικής εκμετάλλευσης.261 Επιπλέον, 

υπάρχει φόβος ότι τα δάνεια της Κίνας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια νέα κρίση 

χρέους στην Αφρική. 

 

Πίνακας 12:  Πέντε πρώτες χώρες της Αφρικής σε λήψη δανείων 

 (Πηγή: https://journals.openedition.org/poldev/3174#tocto1n3) 

 Τα κινεζικά δάνεια προς την Αφρική εκτιμήθηκαν σε 86,3 δισ. δολάρια την 

περίοδο 2000-14, σχεδόν 60% χαμηλότερα από το ποσό των δανείων που χορηγήθηκαν 

στη Λατινική Αμερική (Brautigham and Hwang 2016). Επίσης, σε αντίθεση με την 

κατάσταση στη Λατινική Αμερική, το μεγαλύτερο μέρος των δανείων και των πιστώσεων 

της Κίνας στην Αφρική δεν διατέθηκε κυρίως στις χώρες που είναι πλούσιες σε 

πετρέλαιο, ενώ μόνο ένα μικρό ποσό (10%) προοριζόταν για τους τομείς του πετρελαίου 

και των εξορυκτικών δανείων χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού προς την 

Αφρική διατέθηκε σε έργα μεταφορών, ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

(Brautigham and Hwang 2016). Από τους πέντε μεγαλύτερους αποδέκτες κινεζικών 

δανείων της Αφρικής κατά την περίοδο 2000-14, μόνο δύο είναι παραγωγοί πετρελαίου: 

η Αγκόλα και το Σουδάν - και εξασφάλισαν τα δάνειά τους με πετρέλαιο. Οι άλλοι 

χρησιμοποίησαν άλλα εμπορεύματα ή κατέληξαν σε πιο δημιουργικούς τρόπους 

                                                 
261  Ibid., 227 
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αποπληρωμής των δανείων: η Αιθιοπία χρησιμοποίησε το σουσάμι ως εγγύηση και η 

ΛΔΚ χρησιμοποίησε χαλκό. Η Κένυα ήταν ακόμη πιο δημιουργική και εξασφάλισε 

δάνειο για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου από τα μελλοντικά έσοδα από τη 

σιδηροδρομική κίνηση (Brautigham and Hwang 2016). 

 

Πίνακας 13: Χώρες της Αφρικής που έλαβαν δάνειο κατά τη χρονική περίοδο 2000-16  (Πηγή: 

https://journals.openedition.org/poldev/3174#tocto1n3) 

3.3.6 Στρατιωτική Συνεργασία 

Η στρατιωτική επιρροή της Κίνας εκτείνεται πολύ πέρα από τη βάση στο 

Τζιμπουτί. Πέρυσι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός πραγματοποίησε ασκήσεις στο 

Καμερούν, στη Γκαμπόν, στη Γκάνα και στη Νιγηρία. Η κινεζική λαϊκή κουλτούρα 

γιορτάζει την Αφρική ως τόπο ανδρείας. Το 2017 το "Wolf Warrior 2", μια ταινία στην 

οποία οι ειδικές κινεζικές δυνάμεις σώζουν τους πολιορκημένους γιατρούς στην Αφρική, 

έθεσαν νέα ρεκόρ στο box office. Το «Τάγμα της Ειρήνης», μια τηλεοπτική εκπομπή, 

γιορτάζει τον ρόλο της Κίνας ως προμηθευτή «μπλε κράνους». Η χώρα έχει περισσότερες 

ειρηνευτικές αποστολές από οποιοδήποτε άλλο τέσσερα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
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Ασφαλείας, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στη Λαϊκή Δημοκρατία του 

Κονγκό, στο Μάλι, στο Νότιο Σουδάν και στο Σουδάν.262 

Αυτό το ενδιαφέρον για την ειρήνη συμβαδίζει και με ανάλογες προμήθειες 

όπλων. Η Κίνα πωλεί περισσότερα όπλα στην υποσαχάρια Αφρική από οποιοδήποτε 

άλλο έθνος. Κατά την περίοδο 2010—2017 ανήλθε στο 27% των εισαγωγών όπλων στην 

περιοχή, έναντι 16% το 2008-12, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών της 

Στοκχόλμης.263 (βλ. Πίνακα 6). Η Κίνα ισχυρίζεται στρατιωτικούς δεσμούς, μερικοί από 

τους οποίους είναι απλώς συνεταιριστικοί παρά εμπορικοί, με 45 αφρικανικές 

κυβερνήσεις. Οι στόχοι της είναι πολλοί, λέει η Lina Benabdallah του Πανεπιστημίου 

Wake Forest. Θέλει να θεωρηθεί ως δύναμη με διηπειρωτική εμβέλεια. Θέλει να 

προστατεύσει το εμπόριο. Στο Πεκίνο, η ανατολική Αφρική θεωρείται μέρος του 

«Ναυτικού Δρόμου του Μεταξιού» και υπάρχουν περισσότεροι από 1 εκατ. Κινέζοι που 

ζουν στην Αφρική και ίσως χρειαστούν προστασία. Κατά τη διάρκεια της Λιβυκής 

επανάστασης του 2011, ένα κινεζικό ναυτικό σκάφος βοήθησε στην εκκένωση χιλιάδων 

κινεζικών εργολάβων από τη χώρα.264 

Σύμφωνα με μελέτη265 της ανωτέρω καθηγήτριας υπάρχουν 4 λόγοι που εξηγούν 

την αμυντική στρατηγική της Κίνας στην Αφρική οι οποίοι συνοπτικά είναι οι παρακάτω: 

 α. Η πολιτική της Κίνας για την Αφρική επιδιώκει να οικοδομήσει 

ισχυρά αμυντικά δίκτυα. Οι διμερείς σχέσεις της Κίνας με πολλά αφρικανικά κράτη 

περιλαμβάνουν ήδη την αποστολή Στρατιωτικών Ακολούθων και τη διεξαγωγή κοινών 

ασκήσεων και στρατιωτικών ασκήσεων. Το Σινο-Αφρικανικό Φόρουμ Άμυνας και 

Ασφαλείας (China-Africa Defense and Security Forum)266 - το οποίο διεξήχθη για δύο 

ολόκληρες εβδομάδες - αποτελεί ακόμη μια ένδειξη για την ανάπτυξη στρατιωτικών 

                                                 
262    “A sub-Saharan seduction: Africa is attracting ever more interest from powers elsewhere”, The 

Economist, 7 March 2019, https://www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-

more-interest-from-powers-elsewhere , (πρόσβαση, 28 Νοε 19) 
263   “TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS 2018”, SIPRI Fact Sheet, March 2019,  

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf , (πρόσβαση, 28 Νοε 19) 
264  Lina Benabdallah ,“What’s the deal with China’s new military base in Djibouti?, 

Africasacountry.som, 18 May 2015, https://africasacountry.com/2015/05/what-does-it-mean-that-china-

has-a-military-base-in-djibouti , (πρόσβαση, 28 Νοε 19) 
265   Lina Benabdallah, “China-Africa military ties have deepene... things to know. - The Washington 

Post.pdf”, Academia.edu. 09 Apr 18, https://www.academia.edu/37398246/China-Africa_military_ties_ 

have_deepene..._things_to_know_-_The_Washington_Post.pdf, (πρόσβαση, 29 Νοε 19) 
266  “1st China-Africa peace, security forum opens in Beijing”, XINHUANET, 15 July 19, 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/15/c_138228749.htm , (πρόσβαση, 29 Νοε 19) 

https://www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-more-interest-from-powers-elsewhere
https://www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-more-interest-from-powers-elsewhere
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf
https://africasacountry.com/2015/05/what-does-it-mean-that-china-has-a-military-base-in-djibouti
https://africasacountry.com/2015/05/what-does-it-mean-that-china-has-a-military-base-in-djibouti
https://www.academia.edu/37398246/China-Africa_military_ties_%20have_deepene..._things_to_know_-_The_Washington_Post.pdf
https://www.academia.edu/37398246/China-Africa_military_ties_%20have_deepene..._things_to_know_-_The_Washington_Post.pdf
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/15/c_138228749.htm
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δεσμών και προσπαθειών της Κίνας να εμβαθύνει τα επαγγελματικά δίκτυα μεταξύ 

Κινέζων αξιωματικών και των αφρικανών ομολόγων τους. Η διεξαγωγή του φόρουμ στην 

Κίνα σήμαινε ότι οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να επισκεφθούν διάφορες μονάδες του 

Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού 

Ναυτικού. Η προβολή τεχνικών δυνατοτήτων καθώς και οι συναντήσεις προσωπικού 

μεταξύ των 2 χωρών, χρησιμεύει ως στρατηγική μάρκετινγκ για να αποδείξει ότι η Κίνα 

αποτελεί σοβαρό εταίρο ασφάλειας. 

 β. Το Φόρουμ αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης της Κίνας να 

οικοδομήσει την αμυντική ικανότητα της Αφρικής. Το 2015, ο Πρόεδρος Xi Jinping 

υποσχέθηκε να παράσχει «100 εκατομμύρια δολάρια δωρεάν στρατιωτικής βοήθειας 

στην Αφρικανική Ένωση κατά τα επόμενα πέντε χρόνια για να στηρίξει τη δημιουργία 

της Αφρικανικής Δύναμης Ετοιμότητας (African Stand By Force) και της Αφρικανικής 

Δυνατότητας Άμεσης Αντίδρασης σε Κρίση(African Capacity for Immediate Response 

to Crisis)» Οι κινεζικές αρχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σχέδιο για την 

εκταμίευση της βοήθειας. 

 γ. Η αμυντική στρατηγική της Κίνας στην Αφρική διαφέρει 

σημαντικά από την αντίστοιχη των ΗΠΑ. Το Πεκίνο υιοθέτησε μια συνολική 

προσέγγιση, συνδυάζοντας εμπορικές και επενδυτικές αγορές και πολιτιστικές 

ανταλλαγές με πωλήσεις όπλων, ιατρική βοήθεια, εκπαίδευση στρατευμάτων, ασκήσεις 

κατά της πειρατείας και άλλα προγράμματα. Να και ακόμα ένα άλλο παράδειγμα: Η 

κινεζική στρατιωτική βάση στο Τζιμπουτί περιλάμβανε τεράστιες επενδύσεις και 

αναπτυξιακά έργα που είχαν υπογραφεί στη βασική συμφωνία. Η εξωτερική πολιτική 

των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αφρική το 2018, αντιθέτως, περιελάμβανε μικτά 

μηνύματα. Η πολιτική των Η.Π.Α. επικεντρώθηκε κυρίως στις αποστολές Διοίκησης των 

Αφρικανικών Δυνάμεων (AFRICOM) για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού 

στην Αφρική. Σε αντίθεση με τη σφαιρική προσέγγιση της Κίνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, 

υπό τη νέα κυβέρνηση ειδικότερα, υιοθέτησαν μια «στενή στρατιωτική προσέγγιση» 

στην Αφρική. 

 δ. Το φόρουμ Άμυνας και Ασφαλείας αντικατοπτρίζει ένα άλλο 

φόρουμ Κίνας-Αφρικής (FOCAC). Για σχεδόν δύο δεκαετίες, το Φόρουμ για την Σινο-

Αφρικανική Συνεργασία (FOCAC) έχει επιδιώξει σταθερή οικονομική και πολιτιστική 

διπλωματία. Οι συναντήσεις της FOCAC πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια από το 
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έτος 2000, με εναλλαγή μεταξύ Κίνας και αφρικανικής χώρας. Η συνέχεια και η συνέπεια 

του φόρουμ συνέβαλαν στη θεσμοθέτηση της πολυμερούς συνεργασίας της Κίνας με τα 

αφρικανικά κράτη. Ωστόσο, η FOCAC παρείχε στην κινεζική εξωτερική πολιτική την 

πείρα να εφαρμόσει αυτή τη «διπλωματία φόρουμ» σε περιοχές εκτός Αφρικής (όπως το 

Φόρουμ Συνεργασίας Αραβικών Κρατών της Κίνας, το οποίο ξεκίνησε το 2004).267 Το 

φόρουμ για την ασφάλεια και την άμυνα θα αποτελέσει πιθανώς ένα επαναλαμβανόμενο 

στοιχείο των σχέσεων Κίνας-Αφρικής και επίσης ένα πιθανό σημείο εκκίνησης για τις 

αμυντικές σχέσεις της Κίνας σε περιοχές πέραν της Αφρικής. Προχωρώντας και ένα βήμα 

πιο κάτω, ένας τομέας δυνητικής αύξησης της στρατιωτικής δέσμευσης μεταξύ Κίνας και 

Αφρικής είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μονάδες πολιτοφυλακής και του στρατού για 

την Αφρικανική Ένωση καθώς και διμερώς για ενδιαφερόμενες χώρες. 

3.3.7 Συμπεράσματα 

 Οι κινεζικές επενδύσεις τείνουν να επικεντρώνονται σε υποδομές όπως 

αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα, ακίνητα, φράγματα,  στα δίκτυα 

ύδρευσης και ηλεκτρισμού καθώς και σε εκμετάλλευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

της γης από κινέζους «επενδυτές». Ταυτόχρονα,  η  βιομηχανοποίηση των χωρών της 

Αφρικής απειλείται από τα κινεζικά καταναλωτικά προϊόντα, με τα οποία οι ντόπιες 

βιομηχανίες αδυνατούν να ανταγωνιστούν. Τα κινεζικά προϊόντα χαμηλού κόστους: 

υφάσματα, ρούχα, πλαστικά, ραδιόφωνα, ρολόγια και διάφορα ηλεκτρονικά προϊόντα 

χαμηλής τεχνολογίας έπληξαν σε πρωτόγνωρα επίπεδα την ντόπια παραγωγή 

(Λουλουδάκης 2019). 

   

                                                 
267  “The China-Arab States Cooperation Forum (CASCF)”, BRICS Policy Center, updated May 

2016, http://www.bricspolicycenter.org/en/forum-de-cooperacao-china-paises-arabes/ , (πρόσβαση, 29 

Νοε 19) 

http://www.bricspolicycenter.org/en/forum-de-cooperacao-china-paises-arabes/
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ΧΑΡΤΗΣ  11: Παροχή βοήθειας της Κίνας στην Αφρική 

Επίσης η Κίνα,  προσπαθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μία Ζώνη, Ένας 

Δρόμος» (The Belt and Road Initiative),268 να χρησιμοποιήσει την Αφρική ως τοποθεσία 

για να εξασφαλίσει θαλάσσιες οδούς που να διευκολύνουν τις κινεζικές εξαγωγές στην 

Ευρώπη και την Λατινική Αμερική. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με «ευνοϊκά δάνεια» 

από τις τράπεζες: EXIM Bank, China Development Bank, China-Africa Development 

Fund, China Construction Bank, Industrial Commercial Bank of China. Για την εκτέλεση 

των «αναπτυξιακών» προγραμμάτων του Πεκίνου, χρησιμοποιείται φθηνό και ευέλικτο 

εργατικό δυναμικό από την Κίνα. Για την προστασία όλων αυτών των επενδύσεων, η 

Κίνα διατηρεί στο Τζιμπουτί, στα στενά Μπαμπ-Ελ-Μαντέμπ, μια από τις πιο 

πολυσύχναστες ναυτικές οδούς του κόσμου, μια τεράστια στρατιωτική βάση! 

(Λουλουδάκης 2019) 

                                                 
268   “China’s Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape”, OECD 

Business and Finance Outlook 2018, OECD.org, https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-

Initiative-in-the-global-trade-investment-and-finance-landscape.pdf , (πρόσβαση, 29 Νοε 19) 

https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-Initiative-in-the-global-trade-investment-and-finance-landscape.pdf
https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-Initiative-in-the-global-trade-investment-and-finance-landscape.pdf
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ΧΑΡΤΗΣ  12:  Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος 

(Πηγή: https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2018/jul/30/what-china-belt-road-

initiative-silk-road-explainer 

 Η σχέση Κίνας-Αφρικής δεν μπορεί απαραίτητα να μεταφραστεί σε ανάπτυξη και 

τη μείωση της φτώχειας στην περιοχή.269 Ο Huo Jianguo, διευθυντής της Κινεζικής 

Ακαδημίας Διεθνούς Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας στο υπουργείο, προβλέπει 

ότι το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Αφρικής «πιθανότατα θα αυξηθεί κατά περίπου 20% σε 

τρία έως πέντε χρόνια».270Τα καλά νέα είναι ότι μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης θα 

είναι στην Αφρική. Τα κακά νέα είναι ότι η Αφρική θα αντιμετωπίσει οικονομική 

ατροφία και έλλειψη δημιουργίας θέσεων εργασίας εάν η Κίνα συνεχίσει να πλημμυρίζει 

τις αφρικανικές αγορές με φθηνά κινεζικά καταναλωτικά αγαθά και να μισθώσει την 

τοπική εργασία σε ελάχιστα επίπεδα και μισθούς. Η Κίνα είναι ανάλογη με μια 

                                                 
269 Gobind T. Nankani, Regional Vice President for Africa, Foreward” in Harry G,Broadman 

ed.,Africa’s Silk Road (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and development/The 

World Bank, 2007)  
270  China Trade in Services, http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/list/tongji/guoji/1/cateinfo.html, 

(πρόσβαση, 29 Νοε 19)  

http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/list/tongji/guoji/1/cateinfo.html
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πολυεθνική εταιρεία που έρχεται σε μια κοινότητα με πολλές τοπικές μικρές επιχειρήσεις 

και είναι χαμηλότερες από τις τιμές των τοπικών εμπόρων και τους οδηγεί εκτός 

λειτουργίας. Ταυτόχρονα, η Κίνα θα συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην Αφρική, 

ωστόσο η Κίνα θα εξαγάγει περισσότερα από τις παραχωρήσεις που ενδέχεται να 

κρύβονται στις συναλλαγές, σε διάφορων ειδών οικονομικές βοήθειες και στα πακέτα 

δανείων. Υπάρχει η άποψη ότι το μεγάλο σχέδιο της Κίνας για την Αφρική είναι να 

απομακρύνει την οικονομία της από τις διεθνείς αγορές και να αποκτήσει βασικά 

προϊόντα στην πηγή, να διαπραγματευτεί τις τιμές με την αφρικανική κυβέρνηση και να 

εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας (Moody 2011). 

3.4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

 Οι συνθήκες στην Αφρική έχουν αλλάξει ως αποτέλεσμα τεσσάρων σημαντικών 

εξελίξεων: πρώτον, το τέλος πολλών αιματηρών εμφύλιων πολέμων που αφαίρεσαν τη 

ζωή σε εκατομμύρια θύματα.271 Δεύτερον, ένα κύμα εκδημοκρατισμού που προάγει τη 

διαφάνεια και την υπευθυνότητα.272 Τρίτον, την εισαγωγή πολλών σημαντικών 

πολιτικών πρωτοβουλιών που οδήγησαν σε μεταρρύθμιση των ηπειρωτικών και 

περιφερειακών θεσμών273 και τέταρτον, μια νέα δυναμική στην οικονομική απόδοση της 

Αφρικής που αύξησε σημαντικά το μέγεθος της μεσαίας τάξης της ηπείρου.274 (Huliaras, 

EU-Africa Relations: Dealing with the Challenges of the Future 2009). 

 Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υποσαχάριας Αφρικής είναι 

βαθιές και περίπλοκες. Η ΕΕ είναι μακράν ο κύριος εμπορικός εταίρος της Αφρικανικής 

Ηπείρου  και η κύρια πηγή της αναπτυξιακής βοήθειας, ενώ αρκετές συνολικές 

συμφωνίες έχουν δημιουργήσει μια αίσθηση ενός κοινού χώρου που ορισμένοι 

σχολιαστές έχουν ορίσει ως «Eurafrica». Τα τελευταία χρόνια υπήρξε εκτεταμένη 

διπλωματική δραστηριότητα  (βλ.Χάρτη Νο 6). Μια ποικιλία νέων συμφωνιών και 

                                                 
271  OXFROD RESEARCH GROUP, “The Coming Peace: Africa’s Declining Conflicts”, 22 Sep 

16,https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-coming-peace-africas-declining-conflicts, (πρόσβα-

ση, 01 Δεκ 19)  
272   Gabrielle Lynch & Gordon Crawford, “Democratization in Africa 1990-201: an assessment”, 

Taylor & Francis Online, 28 Mar 2011, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347. 

2011.554175?scroll=top&needAccess=true , (πρόσβαση, 01 Δεκ 19) 
273  OECD, Development Centre, “2019 Policy Note on Africa. Infrastructure and Regional 

Connectivity”, 2019, https://www.oecd.org/dev/development-philanthropy/AfricaPolicyNote%20 2019 

.pdf , (πρόσβαση, 01 Δεκ 19) 
274 Ionel Zamfir, “Africa’s Economic Growth. Taking off of slowing down?”, European Parliamentary 

Service, January 2016, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/ 

573891/EPRS_IDA%282016%29573891_EN.pdf , (πρόσβαση, 01 Δεκ 19) 

https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-coming-peace-africas-declining-conflicts
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.%202011.554175?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.%202011.554175?scroll=top&needAccess=true
https://www.oecd.org/dev/development-philanthropy/AfricaPolicyNote%20%202019%20.pdf
https://www.oecd.org/dev/development-philanthropy/AfricaPolicyNote%20%202019%20.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/%20573891/EPRS_IDA%282016%29573891_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/%20573891/EPRS_IDA%282016%29573891_EN.pdf
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φιλόδοξων δηλώσεων έχουν δημιουργήσει μια αυξανόμενη αίσθηση μιας ολοένα 

στενότερης και πιο ισορροπημένης σχέσης. Συγκεκριμένα, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ 

Ευρώπης και Αφρικής βρίσκονται στο στάδιο της αναμόρφωσης (Huliaras, EU-Africa 

Relations: Dealing with the Challenges of the Future 2009). 

 Σήμερα, η σχέση ΕΕ-Αφρικής ρυθμίζεται από τη διάδοχο των Συμβάσεων Λομέ, 

τη Συμφωνία του Κοτονού που υπογράφηκε το 2000 (Babarinde and Faber 2005) και 

καλύπτει μια περίοδο 20 ετών (έως το 2023). Το 2000 πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

Συνάντηση Κορυφής ΕΕ-Αφρικής στο Κάιρο με τη συμμετοχή των 53 κρατών της 

Αφρικής και των τότε 15 κρατών-μελών της ΕΕ. Το Δεκέμβριο του 2005, η ΕΕ υιοθέτησε 

μια νέα στρατηγική με τίτλο «Η ΕΕ και η Αφρική: Προς μια Στρατηγική Εταιρική 

Σχέση». Το κείμενο έδωσε την εντύπωση ότι η ΕΕ ήθελε να υιοθετήσει μια «υψηλή 

στρατηγική» στη σχέση της με την Αφρική. Η δεύτερη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Αφρικής 

που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα το Δεκέμβριο του 2007 μετά από μια μακρά 

περίοδο «επώασης» με διαφωνίες σχετικά με τη συμμετοχή της Ζιμπάμπουε, έδωσε ένα 

νέο δυναμισμό στη διαπεριφερειακή συνεργασία. Η Σύνοδος Κορυφής υιοθέτησε την 

«Κοινή Στρατηγική ΕΕ-Αφρικής» (Joint EU-Africa Strategy)275 και ένα «Σχέδιο 

Δράσης»276 (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

 Το «Σχέδιο Δράσης» εστίασε σε οκτώ (8) τομείς προτεραιότητας συνεργασίας:277 

  α. Ειρήνη και Ασφάλεια. 

  β. Δημοκρατική Διακυβέρηση και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

  γ. Εμπόριο, Περιφερειακή Ολοκλήρωση και Υποδομές  

  δ. Προώθηση των Στόχων Χιλιετηρίδας 

  ε. Κλιματική Αλλαγή 

                                                 
275  European Commission-International Cooperation and Development, “Joint Africa-Eu Strategy”, 

2007, https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/joint-africa-eu-strategy_en , 

(πρόσβαση 01 Δεκ 19) 
276  EUROPEAN COMMISSION, FIRST ACTION PLAN (2008-2010),  https://www.africa-eu-

partnership.org//sites/default/ files/documents/jaes_action_plan_2008-2010.pdf ,(πρόσβαση, 01 Δεκ 19) & 

JOINT AFRICA EU STRATEGY ACTION PLAN 2011-2013, https://www.africa-eu-

partnership.org/sites/default/ files/documents/03-jeas_action_plan_en.pdf ,(πρόσβαση, 01 Δεκ 19) 
277  Ibid 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/joint-africa-eu-strategy_en
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/%20files/documents/jaes_action_plan_2008-2010.pdf
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/%20files/documents/jaes_action_plan_2008-2010.pdf
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/%20files/documents/03-jeas_action_plan_en.pdf
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/%20files/documents/03-jeas_action_plan_en.pdf
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  στ. Ενέργεια  

  ζ. Μετανάστευση,κινητικότητα και εργασία 

  η. Επιστήμη,κοινωνία της πληροφορίας και διάστημα 

 Η Συμφωνία του Κοτονού, οι Σύνοδοι Κορυφής, τα κείμενα στρατηγικής και τα 

σχέδια δράσης σηματοδοτούν μια σημαντική διεύρυνση και εμβάθυνση της σχέσης ΕΕ-

Αφρικής. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, το εμπόριο και η αναπτυξιακή βοήθεια 

αποτελούσαν τις δύο πλευρές της σχέσης [ (Grill 1993) &  (Lister 2007). Σήμερα, η 

πολιτική της ΕΕ προς την Αφρική αποτελείται από τρείς διαφορετικά θεσμικές 

διαστάσεις με διαφορετικούς κανόνες λήψης αποφάσεων: πρώτον, τη βοήθεια, δεύτερον 

το εμπόριο κα τρίτον την εξωτερική πολιτική - και καλύπτει ένα εκτεταμένο αριθμό από 

διαφορετικές ατζέντες που ποικίλλουν από την ανάπτυξη έως την κλιματική αλλαγή, από 

τις επενδύσεις έως τη μετανάστευση και από την αλιεία έως την ειρήνη και την ασφάλεια 

(Χουλιάρας and Πετρόπουλος 2016). Παρακάτω θα αναλύσουμε αυτές τις τρείς όψεις 

της σχέσης 

3.4.1 Αναπτυξιακή Βοήθεια 

 Το ποσοστό της ευρωπαϊκής βοήθειας στην Υποσαχάρια Αφρική μειώθηκε στη 

μεταψυχροπολεμική εποχή. Αυτό αποτελεί μια ξεκάθαρη ένδειξη της μετατόπισης των 

στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ προς την Kεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τις 

χώρες της Mέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Την περίοδο 1970-74, 13 από τους 

15 μεγαλύτερους αποδέκτες ευρωπαϊκής βοήθειας ήταν χώρες της Υποσαχάριας 

Αφρικής. (Χουλιάρας and Πετρόπουλος 2016) Την περίοδο 1970-74, 13 από τους 15 

μεγαλύτερους αποδέκτες ευρωπαϊκής βοήθειας ήταν χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής. 

Την περίοδο 1996-97 ο αριθμός ήταν μόλις 2 ενώ οι υπόλοιπες ήταν χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης και της Mεσογείου (Smith 2004). 

 Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε την μείωση της αναπτυξιακής βοήθειας στην 

Υποσαχάρια Αφρική για τα έτη 2015-2016 καθώς επίσης  ποιοι ήταν οι κύριοι χορηγοί 

βοήθειας στην ήπειρο και ποιες ήταν οι 10 χώρες της Αφρικής με το μεγαλύτερο 

ποσοστό.  
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Πίνακας 14:  Παροχή Βοήθειας στην Αφρικανική Ήπειρο  

το 2016 (Πηγή: https://www.oecd.org) 

 Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές που εισήχθησαν ήταν η χρήση της βοήθειας για 

τη διαρθρωτική προσαρμογή. Μια άμεση συνέπεια αυτής της νέας πολιτικής ήταν «η 

μείωση των ποσών που η ΕΕ κατηύθυνε στη μακροχρόνια ανάπτυξη» (Hurt 2004). 

Ωστόσο, οι πολιτικές βοήθειας άρχισαν να αλλάζουν από το 2000 και μετά. Η μετατόπιση 

έγινε πρώτα αισθητή στα διμερή προγράμματα. Η Σύνοδος Kορυφής της Χιλιετηρίδας 

που διοργάνωσε ο OΗΕ το 2000278 βοήθησε να φέρει τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια 

στο κέντρο της διεθνούς πολιτικής ατζέντας. Συμμαχίες Μη Κυβερνητικών 

                                                 
278  UN ConferencesMeetings and Events, “Millenium Summit (6-8 September 2000)”, September 

2000, https://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml ,( πρόσβαση, 01 Δεκ 19) 

https://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml


108 

Οργανώσεων, όπως η καμπάνια «Make Poverty History»,279 με την υποστήριξη ροκ 

σταρ όπως ο Μπόνο και η Αντζελίνα Τζολί, πέτυχαν να πείσουν κυβερνήσεις να 

υποσχεθούν πιο πολλά χρήματα σε βοήθεια. 

 

Πίνακας 15: Κατανομή Αναπτυξιακής Βοήθειας της ΕΕ στην Αφρική το 2015 

 Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να δεσμεύσουν το 0,51% του Ακαθάριστου 

Εθνικού Εισοδήματος στους προϋπολογισμούς εξωτερικής βοήθειας μέχρι το 2010 και 

0,7% μέχρι το 2015. (EuropeanCouncil 2006). Το σημαντικότερο ήταν ότι υποσχέθηκαν 

να διαθέσουν το 50% της αύξησης στην υποσαχάρια Αφρική (Carbone 2007).  Ο EDF 

(European Development Fund)280 είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την 

παροχή βοήθειας στην Αφρική ο οποίος δεν αποτελεί κομμάτι του Π/Υ της ΕΕ αλλά 

                                                 
279  “Make Poverty History”, 18 May 2005, https://web.archive.org/web/20050518001815/ 

http://www.makepovertyhistory.org/getinvolved/index.shtml , (πρόσβαση, 01 Δεκ 2019)  
280  “EUROPEAN DEVELOPMENT FUND”, European Council/International Cooperation and 

Development,https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-

instruments/european-development-fund_en , (πρόσβαση, 01 Δεκ 19) 

https://web.archive.org/web/20050518001815/%20http:/www.makepovertyhistory.org/getinvolved/index.shtml
https://web.archive.org/web/20050518001815/%20http:/www.makepovertyhistory.org/getinvolved/index.shtml
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
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χρηματοδοτείται από τα κ-μ με βάση ένα συγκεκριμένο «κώδικα», ο οποίος υπόκειται 

στους δικούς του κανόνες και τη διαχείρισή του την έχει μια καθορισμένη επιτροπή.  

 Tο 9ο EDF (2000-07) είχε συνολικούς πόρους περίπου €13,8 δισεκατομμυρίων 

ενώ το 10ο EDF (2008-13) είχε στη διάθεσή του €22,68 δισεκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων επίσης συνέβαλε με €2 δισεκατομμύρια στην ίδια περίοδο 

(Huliaras, EU-Africa Relations: Dealing with the Challenges of the Future 2009). Ακόμη 

περισσότερο, η βοήθεια συμπληρώθηκε από τα προγράμματα διμερούς βοήθειας των 

κρατών-μελών της ΕΕ. Η ΕΕ (δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συν τα κράτη-μέλη) 

χορηγεί περίπου το 60% της συνολικής βοήθειας που λαμβάνουν τα κράτη της Αφρικής 

(Tull 2008). 

 Μια αλλαγή όμως στην πολιτική βοήθειας της ΕΕ προς την Αφρική ήταν η 

εισαγωγή των κριτηρίων της αιρεσιμότητας (conditionality) (Roth 2009). Παρόλο που 

στη Συνθήκη του Κοτονού γινόταν ιδιαίτερη μνεία στον εκδημοκρατισμό, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση, εντούτοις δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση πλέον 

σ΄αυτά τα στοιχεία ως «βασικά» (essential elements). Στο Άρθρο 96 της Συμφωνίας 

αναφέρει ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός 75 

ημερών από τις επίσημες διαβουλεύσεις, «κατάλληλα μέτρα», συμπεριλαμβανομένων 

κυρώσεων μπορεί να ληφθούν.281  

 Ωστόσο, παρά αυτές τις ρυθμίσεις, οι ρήτρες της «χρηστής διακυβέρνησης» 

εφαρμόστηκαν στην πράξη σχετικά επιλεκτικά και ορισμένες φορές σε πλήρη αντίθεση 

με τη ρητορική των δημόσιων δηλώσεων (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). Από το 

2000, το Άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού ενεργοποιήθηκε κατά της Ακτής του 

Ελεφαντοστού (2000), της Λιβερίας (2001), της Ζιμπάμπουε (2002), του Τόγκο (2004), 

της Γουϊνέας (2004) και της Μαυριτανίας (2005) (Gegout 2009). Ωστόσο, δίπλα σ’ αυτές 

τις κυρώσεις, η ΕΕ χρηματοδότησε προγράμματα εκδημοκρατισμού και προώθησης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Αφρική και βοήθησε την Αφρικανική Ένωση 

να αναπτύξει τις δικές της ικανότητες στην παρακολούθηση ζητημάτων που συνδέονται 

με τη διακυβέρνηση (Magliveras and Naldi, The African Union. The Hague 2009). 

                                                 
281   “Article 96 - Essential elements: consultation procedure and appropriate measures as regards 

human rights, democratic principles and the rule of law” , European Council Council of the European 

Union, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cotonou-agreement/text-article-96/ , (πρόσβαση, 01 

Δεκ 19) 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cotonou-agreement/text-article-96/
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 Παρά τις αρχές που ενσωματώθηκαν στα ιδρυτικά κείμενα της Αφρικανικής 

Ένωσης, πολλοί αφρικανοί ηγέτες συνεχίζουν να νοιώθουν άβολα με την επιβολή 

κυρώσεων σε άλλες αφρικανικές χώρες για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με 

εξαίρεση τις αντισυνταγματικές αλλαγές στην εξουσία, η Αφρικανική Ένωση και οι 

περιφερειακοί οργανισμοί της Αφρικής συνεχίζουν να αποφεύγουν την επιβολή 

κυρώσεων στα μέλη τους. (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). Ακόμη περισσότερο, 

πολλοί αφρικανοί αξιωματούχοι παραπονούνται για τα «διπλά κριτήρια» (double 

standards) των Ευρωπαίων, ισχυριζόμενοι ότι δεν υπάρχει μια ανάλογη συζήτηση στην 

Ευρώπη,ιδιαίτερα για τους αφρικανούς μετανάστες που αντιμετωπίζουν συχνά την άμεση 

επαναπροώθηση.282 

Η ατζέντα εκδημοκρατισμού της ΕΕ στην Αφρική είναι περισσότερο 

αντιδραστική παρά ενεργητική. Το ύψος των ενισχύσεων που διοχετεύονται στην 

ανάπτυξη και την εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της τήρησης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και των θεμελιωδών ελευθεριών είναι περιορισμένη. 

Ορισμένοι σχολιαστές υποστηρίζουν ότι η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια πιο θετική 

στρατηγική που να επικεντρώνεται στην οικοδόμηση θεσμών, ιδίως όσον αφορά την 

ενίσχυση της εκλαϊκευτικής, νομοθετικής και εκτελεστικής ικανότητας των εθνικών και 

διεθνικών θεσμών της ηπείρου. Ωστόσο, μια τέτοια στρατηγική - για να είναι 

αποτελεσματική - απαιτεί τεράστια ποσά βοήθειας που δεν είναι σήμερα διαθέσιμα 

(Huliaras, EU-Africa Relations: Dealing with the Challenges of the Future 2009). 

3.4.2 Εμπόριο 

Οι χώρες της Αφρικής, για δεκαετίες, απολάμβαναν μια σειρά από 

πλεονεκτήματα στο εμπόριό τους με την ΕΕ. Ωστόσο, αυτό το προνομιακό καθεστώς δεν 

εμπόδισε τη σχετική παρακμή του ευρωαφρικανικού εμπορίου: μεταξύ 1985 και 2006, 

το μερίδιο της Υποσαχάριας Αφρικής στο εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ μειώθηκε από 3,2% 

σε 1,4% (Tull 2008). Το εμπόριο της Βρετανίας με την περιοχή μειώθηκε από 3,7% το 

1985 σε 2,3% το 2006, ενώ το ποσοστό της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας στο εξωτερικό 

εμπόριο της Γαλλίας μειώθηκε ακόμη πιο πολύ, από 5,2% το 1985 σε 2% το 2006 (Tull 

2008). Παρόλο που αυτή η μείωση ήταν εν μέρει το αποτέλεσμα των φτωχών 

                                                 
282  “Continental shift? Redefining EU-Africa relations”, John Kotsopoulos and Elizabeth 

Sidiropoulos, EUROPEAN POLICY CENTRE,Policy Brief, November 2007, https://www.researchgate. 

net/publication/272834684_Continental_shift_Redefining_EU-Africa_relations , (πρόσβαση, 01 Δεκ 19) 
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οικονομικών επιδόσεων της Αφρικής, ήταν επίσης μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι οι εμπορικές 

προτιμήσεις δεν είχαν μπορέσει να βελτιώσουν τις εξαγωγικές επιδόσεις της ηπείρου 

(Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

Οι μη αμοιβαίες εμπορικές προτιμήσεις που χορηγεί η ΕΕ αποτέλεσαν βασικό 

στοιχείο της σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ (Αφρική-Καραϊβική-Ειρηνικός). Επειδή 

παραβιάζουν τους κανόνες του ΠΟΕ,283 η συμφωνία του Κοτονού πρότεινε τις 

αποκαλούμενες Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ)-(Economic 

Partnership Agreements-EPA)284- μεταξύ της ΕΕ και των περιφερειών ΑΚΕ. Οι τελικές 

διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν το 2014 και η συμφωνία έχει πλέον τεθεί σε 

εφαρμογή σε δεκατρία αφρικανικά κράτη καθώς και στην ΕΕ. Οι τριάντα τρεις 

αφρικανικές χώρες που ανήκουν στους φτωχότερους του κόσμου (Least Less Developed 

Countries-LLDCs_ έχουν ήδη πρόσβαση στην αγορά χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις 

στην ΕΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Τα Πάντα Εκτός από τα όπλα» (Everything 

But Arms)285 του Γενικευμένου Συστήματος Προτιμήσεων της ΕΕ (Generalised System 

of Preferences). Αυτό διασφάλιζε και πάλι εντελώς δωρεάν πρόσβαση στην ΕΕ για 

εξαγωγές αγαθών από σχεδόν όλα τα αφρικανικά κράτη (εκτός της Βόρειας και της 

Νότιας Αφρικής). Οι προτιμήσεις για προϊόντα τα οποία η ΕΕ προστατεύει με άλλο τρόπο 

- ειδικά (μεταποιημένα) γεωργικά προϊόντα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - είναι 

ιδιαίτερα πολύτιμα (Schmieg 2019). Στα τέλη του 2009, η ΕΕ πήρε γι’ αυτήν την 

κατηγορία χωρών 919 επιπλέον δασμούς (Flint 2009). Αλλά η αξία των εμπορικών 

προτιμήσεων σε γενικές γραμμές μειώθηκε καθώς η ΕΕ σύναπτε επίσης εμπορικές 

συμφωνίες με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες και μειώνε επίσης τα τιμολόγιά τους για 

αυτούς (preference erosion).286 

Στο πλαίσιο αυτό, το σημαντικότερο ζήτημα που σχετίζονταν με το εμπόριο στις 

διαπραγματευτικές εντολές της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ ήταν το πώς μπορούσαν να 

                                                 
283     Ο ΠΟΕ επιτρέπει τις εμπορικές προτιμήσεις μόνον όταν είναι αμοιβαίες (όπως στο εσωτερικό 

της ΕΕ) ή όταν παραχωρούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς διακρίσεις (όπως με το αποκαλούμενο 

Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων [Generalised System of Preferences]). 
284  EUROPEAN COMMISSION, “Economic Partnerships”, https://ec.europa.eu/trade/policy 

/countries-and-regions/development/economic-partnerships/ ,(πρόσβαση 01 Δεκ 19) 
285   “Preferential Market Access – European Union Everything But Arms Initiative”, UN Committee 

for Development Policy,  https://www.un.org/ldcportal/preferential-market-access-european-union-

everything-but-arms-initiative/ , (πρόσβαση, 01 Δεκ 19)  
286 “Preference Erosion: The Terms of the Debate”, The World Bank, May 2006, 

http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Preferences_Intro_Terms_of_the_Deb

ate.pdf , (πρόσβαση, 01 Δεκ 19)  

https://ec.europa.eu/trade/policy%20/countries-and-regions/development/economic-partnerships/
https://ec.europa.eu/trade/policy%20/countries-and-regions/development/economic-partnerships/
https://www.un.org/ldcportal/preferential-market-access-european-union-everything-but-arms-initiative/
https://www.un.org/ldcportal/preferential-market-access-european-union-everything-but-arms-initiative/
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Preferences_Intro_Terms_of_the_Debate.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Preferences_Intro_Terms_of_the_Debate.pdf
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βελτιωθούν οι ευκαιρίες των χωρών ΑΚΕ να επωφεληθούν από συμφωνίες. Ορισμένα 

αφρικανικά κράτη είχαν ήδη επωφεληθεί. Για παράδειγμα, η Νότια Αφρική σημείωσε 

αύξηση εξαγωγών από το 2016 έως το 2017 για τα ψάρια (16%) και τη ζάχαρη (289%) 

και τη Μαδαγασκάρη από το 2012 έως το 2016, κυρίως για τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα (65%), μετά την απλούστευση των κανόνων προέλευσης στο πλαίσιο των EPA. 

Η Γκάνα και η Ακτή του Ελεφαντοστού ήταν σε θέση να αυξήσουν τις εξαγωγές 

σοκολάτας, βουτύρου κακάο, πάστας κακάου και σκόνης κακάου κατά 4,5 και 2,5 

αντίστοιχα μεταξύ του 2008 και του 2015. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι 

επέτυχαν την επέκταση της τοπικής μεταποίησης και, ως εκ τούτου, τη δημιουργία αξίας 

και την απασχόληση. Με άλλα λόγια, οι EPA άρχιζαν να συμβάλλουν στη 

διαφοροποίηση των εξαγωγών (Schmieg 2019) 

Ως απάντηση στις διεθνείς εξελίξεις και τους κανόνες του ΠΟΕ, το 1998 τα 

κράτη-μέλη της ΕΕ υιοθέτησαν μια πρόταση για την αντικατάσταση των μονομερών 

εμπορικών προτιμήσεων με μια σειρά από Περιφερειακές Οικονομικές Εταιρικές 

Συμφωνίες και έδωσαν στην Επιτροπή την εντολή να διαπραγματευθεί. (Χουλιάρας και 

Πετρόπουλος 2016). Η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα 

ενδυναμώσουν το εμπόριο (Gibb 2006) και θα μειώσουν τη φτώχεια. Διάφοροι αναλυτές 

αμφισβήτησαν αυτόν τον ισχυρισμό και υποστήριξαν ότι η ΕΕ απλά προσπαθεί να 

προωθήσει τις εξαγωγές της στην Αφρική εις βάρος άλλων αναπτυγμένων κρατών 

(Raffer 2002). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι το κίνητρο δεν ήταν τα εμπορικά 

συμφέροντα αφού η ΕΕ «εξάγει πολύ λίγο στις χώρες ΑΚΕ και οι Ευρωπαίοι επενδυτές 

έχουν δείξει πολύ μικρό ενδιαφέρον για να δημιουργήσουν εταιρείες σ’ αυτές τις αγορές» 

(EUROPEANCOMMISSION 2008). 

Mεγάλη έμφαση δόθηκε στην περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση ανάμεσα 

στις αφρικανικές χώρες (Farrell 2005). Βεβαίως, αυτή η έμφαση στην περιφερικότητα 

(regionalism) βασιζόταν στους κανόνες του ΠΟΕ που, παρόλο που απαγορεύουν τη μη-

αμοιβαιότητα, επιτρέπουν συμφωνίες ανάμεσα σε οικονομικά μπλόκ (Flint 2009). Η ΕΕ 

ανακοίνωσε ότι θα διαπραγματευθεί με συγκεκριμένες ομάδες των Χωρών ΑΚΕ: πέντε 

στην Υποσαχάρια Αφρική και μια στην Kαραϊβική (βλ. Χάρτη 13). Οι διαπραγματεύσεις 

ξεκίνησαν το 2002 με προθεσμία ολοκλήρωσης το 2007 – όταν η ρήτρα εξαίρεσης του 

ΠΟΕ έληγε (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 
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ΧΑΡΤΗΣ  13: Οι Ζώνες των Οικονομικών Εταιρικών Συμφωνιών στην Αφρική 

Πολλοί επιστήμονες και μεγάλος αριθμός αναπτυξιακών ΜΚΟ  υποστήριξαν ότι 

οι EPAs θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στις αφρικανικές οικονομίες σε πολλά επίπεδα. 

Πρώτον, ισχυρίστηκαν ότι τα κράτη της Αφρικής θα χάσουν σημαντικούς πόρους από 

τους δασμούς στις εισαγωγές. Μερικοί αναλυτές δε πρόβλεψαν μια μείωση στα κρατικά 

έσοδα ύψους 10-30% (McQueen 1999). Δεύτερον, και πιο σημαντικό, πολλοί 

παρατηρητές ισχυρίστηκαν ότι οι αφρικανοί παραγωγοί δεν θα είναι σε θέση να 

ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές. Mερικοί μελετητές τόνισαν ότι η αποβιομηχάνιση 

που θα προκαλέσουν οι EPAs θα είναι εντονότερη στη Δυτική Αφρική (Goodison 2007). 

Τρίτον, μερικοί επικριτές των EPAs τόνισαν ότι η νέα περιφερειοποίηση θα ακύρωνε 

προσπάθειες δεκαετιών για περιφερειακή ολοκλήρωση στην Αφρική (βλ. Χάρτη 13). 

Παρόλο που αυτοί οι επικριτές αναγνώριζαν ότι οι υπάρχοντες περιφερειακοί οργανισμοί 

στην ήπειρο είχαν αλληλεπικαλυπτόμενους καταλόγους μελών και περιορισμένη 

συμπληρωματικότητα, «η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 
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διαπραγματεύσεις για τις EPA είναι πιθανό να επιδεινώσει μια κατάσταση που είναι ήδη 

ατελής και κατακερματισμένη» (Farrell 2005). 

Πολλοί έχουν κατηγορήσει την ΕΕ ότι χρησιμοποιεί τακτικές «διαίρει και 

βασίλευε», επαναχαράσσοντας το χάρτη περιφερειακής ολοκλήρωσης στην Αφρική 

(Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). Κάποιος αναλυτής συμπέρανε ότι οι EPA ήταν 

«φτωχά σχεδιασμένες» (poorly-thought) και  «ασαφώς προσδιορισμένες» (ill-defined) 

(Watts 1998). Άλλοι ισχυρίστηκαν ότι οι συμφωνίες ήταν ακόμη ένα παράδειγμα της 

ασύμμετρης φύσης των ευρωαφρικανικών σχέσεων, δύο ομάδων χωρών με «πολύ άνιση 

πολιτική και οικονομική ισχύ» (Farrell 2005). Το νέο πλαίσιο των EPA, σημείωσαν οι 

επικριτές, ήταν περισσότερο μια «διαταγή» (diktat) παρά μια αληθινή εταιρική σχέση 

(Flint 2009). Ωστόσο, είναι  δύσκολο να ισχυριστούμε ότι η νέα εμπορική πολιτική της 

ΕΕ προς την Αφρική, υποσκάπτει τους διακηρυγμένους στόχους της αναπτυξιακής της 

πολιτικής (την καταπολέμηση της φτώχειας) όπως ισχυρίστηκαν μερικοί αναλυτές (G. R. 

Olsen 2008). 

Συνολικά, 20 χώρες ΑKΕ συμφώνησαν να υπογράψουν ενδιάμεσες συμφωνίες 

που τηρούσαν τους κανόνες του ΠΟΕ, ενώ 43 χώρες αποφάσισαν, για διαφορετικούς 

λόγους, να μην υπογράψουν καθόλου συμφωνίες (Flint 2009). Βεβαίως, οι περισσότερες 

από αυτές είναι Ελάχιστα Αναπτυγμένες LLDCs που δεν κινδυνεύουν από κυρώσεις 

καθώς η πρόσβασή τους στην αγορά της ΕΕ είναι ήδη εγγυημένη μέσω της πρωτοβουλίας 

«Όλα εκτός από Όπλα» (Everything But Arms). Σήμερα, οι μη-Ελάχιστα Αναπτυγμένες 

Χώρες υπόκεινται στο καθεστώς του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων που 

εφαρμόζεται σε όλες τις τρίτες χώρες. (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

Φυσικά, το κύριο θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρει 

καλύτερη πρόσβαση στην αγορά στις αφρικανικές χώρες. Η πρόσβαση αυτή δεν 

παρέχεται επαρκώς από το ισχύον καθεστώς, την πρωτοβουλία Everything But Arms 

(EBA). Στην πραγματικότητα, η ΕΒΑ περιλαμβάνει μόνο τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

χώρες, ενώ αποκλείονται οι πιο δυναμικές οικονομίες της περιοχής - όπως η Γκάνα και η 

Κένυα. (Huliaras, EU-Africa Relations: Dealing with the Challenges of the Future 2009). 

Επιπλέον, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι ο αντίκτυπος της ΕΒΑ στην ανάπτυξη ήταν 

πολύ περιορισμένος (Faber and Orbie 2007). Mερικοί παρατηρητές έφτασαν μάλιστα στο 

σημείο να υποστηρίξουν ότι η EBΑ είναι μια «προβληματική διευθέτηση» που απέτυχε 

να εκπληρώσει τους διακηρυγμένους στόχους της: οι Kανόνες Προέλευσης (Rules of 
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Origin) που εισήχθησαν για να εμποδίσουν την επανεξαγωγή προϊόντων από μη 

αφρικανικές χώρες «είναι πολύ πολύπλοκοι και περιοριστικοί για να έχουν ένα απτό 

αποτέλεσμα στην ανάπτυξη της Αφρικής» (D. Kohnert 2008) (Χουλιάρας and 

Πετρόπουλος 2016). 

Από τη μια πλευρά, η δέσμευση της ΕΕ για ελεύθερο εμπόριο με την Αφρική 

είναι στην καλύτερη περίπτωση μερική. Εστιάζοντας στα τιμολόγια, η ΕΕ αρνείται να 

αναγνωρίσει ότι οι γεωργικές της επιδοτήσεις στρεβλώνουν σε μεγάλο βαθμό το εμπόριο 

ΕΕ-Αφρικής, παρά το γεγονός ότι οι δικές της εκθέσεις για το καθεστώς σιτηρών 

αποκαλύπτουν ότι, ελλείψει άμεσων ενισχύσεων, οι περισσότεροι καλλιεργητές 

δημητριακών της ΕΕ θα μειώσουν την αροτραία καλλιέργεια κατά τουλάχιστον 50% 

(Gillson, et al. 2004). Πρόσφατα ο βρετανός οικονομολόγος, Nicholas Stern, σημείωσε 

ότι ενώ η μέση ευρωπαϊκή αγελάδα επιδοτείται κατά περίπου 2,50 δολάρια την ημέρα, 

το 75% του πληθυσμού της Υποσαχάριας Αφρικής ζει με λιγότερο από 2,00 δολάρια την 

ημέρα. (Huliaras, EU-Africa Relations: Dealing with the Challenges of the Future 2009) 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με όσα προαναφερθήκαν αντιλαμβανόμαστε ότι η 

«ειδική μεταχείριση» στις εμπορικές συναλλαγές που χαρακτήριζε την σχέση ΕΕ-

Αφρικής για περισσότερες από τρεις δεκαετίες έχει τελειώσει. Για την ΕΕ, η Αφρική δεν 

είναι πλέον ξεχωριστή αλλά μια μόνο από πολλές περιφέρειες με τις οποίες 

συναλλάσσεται σε παγκόσμια κλίμακα (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

3.4.3 Εξωτερική Πολιτική 

Η ΕΕ μέχρι τις αρχές του 1990 δεν έχει σταθερή και συντονισμένη εξωτερική 

πολιτική. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ287 εισήχθη για πρώτη φορά στην εξωτερική 

πολιτική της ΕΕ η έννοια του στοιχείου των «κοινών δράσεων» (joint actions), με την 

πρώτη να λαμβάνει χώρα στην Αφρική με την αποστολή εκλογικών παρατηρητών στην 

Νότια Αφρική.288 Η υιοθέτηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

                                                 
287 “Treaty on European Union” Council of the European Communities, 07 Feb 1992,  

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf,, 

(πρόσβαση, 02 Δεκ 19) 
288  “Summary of AG-074 United Nations Observer Mission in South Africa (UNOMSA) (1992-

1994) ‘, UN  ARCHIVES AND RECORDS MANAGEMENT,   https://search.archives.un.org/downloads 

/united-nations-observer-mission-in-south-africa-unomsa-1992-1994.pdf , (πρόσβαση, 02 Δεκ 19) 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
https://search.archives.un.org/downloads%20/united-nations-observer-mission-in-south-africa-unomsa-1992-1994.pdf
https://search.archives.un.org/downloads%20/united-nations-observer-mission-in-south-africa-unomsa-1992-1994.pdf
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Ασφάλειας (CFSP)289 και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ESDP) 

έδωσαν μια νέα ώθηση σε ένα μεγάλο αριθμό δράσεων. 

Η πρώτη φορά που η ΕΕ έστελνε δυνάμεις εκτός Ευρώπης, ήταν τον Ιούνιο του 

2003 όπου το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις της ΕΕ 

στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (DRC) (Faria 2004) (G. Olsen 2004). Αυτή ήταν και 

η πρώτη φορά που η ΕΕ έστελνε δυνάμεις εκτός Ευρώπης. Η Επιχείρηση «ΑΡΤΕΜΙΣ», 

όπως αποκλήθηκε, είχε ως κύριο στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης ασφαλείας 

στην επαρχία Ituri και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα Bunia. Η δύναμη της ΕΕ 

αποτελούνταν από 1.850 στρατιώτες που αναπτύχθηκαν ταχύτατα χωρίς τη βοήθεια του 

ΝΑΤΟ. Η Γαλλία έδρασε ως το «έθνος πλαίσιο» (framework nation) για την επιχείρηση, 

προμηθεύοντας τις περισσότερες δυνάμεις αλλά και τον διοικητή της αποστολής. Η 

Επιχείρηση Άρτεμις θεωρήθηκε σχετικά επιτυχής, βελτιώνοντας τις συνθήκες ασφαλείας 

και επιτρέποντας την επιστροφή των προσφύγων (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

Η δεύτερη αποστολή της ΕΕ στην Αφρική ήταν τον Απρίλιο του 2006, όπου 

κατόπιν απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ αναπτύχθηκαν 1.100 στρατιώτες στην Κινσάσα290 

της ΛΔΚ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Αυτήν τη φορά τη διοίκηση 

ανέλαβε Γερμανός και το Βερολίνο προμήθευσε περίπου το ένα τρίτο της δύναμης 

(Chivvis 2007).Το άλλο ένα τρίτο αποτελούνταν από Γάλλους ενώ 18 άλλα κράτη-μέλη 

συν την Τουρκία έστειλαν στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό (Chivvis 2007). Μια 

μεγαλύτερη δύναμη-υποστήριξης παρέμεινε «πίσω από τον ορίζοντα» στο γειτονικό 

Γκαμπόν (Howorth 2007); (G. R. Olsen 2008) Αυτή η επιχείρηση ήταν επίσης επιτυχής: 

παρόλο που υπήρξαν περιστατικά παρενόχλησης ψηφοφόρων και βίαιες συγκρούσεις 

ανάμεσα σε οπαδούς πολιτικών κομμάτων, οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν ομαλά 

(Chivvis 2007). Εικοσιπέντε εκατομμύρια ψηφοφόροι πήραν μέρος στην εκλογική 

διαδικασία που είχε ένα συνολικό κόστος διεξαγωγής 400 περίπου εκατομμυρίων 

δολαρίων που κάλυψε σε μεγάλο βαθμό η ΕΕ (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

                                                 
289 Common Foreign and Security Policy, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT /?uri= 

LEGISSUM:a19000 , (πρόσβαση, 02 Δεκ 19) 
290  «SECURITY COUNCIL AUTHORIZES DEPLOYMENT OF EUROPEAN UNION FORCE TO 

SUPPORT UNITED NATIONS MISSION DURING DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 

ELECTIONS”, SC/8698, 25 April 2006,  https://www.un.org/press/en/2006/sc8698.doc.htm, (πρόσβαση, 

02 Δκε 19) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT%20/?uri=%20LEGISSUM:a19000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT%20/?uri=%20LEGISSUM:a19000
https://www.un.org/press/en/2006/sc8698.doc.htm


117 

Η τρίτη αποστολή της ΕΕ στην Αφρική και η πιο φιλόδοξη επιχείρηση μέχρι 

σήμερα έλαβε χώρα στο Τσαντ και την Kεντρο-αφρικανική Δημοκρατία το Φεβρουάριο 

του 2008.291 Mε την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του OΗΕ, η ΕΕ ανέπτυξε 3.700 

στρατιώτες. Η Γαλλία συνέβαλε με 2.000, η Iρλανδία με 450, η Πολωνία με 400, η 

Αυστρία με 210, η Σουηδία με 200, η Ρουμανία και το Βέλγιο με 120 έκαστη, η Ισπανία 

με 80, η Ολλανδία με 60, η Φινλανδία με 40 και η Σλοβενία με 15. (Huliaras, EU-Africa 

Relations: Dealing with the Challenges of the Future 2009). Ωστόσο το Ηνωμένο 

Βασίλειο και η Γερμανία δεν συνέβαλαν με προσωπικό (IISS, "EUFOR in Chad and 

CAR" 2008). Το Mάρτιο του 2009, ακολουθώντας μια συνήθη πρακτική, η ευρωπαϊκή 

ειρηνευτική δύναμη παραχώρησε τη θέση της σε μια δύναμη του OΗΕ.292 Αυτή η 

πολιτικά ευαίσθητη (λόγω των προηγούμενων γαλλικών στρατιωτικών επεμβάσεων στο 

Τσαντ) αποστολή θεωρήθηκε ως απολύτως επιτυχής. Mερικοί αναλυτές ισχυρίστηκαν 

ότι θα μπορούσε να αποτελέσει «πρότυπο για επιχειρήσεις-γέφυρες οι οποίες 

αναπτύσσονται γρήγορα ως εμπροσθοφυλακές πριν την κυρίως ειρηνευτική δύναμη» 

(Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

Οι τρεις στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στην Αφρική είναι εξαιρετικά 

σημαντικές γιατί: 

 α.   Αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα επιτυχούς συνεργασίας ΕΕ-

ΟΗΕ. 

 β.  Δείχνουν τη μεγάλη σημασία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας, και 

 γ.  Αποδεικνύουν ότι η ΕΕ είναι σε θέση να σχεδιάσει τις δικές της 

στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς προσφυγή στην υποστήριξη του ΝΑΤΟ (σε αντίθεση με 

τις αντίστοιχες επιχειρήσεις στα Βαλκάνια) (Bagoyoko and Faber 2005) & (Huliaras, EU-

Africa Relations: Dealing with the Challenges of the Future 2009). 

Οι παραπάνω αποστολές ήταν ένα μήνυμα κυρίως προς τον Αμερικανό Πρόεδρο 

George Bush Junior, ότι η ΕΕ είναι μια ανεξάρτητη οντότητα  η οποία έχει τη δυνατότητα 

                                                 
291  “Security Council, Unanimously Adopting Resolution 2127 (2013), Mandates Mission in Central 

African Republic to Protect Civilians, Restore State Authority”, SC/11200, 5 December 2013, 

https://www.un.org/press/en/2013/sc11200.doc.htm, (πρόσβαση, 02 Δεκ 19)  
292   “EU peacekeeping handover in Chad” BBC News, 15 March 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 

africa/7944935.stm , (πρόσβαση, 03 Δεκ 2019) 

https://www.un.org/press/en/2013/sc11200.doc.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/%20africa/7944935.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/%20africa/7944935.stm
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να επιλύει προβλήματα αναπτύσσοντας τη δική της στρατιωτική δύναμη (Gegout 2009). 

Εντούτοις πολλοί ισχυρίστηκαν ότι πολλά μέλη της ΕΕ αναγκάσθηκαν να στείλουν 

δυνάμεις στην Αφρική και ότι αποφάσισαν να συμμετάσχουν λόγω των πιέσεων της 

Γαλλίας και γιατί και οι τρεις αποστολές ήταν «χαμηλού ρίσκου, περιορισμένες χωρικά 

και χρονικά και χωρίς να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες» καθώς η ΕΕ «είχε προσκληθεί 

από Αφρικανικές χώρες με εντολή των Ηνωμένων Εθνών» (Gegout 2009). Ωστόσο αυτή 

η ρεαλιστική αντίληψη των πολιτικών της ΕΕ αγνοεί ότι και οι τρεις αποστολές ήταν 

τμήμα μια ευρύτερης προσέγγισης για την επίλυση συγκρούσεων στην Αφρική και δεν 

μπορούν να εξηγηθούν μόνον από τις γαλλικές πιέσεις (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 

2016). 

Το Δεκέμβριο του 2008, η ΕΕ ξεκίνησε την υλοποίηση της πρώτης ναυτικής της 

αποστολής, της Επιχείρησης Αταλάντα.293 Ο βασικός στόχος της ήταν η καταπολέμηση 

της σομαλικής πειρατείας, η οποία είχε εξελιχθεί σε μια σοβαρή απειλή για τη διεθνή 

ναυσιπλοΐα. Πολεμικά πλοία της ΕΕ επίσης ανέλαβαν την προστασία σκαφών που 

μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια για λογαριασμό του Παγκοσμίου Προγράμματος 

Τροφίμων του ΟΗΕ (WTO) (IISS, "Africa" 2009b). Η ναυτική επιχείρηση της ΕΕ, σε 

συνεργασία με το NATO και άλλες δυνάμεις (Kίνα, Rωσία, Iαπωνία, Nότια Kορέα και 

Iράν) ανέλαβε περιπολίες κατά μήκος ενός διαδρόμου που ακολουθούσαν τα εμπορικά 

πλοία στον Kόλπο του Άντεν για να προστατευθούν από επιθέσεις πειρατών (Χουλιάρας 

και Πετρόπουλος 2016) 

Η Επιχείρηση «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» ήταν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έδειξε 

ότι η δέσμευση της ΕΕ στην Αφρική ήταν μεγαλύτερη απ’ αυτή που υπέθεταν μερικοί 

σκεπτικιστές παρατηρητές και ασφαλώς πολύ σημαντικότερη από ένα απλό 

«προπέτασμα καπνού» για γαλλικές «νεοαποικιακές» επεμβάσεις. Ωστόσο η αλήθεια 

είναι ότι η προσέγγιση της ΕΕ στην Αφρική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

συστηματική και συνεπής. Άλλες αφρικανικές συγκρούσεις με πολλούς νεκρούς δεν 

προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των Βρυξελλών (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

                                                 
293  “EU naval operation against piracy (EUNAVFOR Somalia - Operation ATALANTA”, 

EUROPEAN UNION COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY, Updated June 2016, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede230610factsheeteunavforso
malia_/sede230610factsheeteunavforsomalia_en.pdf , (πρόσβαση, 03 Δεκ 19) 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede230610factsheeteunavforsomalia_/sede230610factsheeteunavforsomalia_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede230610factsheeteunavforsomalia_/sede230610factsheeteunavforsomalia_en.pdf
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3.4.4 Προοπτικές στις Σχέσεις ΕΕ-Αφρικής 

 Ο όρος «εταιρική σχέση» (partnership) χρησιμοποιήθηκε, όσον αφορά τις σχέσεις 

ΕΕ-Αφρικής, από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957.294 Καίτοι το πνεύμα συνεργασίας που 

αυτό συνάγεται έχει διατηρηθεί στο πέρασμα δεκατιών, είναι σε μεγάλο βαθμό άνισο και 

περιορίζεται κυρίως σε αναπτυξιακή ατζέντα. Ωστόσο, στη διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-

Αφρικής το Δεκέμβριο 2007,295 τόσο η ΕΕ όσο και η Αφρική δεσμεύθηκαν ότι αυτή 

ήταν η απαρχή μιας «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» η οποία θα αντικατοπτρίζει τον 

μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής. 

 Πράγματι. Με εξαίρεση κάποιες σκανδαλώδεις περιπτώσεις, η Αφρική βρίσκεται 

στις πιο σταθερές και δημοκρατικές ηπείρους από την περίοδο των «κινητοποιήσεων 

ανεξαρτησίας» του 1960.296 Επιπρόσθετα, η οικονομική της ανάπτυξη την τελευταία 

δεκαετία κυμαίνεται σταθερά πάνω από 5%.297 Ταυτόχρονα η «φωνή» της Αφρικής στη 

διεθνή σκηνή, έγινε πιο δυνατή απόρροια της δημιουργίας της Αφρικανικής Ένωσης 

(AU) το 2002.298  

Η θέση της ΕΕ έχει επίσης αλλάξει. Έχει αυξήσει το εύρος των δυνατοτήτων της 

εξωτερικής πολιτικής της αλλά και την προθυμία να τις χρησιμοποιήσει, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι μπορεί να αναπτύσσει τα δικά της στρατεύματα (boots on the ground), μέσω 

της Κοινής Eυρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφαλείας (Common Security and 

Defence Policy-CSDP).299 Αυτό έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ 

«βλέπει» τις ευθύνες της ως διεθνούς παράγοντα. (Kotsopoulos and Sidiropoulos 2007). 

Σε επίπεδο ασφαλείας, η νέα διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης (European External Action Service – EEAS) παρήγαγε δύο 

                                                 
294 European Parliament, “Treaty of Rome (EEC)” , 25 March 1957, https://www1.europarl.europa 

.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome , (πρόσβαση, 03 Δεκ 

19) 
295 African Union (AU), “2ND EU-AFRICA SUMMIT”, Lisbon, 08 Dec 2007, https://www.africa-

eu-partnership.org /en/our-events/2nd-eu-africa-summit , (πρόσβαση, 03 Δεκ 19) 
296  Daniel Schwartz, “ 1960: The Year of Africa”, CBC News, 08 June 2010, https://www.cbc.ca 

/news/world/1960-the-year-of-africa-1.909381 , (πρόσβαση, 03 Δεκ 19) 
297 “ Africa's economic growth” European Parliament, EPRS, January 2016, https://www.europarl. 

europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573891/EPRS_IDA%282016%29573891_EN.pdf, (πρόσβαση, 03 

Δεκ 19) 
298     AU, “About the African Union”, https://au.int/en/overview, (πρόσβαση, 03 Δεκ 19) 
299   European External Action Service (EEAS), “Shaping of a Common Security and Defence 

Policy”,  08 July 2016, https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5388/ 

shaping-of-a-common-security-and-defence-policy-_en,  (πρόσβαση, 03 Δεκ 19) 

https://au.int/en/overview
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5388/%20shaping-of-a-common-security-and-defence-policy-_en
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5388/%20shaping-of-a-common-security-and-defence-policy-_en
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σημαντικά κείμενα στρατηγικής για το «Kέρας της Αφρικής» και το Σαχέλ (Helly 2013). 

Αυτά τα κείμενα είναι αρκετά λεπτομερή, περιγράφοντας συγκεκριμένες πολιτικές και 

εργαλεία πολιτικής και αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από ευχολόγια και διακηρύξεις 

χωρίς περιεχόμενο. Η αποτροπή των κρίσεων (crisis prevention) και η διαχείριση των 

κρίσεων (crisis management) βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της 

ευρωαφρικανικής ατζέντας (Χουλιάρας and Πετρόπουλος 2016). 

Επιπροσθέτως, ΕΕ κατάφερε να «εξαγάγει» σε κάποιο τουλάχιστον βαθμό το 

«μοντέλο ολοκλήρωσης» που ακολουθεί στην Αφρική. Η Αφρικανική Ένωση 

αποτελείται από θεσμούς και πλαίσια πολιτικής που «καθρεφτίζουν» την ΕΕ. Ρίχνοντας 

όμως μια προσεχτική ματιά στους αφρικανικούς θεσμούς, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι 

αρκετά διαφορετικοί από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς. Σε αντίθεση με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Αφρικανική Επιτροπή δεν είναι ένας υπερεθνικός αλλά ένας 

διακυβερνητικός θεσμός χωρίς πραγματικές εξουσίες στη λήψη αποφάσεων300. 

Επιπροσθέτως, σχεδόν 15 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Αφρικανική Ένωση δεν διαθέτει 

ακόμη ένα δικαστήριο, κάτι ζωτικής σημασίας για μια ήπειρο με σοβαρές παραβιάσεις 

κανόνων δικαίου (Magliveras and Naldi 2013). Ομοίως το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο 

ακόμη χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά για να μοιάσει –σε κάποιο τουλάχιστο βαθμό– 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της δεκαετίας του ’80 (Magliveras and Naldi 2003). 

Τέλος, οι προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης για τη δημιουργία οικονομικών θεσμών 

είναι ακόμη στο στάδιο της ρητορικής. Όπως τονίζει ένας αναλυτής,301 «οι Αφρικανοί 

ηγέτες επαινούν δημοσίως την περιφερειακή συνεργασία (regionalism) αλλά δεν 

δείχνουν διατεθειμένοι να την προωθήσουν». 

Δύο παράγοντες φαίνεται ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

σχέσεων ΕΕ-Αφρικής στα επόμενα χρόνια. Ο πρώτος είναι ο ρόλος της Κίνας στην 

Αφρική. Η συζήτηση έχει ορισμένες φορές παρεκτραπεί σε όρους «σφαιρών επιρροής» 

του 19ου αιώνα, με πολλούς αναλυτές (κυρίως στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) να 

προβάλλουν μια αφήγηση σύμφωνα με την οποία η Κίνα «κατακτά» την Αφρική, 

                                                 
300    Toni Haastrup, “ "EU as Mentor? Promoting Regionalism as External Relations Practice in EU-

Africa Relations", November 2013, https://www.researchgate.net/publication/263123972 _EU_as_ 

Mentor_Promoting_Regionalism_as_External_Relations_Practice_in_EU-Africa_Relations, (πρόσβαση, 

03 Δεκ 19) 
301   Geert Laporte and James Mackie, “Building the African Union An assessment of past progress 

and future prospects for the African Union’s institutional architecture”, ECDPM, October 2010,        

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:373584/FULLTEXT01.pdf , (πρόσβαση, 03 Δεκ 19) 

https://www.researchgate.net/publication/263123972%20_EU_as_%20Mentor_Promoting_Regionalism_as_External_Relations_Practice_in_EU-Africa_Relations
https://www.researchgate.net/publication/263123972%20_EU_as_%20Mentor_Promoting_Regionalism_as_External_Relations_Practice_in_EU-Africa_Relations
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:373584/FULLTEXT01.pdf
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περιορίζοντας την επιρροή της Ευρώπης στην ήπειρο. Μερικοί, όπως ο πρώην Επίτροπος 

Louis Michel,302 έχουν μιλήσει για ένα «νέο μεγάλο παιχνίδι». Η Γερμανίδα 

Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ κάλεσε μάλιστα σε δράση υποστηρίζοντας ότι οι 

Ευρωπαίοι δεν πρέπει «να αφήσουν τις αφρικανικές δεσμεύσεις τους στη Λαϊκή 

Δημοκρατία της Κίνας» (Χουλιάρας and Πετρόπουλος 2016). 

Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η φιλελευθεροποίηση του  εμπορίου (Χουλιάρας 

and Πετρόπουλος 2016) Oι Oικονομικές Εταιρικές Συμφωνίες έχουν προκαλέσει 

οξύτατες αντιδράσεις από χώρες της Αφρικής. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του 

Υπουργού Πληροφοριών της Σενεγάλης Bacar Dia: «Όταν μας ζητούν να ανοίξουμε τα 

σύνορά μας για να επιτρέψουμε προϊόντα του Βορρά χωρίς δασμολογικά εμπόδια, χωρίς 

φόρους, είναι σχεδόν σαν να μας κηρύσσουν πυρηνικό πόλεμο» (Sanoussi and Stevens 

2009, 50-2). 

Εν κατακλείδι, βλέπουμε ότι η Αφρική έχει ένα δυνατό αποτύπωμα στον 

παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη. Οι νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας 

(τρομοκρατία, εμφύλιοι πόλεμοι και αποτυχημένα κράτη) αύξησαν τη στρατηγική της 

σημασία. Η δυναμική είσοδος της Κίνας στην ήπειρο σε συνδυασμό με την απότομη αλλά 

και σταθερή οικονομική ανάπτυξη της Αφρικής αύξησε το ενδιαφέρον διαμορφωτών 

πολιτικής στη Δύση. Η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας της 

ΕΕ Federica Mogherini, σε συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι «σε όλα αυτά τα χρόνια η ΕΕ 

έχει ξεκινήσει να οικοδομεί μια πραγματική εταιρική σχέση ίσων με την Αφρική».303 

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι η ΕΕ κινείται από μια πολιτική για την 

Αφρική σε μια πολιτική με την Αφρική. Το σημαντικότερο ερώτημα είναι κατά πόσον οι 

                                                 
302   European Commision, "Europe-Africa: the indispensable partnership",  Louis Michel European 

Commissioner for Development and Humanitarian Aid , Speech /07/782, 30 Nov 2007, https://ec.europa. 

eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_07_782 , (πρόσβαση, 03 Δεκ 19) 
303 "Europe and Africa share many of the same interests: we both want a stronger Africa – with quality 

jobs for its youth, a better business climate, and peace and security for all. In these years we have started to 

build a real partnership of equals with Africa. We are already strong political partners, the next step is to 

be true economic partners and deepen our trade and investment relationship. We want to give young people 

opportunities to achieve their aspirations. Boosting responsible investment in Africa is a win-win for both 

sides.", State of the Union 2018: Towards a new 'Africa - Europe Alliance' to deepen economic relations 

and boost investment and jobs, Press Release, 12 Sep 2018, European Commission, (πρόσβαση, 03 Δεκ 

19). 
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Ευρωπαίοι έχουν μια ξεκάθαρη θέση για τα συμφέροντα και τους στόχους τους στην 

Αφρική. Από ορισμένες πλευρές, οι πολιτικές της ΕΕ προς την Αφρική είναι περισσότερο 

αποτέλεσμα της εσωτερικής θεσμικής δυναμικής και των διεθνών φιλοδοξιών της 

Ένωσης και λιγοτέρο το αποτέλεσμα συγκεκριμένων στόχων που σχετίζονται με την ίδια 

την Αφρική. Μελετώντας τα κείμενα στρατηγικής και τις σχετικές συμφωνίες, φαίνεται 

ότι μια ολοκληρωμένη αντίληψη των ευρωπαϊκών συμφερόντων και στόχων στην 

Αφρική ακόμη απουσιάζει (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 
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ΚΕΦAΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ 

4.1 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ  

Mέχρι το τέλος του 20ού αιώνα, η Αφρική θεωρούνταν ως «η ήπειρος χωρίς 

ελπίδα» (Hopeless Africa)304 μια χωρική οντότητα «εκτός του διεθνούς συστήματος, στα 

«εξωτερικά όρια» του πλανήτη» (Bayart 2000, 217). Διάφορες μελέτες επικεντρώνονταν 

στο πώς και γιατί η Αφρική ήταν σε μια κατάσταση «μόνιμης κρίσης» (Van de Walle 

2001), αντιμέτωπη με συνεχείς συγκρούσεις, μαζική φτώχεια και εγκληματικότητα. 

Πολλοί εύκολα κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι η Αφρική δεν είχε κανένα ενδιαφέρον 

για τη διεθνή πολιτική παρά μόνο στο βαθμό που αντιμετώπιζε ανθρωπιστικές 

καταστροφές. Ωστόσο, μετά από μια δεκαπενταετία υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, η 

συζήτηση έχει πλέον στραφεί στην αντίθετη κατεύθυνση. (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 

2016). 

Στη νέα εποχή η «Αφρική αναδύεται» (Africa Emerges) (Rotberg, "AFRICA 

EMERGES: CONSUMMATE CHALLENGES, ABUNDANT OPPORTUNITIES" 

2014) ,κινούμενη από το «σκοτάδι στο πεπρωμένο» (Darkness to Destiny) (D. Clarke 

2012) «οδηγώντας τον κόσμο» (Leading the Way).305 Πολλοί μιλούν για το «θαύμα της 

αφρικανικής ανάπτυξης» (African Growth Miracle)306 και προβλέπουν ότι «η Αφρική 

είναι η επόμενη Ασία» (The Next Asia Is Africa).307 Οι πιο ενθουσιώδεις εξηγούν «γιατί 

η Αφρική θα κυριαρχήσει στον 21ο αιώνα» (Why Africa will rule the 21st century).308 

Ένα βιβλίο για την «ιστορία πίσω από την οικονομική επανάσταση στην Αφρική» έχει 

                                                 
304 The Economist, “Hopeless Africa”, 11 May 2000, https://www.economist.com/ 

leaders/2000/05/11/hopeless-africa, (πρόσβαση, 07 Δεκ 2019) 
305   Steven Radelet,  “Emerging Africa: How 17 Countries Are Leading the Way”, Center for Global 

Development, September 2010, https://www.cgdev.org/sites/default/files/1424419_file_ EmergingAfrica 

_FINAL.pdf , (πρόσβαση, 7 Δεκ 2019) 
306  Alwyn Young, “The African Growth Miracle”, Working Paper 18490, National Bureau of 

Economic Research, October 2012, https://www.nber.org/papers/w18490.pdf , (πρόσβαση, 7 Δεκ 2019) 
307   Howard W.French, " The Next Asia Is Africa: Inside the Continent's Rapid Economic Growth”, 

21 May 2012, The Atlantic.com, https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/05/the-next-asia-

is-africa-inside-the-continents-rapid-economic-growth/257441/ , (πρόσβαση, 7 Δεκ 19) 
308 “Why Africa Will Rule the 21st Century”, African BUSINESS, 7 January 2013, 

https://africanbusinessmagazine.com/uncategorised/why-africa-will-rule-the-21st-century/#, (πρόσβαση, 7 

Δεκ 19)   

https://www.economist.com/%20leaders/2000/05/11/hopeless-africa
https://www.economist.com/%20leaders/2000/05/11/hopeless-africa
https://www.cgdev.org/sites/default/files/1424419_file_%20EmergingAfrica%20_FINAL.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/1424419_file_%20EmergingAfrica%20_FINAL.pdf
https://www.nber.org/papers/w18490.pdf
https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/05/the-next-asia-is-africa-inside-the-continents-rapid-economic-growth/257441/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/05/the-next-asia-is-africa-inside-the-continents-rapid-economic-growth/257441/
https://africanbusinessmagazine.com/uncategorised/why-africa-will-rule-the-21st-century/
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έναν σούπερμαν στο εξώφυλλο που βγαίνει μέσα από την Αφρική (Robertson 2012). Εν 

κατακλειδι, «έφθασε η ώρα της Αφρικής» (It’s time for Africa).309 

Πέρα από την υποχώρηση των ένοπλων συγκρούσεων, οι παράγοντες που 

εξηγούν την οικονομική ανάπτυξη της Αφρικής μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε 

κατηγορίες: τον εκδημοκρατισμό, τις βελτιωμένες οικονομικές πολιτικές, τη μείωση του 

χρέους, τις νέες τεχνολογίες (ιδιαίτερα την κινητή τηλεφωνία) και την εμφάνιση μιας 

νέας γενιάς δραστήριων ηγετών. Aσφαλώς, οι εξωτερικοί παράγοντες έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο. Ιδιαίτερα η άνοδος των διεθνών τιμών των πρώτων υλών (αποτέλεσμα της 

ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, της Ινδίας και άλλων αναδυόμενων 

δυνάμεων) ήταν κρίσιμης σημασίας. (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ήταν η μείωση του εξωτερικού χρέους της 

ηπείρου. Εν μέρει χάρη στην Πρωτοβουλία για τις Υπερχρεωμένες Φτωχές Χώρες 

(Heavily Indebted Poor Countries Initiative)310 (βλ. Χάρτη 14) και της Πολυμερούς 

Πρωτοβουλίας Ελάφρυνσης του Χρέους (Multilateral Debt Relief Initiative),311 τα δύο 

τρίτα των κρατών της Υποσαχάριας Αφρικής είδαν τα βάρη εξυπηρέτησης των χρεών 

τους να μειώνονται έως και 87%, απελευθερώνοντας πόρους για την ανάπτυξη (S. Taylor 

2015). Ίσως όμως ο πιο σημαντικός παράγοντας που εξηγεί τη ραγδαία ανάπτυξη της 

Αφρικής είναι εσωτερικός: ο εκδημοκρατισμός. Το 2014 το Freedom House χαρακτήρισε 

26 από τα 54 κράτη της ηπείρου ως «ελεύθερα» ή «εν μέρει ελεύθερα».312 (βλ. Χάρτη 

15). Οι ανταγωνιστικές εκλογές προήγαγαν την υπευθυνότητα που οδήγησε με τη σειρά 

της σε καλύτερη οικονομική διαχείριση και μια πιο ποιοτική διακυβέρνηση. Τα πιο 

«ανοικτά» πολιτικά συστήματα προσέφεραν ευκαιρίες για την εμφάνιση νέου πολιτικού 

προσωπικού. Με τη σειρά τους οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις προώθησαν 

πολύ περισσότερο τις νέες τεχνολογίες που βοήθησαν τις αγορές να γίνουν πιο 

αποτελεσματικές. Κι αυτό βοήθησε να εμφανιστούν νέοι πολιτικοί οργανισμοί σε 

                                                 
309  Ernst & Young’s 2011Africa atrractiveness survey, “It’s time for Africa”, 

http://www.nubukeinvestments.com/downloads/Ernst%20and%20Young's%202011%20Africa%20Attrac

tiveness%20Survey.pdf ,  (πρόσβαση, 7 Δεκ 19) 
310   “Heavily Indebted Poor Country (HIPC) Initiative”, The World Bank”, 11 January 2018, 

https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/hipc, (πρόσβαση, 7 Δεκ 19) 
311   “The Multilateral Debt Relief Initiative” , IMF, https://www.imf.org/en/About/Factsheets 

/Sheets/2016/08/01/16/11/Debt-Relief-Under-the-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative,(πρόσβαση, 

7 Δεκ 19)  
312      “FREEDOM IN THE WORLD 2014”, FREEDOM HOUSE, https://freedomhouse.org/sites/ 

default/files/Freedom%20in%20the%20World%202014%20Booklet.pdf , (πρόσβαση, 7 Δεκ 19) 

http://www.nubukeinvestments.com/downloads/Ernst%20and%20Young's%202011%20Africa%20Attractiveness%20Survey.pdf
http://www.nubukeinvestments.com/downloads/Ernst%20and%20Young's%202011%20Africa%20Attractiveness%20Survey.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/hipc
https://www.imf.org/en/About/Factsheets%20/Sheets/2016/08/01/16/11/Debt-Relief-Under-the-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative,(πρόσβαση
https://www.imf.org/en/About/Factsheets%20/Sheets/2016/08/01/16/11/Debt-Relief-Under-the-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative,(πρόσβαση
https://freedomhouse.org/sites/%20default/files/Freedom%20in%20the%20World%202014%20Booklet.pdf
https://freedomhouse.org/sites/%20default/files/Freedom%20in%20the%20World%202014%20Booklet.pdf
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επίπεδο βάσης που έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στην ενδυνάμωση των δημοκρατικών 

θεσμών (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016) 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ  14: Πρωτοβουλία για τις Υπερχρεωμένες Φτωχές Χώρες 
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ΧΑΡΤΗΣ  15:  Ελεύθερες και Μερικώς Ελεύθερες Χώρες της Αφρικής 

 Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ήταν οι νέες τεχνολογίες που έδωσαν μια 

μεγάλη αύξηση στην παραγωγικότητα. Ανάμεσά τους είναι η κινητή τηλεφωνία, η οποία 

κάνει κυριολεκτικά θραύση στην Αφρική που φαίνεται ουσιαστικά να «ξεπέρασε» ένα 

ολόκληρο τεχνολογικό στάδιο, καθώς τα σταθερά τηλέφωνα συνεχίζουν να είναι πολύ 

λίγα. Το 2013, η κινητή τηλεφωνία είχε διεισδύσει στο 63% του πληθυσμού της Αφρικής 

και οι ευρυζωνικές συνδέσεις αυξάνονταν με 82% το χρόνο (Χουλιάρας και 

Πετρόπουλος 2016). Μετά την ολοκλήρωση του 2016 με 420 εκατομμύρια μοναδικούς 

συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, η υποσαχάρια Αφρική αναμένεται να προσθέσει πάνω 

από 100 εκατομμύρια μοναδικούς συνδρομητές για να ξεπεράσει το μισό 

δισεκατομμύριο μέχρι το 2020, σύμφωνα με έκθεση Mobile της GSMA.313 

 

 

                                                 
313  “The Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2019”, GSMA Report, 2019, https://www.gsma.com/ 

r/mobileeconomy/ sub-saharan-africa/ , (πρόσβαση, 7 Δεκ 19) 

https://www.gsma.com/%20r/mobileeconomy/%20sub-saharan-africa/
https://www.gsma.com/%20r/mobileeconomy/%20sub-saharan-africa/
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Πίνακας 16: Ποσοστά Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας στην Υποσαχάρια Αφρική 

 Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που δείχνει ότι οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής 

ανάπτυξης της Αφρικής θα συνεχιστούν είναι και η δημογραφία της ηπείρου. Ένα μεγάλο 

ποσοστό του πληθυσμού της είναι σε παραγωγικές ηλικίες.314 Επίσης, οι υψηλοί ρυθμοί 

αστικοποίησης θα συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της ζήτησης για καταναλωτικά 

αγαθά. Η αύξηση του πληθυσμού των αφρικανικών πόλεων αλλά και της αγοραστικής 

τους δύναμης εκτιμάται ότι θα είναι πολύ μεγάλη στις επόμενες δεκαετίες (βλ.2ο 

Κεφάλαιο). Αυτές οι δημογραφικές εξελίξεις προσελκύουν ξένες επενδύσεις που 

δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016).  

 Εντούτοις, η αφρικανική οικονομία συνεχίζει να βασίζεται στις εξαγωγές 

πρωτογενών εμπορευμάτων (ορυκτών, μεταλλευμάτων και αγροτικών προϊόντων). Το 

συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της αξίας των εξαγωγών της Αφρικής είναι πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο (69%) και μεταλλεύματα (16%) (I. Taylor 2014). Αυτό προφανώς οδηγεί 

σε μια υπερεξάρτηση από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών αυτών των αγαθών και 

μια δομική δυσαρμονία ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση: αυτό που 

παράγεται καταναλώνεται στο εξωτερικό, κι αυτό που καταναλώνεται εισάγεται από το 

εξωτερικό. Πέρα όμως απ’ αυτό, τα ορυκτά και τα μεταλλεύματα είναι μη ανανεώσιμοι 

πόροι και, κατά συνέπεια,η βιωσιμότητα αυτού του είδους οικονομικής μεγέθυνσης δεν 

είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

  

                                                 
314  “ The Deomgraphic Profile of African Countries”, UN Economic Commission for Africa, March 

2016, https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/ demographic_profile_ rev_ april_25.pdf , 

(πρόσβαση, 7 Δεκ 19) 

https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/%20demographic_profile_%20rev_%20april_25.pdf
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4.2 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ   

 Ένα κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον της Αφρικής αποτελεί και η ποιότητα 

διακυβέρνησης. Σημαντικοί παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη είναι οι 

μακροοικονομικές πολιτικές, η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και η 

διαφθορά. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ibrahim για την Αφρικανική Διακυβέρνηση (Ibrahim 

Index of African Governance)315 για την περίοδο 2008-2017 καταγράφεται μια μικρή 

βελτίωση της ποιότητας διακυβέρνησης της τάξεως του 1% (από 49,9% το 2017 σε 

50,9%) (IBRAHIMFOUNDATION 2018, 17). Η Ακτή Ελεφαντοστού ήταν η χώρα με 

την καλύτερη επίδοση ενώ η Λιβύη με την χειρότερη (βλ.Πίνακα 16).  

 Επίσης, η  ίδια Έκθεση αποδεικνύει ότι η βελτίωση στην περίοδο 2008-2017 

αφορά τους Δείκτες της Συμμετοχής και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Participation & 

Human Rigths), της Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development) και στο δείκτη 

Βιώσιμη Οικονομική Ευκαιρία (Sustainable Economic Opportunity). Τέλος, ο Δείκτης 

Ασφάλεια και Κράτος Δικαίου (Safety & Rule of Law) επιδεινώθηκε σε σχέση με το 

2000 σε 33 χώρες και βελτιώθηκε σε 19. Με λίγα λόγια, η δυναμική της βελτίωσης των 

δεικτών διακυβέρνησης στην Αφρική δεν φαίνεται να είναι ούτε σημαντική, ούτε 

γραμμική ούτε να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις χώρες της ηπείρου (Χουλιάρας 

και Πετρόπουλος 2016). 

 Εν τέλει, ίσως τελικά βασικό «δομικό» εμπόδιο για τον εκδημοκρατισμό της 

Αφρικής είναι η φτώχεια. Ο Samuel Huntington αναφέρει: 

  «Η φτώχεια είναι ένα κύριο και πιθανόν το κυριότερο εμπόδιο στη 

δημοκρατική ανάπτυξη (…) Το μέλλον της δημοκρατίας εξαρτάται από το μέλλον της 

οικονομικής ανάπτυξης» (Huntington 1991, 311) 

 Θα χρειαστούν πολλές δεκαετίες υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης για να 

μειωθεί η φτώχεια στην Αφρική. Σήμερα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και παρά 

τα 15 χρόνια ρυθμών ανάπτυξης με ετήσιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 5%, 596,4 

εκατομμύρια Αφρικανοί (σχεδόν 70% του πληθυσμού της Υποσαχάριας Αφρικής) 

                                                 
315 MO IBRAHIM FOUNDATION, “2018 Ibrahim Index of African Governance”, INDEX 

REPORT, http://s.mo.ibrahim.foundation/u/2018/11/27173840/2018-Index-Report.pdf?ga= 2.91277018. 

1989544098.1548941645-1329949972.1548941645, (πρόσβαση, 7 Δεκ 2019)  

http://s.mo.ibrahim.foundation/u/2018/11/27173840/2018-Index-Report.pdf?ga=%202.91277018.%201989544098.1548941645-1329949972.1548941645
http://s.mo.ibrahim.foundation/u/2018/11/27173840/2018-Index-Report.pdf?ga=%202.91277018.%201989544098.1548941645-1329949972.1548941645
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συνεχίζουν να ζουν με εισόδημα μικρότερο από 2 δολάρια την ημέρα – κάτω δηλαδή από 

το παγκόσμιο όριο φτώχειας (I. Taylor 2014, 156) & (Χουλιάρας και Πετρόπουλος 2016). 

 

Πίνακας 17: Δείκτες Ποιότητας Διακυβέρνησης Αφρικής  2008-2017  

(Πηγή: ΜΟ IBRAHIM FOUNDATION) 

 Ενώ η Αφρική έχει τη δυνατότητα να βιομηχανοποιήσει και να ενισχύσει τη 

συγκριτική της θέση στην παραγωγή, η γεωργία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό 

σημείο σύγκλισης για το ενδοκοινοτικό εμπόριο. (Adebajo and Whiteman 2012, 183). 

Με την αποτυχία της απελευθέρωσης του εμπορίου μέσω των Προγραμμάτων 

Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Structural Adjustment Programmes-SAPs),316 είναι 

επομένως επιτακτική ανάγκη οι κυβερνήσεις της Αφρικής να εξετάσουν πώς να 

αντιμετωπίσουν τις δεσμεύσεις τους για την επίτευξη ισχυρότερων οικονομιών. Θα 

μπορούσαν να εξεταστούν νομικά δεσμευτικές περιφερειακές πολιτικές για τις διεθνείς 

εμπορικές δεσμεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επιβάλουν κυρώσεις στα κράτη που 

στρεβλώνουν το εμπόριο των περιφερειακών δεσμεύσεων που έχουν προσχωρήσει, αλλά 

μια τέτοια προσέγγιση δεν θα ήταν εφικτή, δεδομένου ότι οι ιδρυτικές συνθήκες στις 

οποίες προσχωρούν οι αφρικανικές κυβερνήσεις ευνοούν τα κράτη μέλη με την 

                                                 
316  Franz Heidhues  & Gideon Obare, “Lessons from Structural Adjustment Programmes and their 

Effects in Africa” , Quarterly Journal of International Agriculture 50 (2011), No. 1: 55-64, https://www. 

researchgate.net/publication/215890827_Lessons_from_Structural_Adjustment_Programs_and_their_effe

cts_in_Africa , (πρόσβαση, 7 Δεκ 2019) 
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προώθηση του διεθνούς διμερούς και πολυμερούς εμπορίου. Οι συμφωνίες αυτές 

ενδέχεται να πρέπει να αντιμετωπιστούν ανάλογα από τις Περιφερειακές Οικονομικές 

Κοινότητες της Αφρικής (Regional Economic Communities-RECs),317 τόσο σε επίπεδο 

Συνθήκης όσο και στο επίπεδο της Αφρικανικής Ένωσης (AU), πριν να ληφθούν υπόψη 

νομικά δεσμευτικές δεσμεύσεις. (Nagar και Mutasa 2018, 513) 

4.3 ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ 

ΑΦΡΙΚΗ 

4.3.1 Οι ΗΠΑ έχουν Μείνει Πίσω 

 Η Αφρική μεταμορφώνεται ταχύτατα318 και η προσέγγιση των Ηνωμένων 

Πολιτειών στην Αφρική δεν συμβαδίζει. Ενώ άλλες χώρες αρπάζουν τις ευκαιρίες να 

επενδύσουν σε αναπτυσσόμενες αφρικανικές οικονομίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

παλεύουν για να ακολουθήσουν. Οι δεσμεύσεις της Κίνας (Chambas, et al. 2007) προς 

την ήπειρο είναι ισχυρότερες από ποτέ, όπως αποδεικνύεται από το Φόρουμ για την 

Συνεργασία Κίνας-Αφρικής (2018 FOCAC Benjing)319 κατά την διάρκεια του οποίου η 

Κίνα και οι αφρικανικές χώρες ενίσχυσαν την συνεργασία στην κινεζική πρωτοβουλία 

Belt and Road, συμφώνησαν και υπέγραψαν ένα ανακοινωθέν320 που ζητά «μια 

ισχυρότερη κοινότητα με κοινό μέλλον μεταξύ Κίνας και Αφρικής». Ο Αμερικανός 

Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, καθυστέρησε δύο χρόνια πριν ορίσει τελικά 

έναν υφυπουργό για τις αφρικανικές υποθέσεις τον Ιούλιο 2018, και η κυβέρνησή του 

έχει διαπράξει μια σειρά διπλωματικών σφαλμάτων στις σχέσεις της με την ήπειρο, όπως 

με το να περιφρονήσει τον πρόεδρο της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης σε μια 

προχειροσχεδιασμένη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον και με το να τιμωρήσει την Ρουάντα 

για την επιβολή δασμών στα μεταχειρισμένα ρούχα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 

βαθύτερο επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν να σκιαγραφήσουν οποιαδήποτε 

σοβαρή και μακροπρόθεσμη ατζέντα εμπλοκής με την Αφρική, αφήνοντας τους ηγέτες 

                                                 
317  “Regional Economic Communities” , UN Economic Commission for Africa, 

https://www.uneca.org/oria/pages/regional-economic-communities, (πρόσβαση, 7 Δεκ 2019) 
318       Laundry Signe, “How Africa is Bucking the Isolationist Trend. The Continent Is Promoting 

Free Trade and Free Movement”, Foreign Affairs, 23 May 2018, https://www.foreignaffairs. 

com/articles/africa/2018-05-23/how-africa-bucking-isolationist-trend , (πρόσβαση, 7 Δεκ 2019) 
319        FOCAC, http://www.focac.org/eng/) , (πρόσβαση, 7 Δεκ 2019) 
320  “2018 FOCAC Beijing summit: Four outcomes expect”, FOCAC, 22 Aug 2018,  

https://focacsummit.mfa.gov.cn/eng/hyqk_1/t1587332.htm , (πρόσβαση, 7 Δεκ2019) 

https://www.uneca.org/oria/pages/regional-economic-communities
http://www.focac.org/eng/
https://focacsummit.mfa.gov.cn/eng/hyqk_1/t1587332.htm
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της ηπείρου να αναρωτιούνται για το μέλλον της εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Αφρικής. 

(Brigety 2018) 

 Για δεκαετίες, οι αμερικανικές προεδρικές διοικήσεις, δημοκρατικές και 

ρεπουμπλικανικές ομοίως, συνεργάστηκαν με αφρικανικές κυβερνήσεις και 

περιφερειακά θεσμικά όργανα για να σώσουν ζωές στην Αφρική, να βελτιώσουν τις 

αφρικανικές οικονομίες και να σταματήσουν αφρικανικούς πολέμους. (Clooney and 

Prendergast 2018). Το έκαναν με βάση την αρχή ότι με το να βοηθηθεί η Αφρική να 

ευημερήσει αυτό επίσης εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Προηγούμενες διοικήσεις απολάμβαναν την προνομιακή θέση να είναι «εταίροι από 

επιλογή» στην Αφρική. Για παράδειγμα, όταν τα στρατεύματα της Ρουάντα (Clark 2018) 

χρειάζονταν να μεταφερθούν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το 2014 για να 

στηρίξουν μια ειρηνευτική δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης, κάλεσαν την Πολεμική 

Αεροπορία των ΗΠΑ για υποστήριξη. Όταν η πανδημία του AIDS απείλησε να εξαλείψει 

μια ολόκληρη γενιά νέων Αφρικανών, οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με το 

μετασχηματιστικό Προεδρικό Σχέδιο Επείγουσας Θεραπείας για το AIDS (President’s 

Emergency Plan for AIDS Relief ή PEPFAR)321 (Brigety 2018). 

 Και χιλιάδες νέοι Αφρικανοί φοίτησαν σε αμερικανικά πανεπιστήμια τις δεκαετίες 

του 1960 και του 1970 και ανέλαβαν χρόνια αργότερα εξέχουσες θέσεις στην κυβέρνηση 

και στις επιχειρήσεις στις χώρες καταγωγής τους. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

κινδυνεύουν τώρα να χάσουν την ιδιότητά τους ως «εταίρος από επιλογή» της Αφρικής, 

αντικατεστημένες από την Κίνα και άλλους. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να 

ξανακερδίσουν την θέση τους στις αφρικανικές χώρες, τόσο η αμερικανική κυβέρνηση 

όσο και ο αμερικανικός ιδιωτικός τομέας πρέπει να καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες 

για να βελτιώσουν την κατανόησή τους για την Αφρική: Πώς αλλάζει, πώς αντιδρούν οι 

άλλοι δρώντες σε αυτές τις αλλαγές, και ποιες είναι οι επιπτώσεις των δικών τους 

προσεγγίσεων στην ήπειρο. (Brigety 2018) 

 Λόγω του μεγέθους της οικονομίας τους, της διπλωματικής σημασίας και των 

δυνατοτήτων ασφαλείας τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να παραμείνουν ένας 

σημαντικός εταίρος στην Αφρική εάν αλλάξουν την πορεία τους. Ο πολλαπλασιασμός 

πολλών «μνηστήρων» στην αφρικανική ήπειρο οι οποίοι έχουν τα δικά τους συμφέροντα 

                                                 
321   “What is PEPFAR?”, HIV.gov, https://www.hiv.gov/federal-response/pepfar-global-aids/pepfar 

, (πρόσβαση, 7 Δεκ 2019) 

https://www.hiv.gov/federal-response/pepfar-global-aids/pepfar
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όπως η Ρωσία και η Κίνα, μετατοπίζει το τοπίο της δέσμευσης με μη αφρικανικές χώρες 

και οργανώσεις. Συγκεκριμένα, δίνει στους Αφρικανούς επιλογές για συνεργασίες που 

δεν είχαν προηγουμένως (Brigety 2018). Η στρατηγική εθνικής ασφαλείας της 

Αμερικής,322 που δημοσιεύθηκε το 2017 απεικόνιζε την Κίνα και την Ρωσία ως ότι 

επιδιώκουν «να διαμορφώσουν έναν κόσμο αντιθετικό στις αμερικανικές αξίες και 

συμφέροντα», με το Πεκίνο να εκτοπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Ινδο-Ειρηνικό και 

την Ρωσία να καθιερώνει σφαίρες επιρροής κοντά στα σύνορά της. Όταν παρουσίασε τη 

νέα Στρατηγική Εθνικής Άμυνας τον Ιανουάριο του 2018, ο τότε υπουργός Άμυνας, 

James Mattis, ανακοίνωσε323 ότι «ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων -και όχι η 

τρομοκρατία- είναι πλέον ο πρωταρχικός στόχος της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας». 

Ο υπουργός Εξωτερικών, Mike Pompeo, είπε περίπου το ίδιο τον Απρίλιο, όταν είπε 

στους υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ ότι ο κόσμος είχε εισέλθει «σε μια νέα εποχή 

ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων» προσθέτοντας (Wong 2019) ξεχωριστά ότι «η Κίνα 

θέλει να είναι η κυρίαρχη οικονομική και στρατιωτική δύναμη του κόσμου, διευρύνοντας 

το όραμά της για την κοινωνία και τις διεφθαρμένες πρακτικές της σε όλο τον κόσμο». 

Το GPC (Great Power competition) έχει γίνει πιο καινούργιο ακρωνύμιο στο Πεντάγωνο 

(Fontaine 2019). 

 Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να παρακινηθούν να εμπλακούν με τα 

αφρικανικά κράτη για τον ίδιο λόγο που το κάνει η Κίνα: Η οικονομική και πολιτική 

επιρροή της Αφρικής αναπτύσσεται γρήγορα. Η ήπειρος μπορεί να υπερηφανεύεται για 

έναν νεαρό πληθυσμό, ο οποίος, μέχρι το 2050, θα αποτελέσει το ένα τέταρτο του 

παγκόσμιου πληθυσμού και εργατικού δυναμικού. Στηριγμένες από κάποιες από τις 

ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου, οι ετήσιες καταναλωτικές και 

επιχειρηματικές δαπάνες της Αφρικής αναμένεται να ανέλθουν σε 6,7 τρισεκατομμύρια 

δολάρια μέχρι το 2030. Μακροπρόθεσμα, η οικονομική ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ θα 

εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ικανότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων να 

                                                 
322  “National Security Strategy of the USA”, The White House, December 2017, 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf , (πρόσβαση, 

7 Δεκ 2019) 
323    Secretary of Defense James N. Mattis, “Remarks by Secretary Mattis on the National Defense 

Strategy”, 19 Jan 2018, US Department of Defence, https://www.defense.gov/Newsroom/ 

Transcripts/Transcript/Article/1420042/remarks-by-secretary-mattis-on-the-national-defense-strategy/ , 

(πρόσβαση, 7 Δεκ 2019) 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.defense.gov/Newsroom/%20Transcripts/Transcript/Article/1420042/remarks-by-secretary-mattis-on-the-national-defense-strategy/
https://www.defense.gov/Newsroom/%20Transcripts/Transcript/Article/1420042/remarks-by-secretary-mattis-on-the-national-defense-strategy/
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πετυχαίνουν στην Αφρική, και στους Αφρικανούς καταναλωτές να ενδιαφέρονται να 

αγοράσουν αμερικανικά αγαθά και υπηρεσίες (Harris 2018). 

 Τα αφρικανικά κράτη είναι επίσης πολύτιμοι πολιτικοί εταίροι. Μπορούν να 

βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να διακόψουν τις ροές μετρητών σε τρομοκρατικές 

ομάδες, να σταματήσουν την διάδοση των πυρηνικών όπλων και να επιβάλουν κυρώσεις 

κατά της Βόρειας Κορέας, η οποία διατηρεί οικονομικούς δεσμούς με περίπου 25 

αφρικανικά κράτη. Η Κίνα χρησιμοποιεί ήδη τους δεσμούς της με τις αφρικανικές 

κυβερνήσεις για να υποστηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της, 

συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης της Ταϊβάν και της καταψήφισης ψηφισμάτων 

των Ηνωμένων Εθνών που επικρίνουν τις επιδόσεις του Πεκίνου στα ανθρώπινα 

δικαιώματα (Harris 2018). 

 Οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν γρήγορα την πολιτική επιρροή τους στην Αφρική, 

τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς. Η Αφρική δεν στέκεται ακίνητη ενώ η κυβέρνηση των 

Ηνωμένων Πολιτειών σκέπτεται το πώς πρέπει να εμπλακεί και να ανακάμψει από τις 

γκάφες της. Τα οφέλη που προσπορίζονται άλλοι εταίροι, όπως η Κίνα και η ΕΕ, θα 

περιορίσουν τελικά τις επιλογές που έχουν στην διάθεσή τους οι Ηνωμένες Πολιτείες για 

την διαμόρφωση των εξελίξεων στην ήπειρο με τρόπο που να στηρίζει τα δικά τους 

συμφέροντα καθώς και τις προτεραιότητες των αφρικανικών χωρών. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα και στρατηγικά για να προσαρμόσουν την 

προσέγγισή τους σε μια μεταβαλλόμενη ήπειρο, αλλιώς θα μείνουν πίσω (Brigety 2018). 

4.3.2 Τα Σχέδια της Ρωσίας 

Η Ρωσία βλέπει την Αφρική ως βασικό πυλώνα της προσπάθειάς της να 

διαφοροποιήσει τις παγκόσμιες διπλωματικές σχέσεις και τις σχέσεις ασφαλείας, καθώς 

η δυτική πίεση, ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγαλώνει. Η Ρωσία έχει ήδη 

κατορθώσει να συνάψει συμφωνίες με πολλές χώρες κατά τη διάρκεια της Ρωσο-

Αφρικανικής Συνόδου Κορυφής στο Σότσι,324 μεταξύ των οποίων η Αιθιοπία, η 

Αίγυπτος και η Ναμίμπια,(βλ.Χάρτη 16) καλύπτοντας τα πάντα, από την πυρηνική 

τεχνολογία έως τη στρατιωτική συνεργασία, αυξάνοντας τις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες 

                                                 
324  “Russia-Africa Summit and Economic Forum”, Sochi, 23-24 Oct 2019, 

https://summitafrica.ru/en/ , (πρόσβαση, 8 Δεκ 2019) 

https://summitafrica.ru/en/
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(συνολικά 20) που έχει η Μόσχα στην Αφρική.325 Κατά τη διάρκεια της Συνόδου το 

Κρεμλίνο δήλωσε ότι συνήφθηκαν συμφωνίες αξίας 12.5 δις δολλαρίων με τον Πρόεδρο 

της Ρωσίας να δεσμεύεται για να διπλασιάσει την αξία των εμπορικών συναλλαγών στα 

επόμενα «4 έως 5 χρόνια» (Foy 2019). 

 

Πίνακας 18: Επίπεδο Συνεργασίας Ρωσίας με Αφρικανικές Κυβερνήσεις 

Ο στόχος του Κρεμλίνου είναι να χρησιμοποιήσει στρατιωτικούς και εμπορικούς 

δεσμούς για να επανενταχθεί ως γεωπολιτικός «μεσάζων» στην αφρικανική ήπειρο. 

Πράγματι, η Ρωσία έχει ιστορικούς δεσμούς με ορισμένες αφρικανικές κυβερνήσεις και 

                                                 
325  “Russia Has Big Plans to Expand Its Influence in Africa”, THE NATIONAL INTEREST(by 

STRATOFOR WORLDVIEW), 4 Nov 2019, https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-has-big-plans-

expand-its-influence-africa-93156 , (πρόσβαση, 8 Δεκ 19) 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-has-big-plans-expand-its-influence-africa-93156
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-has-big-plans-expand-its-influence-africa-93156
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συχνά αντιμετωπίζεται με εύνοια λόγω της υποστήριξής της στα κινήματα ανεξαρτησίας 

της αφρικανικής ηπείρου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1960-1970. Ωστόσο, απέτυχε 

σε μεγάλο βαθμό να μετατρέψει αυτήν την επιρροή της σε πολιτική ή οικονομική. Η 

σύνδεση της Ρωσίας με την Αφρική στον οικονομικό τομέα είναι σχετικά μέτρια: το 

ρωσικό εμπόριο με την υποσαχάρια Αφρική ανερχόταν σε 20 δις δολλάρια το 2018, σε 

σύγκριση με το εμπόριο ΗΠΑ-Αφρικής ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το 

εμπόριο Κίνας-Αφρικής ύψους περίπου 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το εμπόριο 

ΕΕ-Αφρικής με περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια δολάρια . Παρόμοια ανισότητα 

υπάρχει και στα ποσά των άμεσων ξένων επενδύσεων ή της αναπτυξιακής βοήθειας στο 

εξωτερικό (Stanley and Fletcher 2019). 

Αλλά εκεί που η Ρωσία υπερτερεί σε σχέση με τους άλλους γεωπολιτικούς 

δρώντες στην Αφρική, είναι στην παροχή συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και να 

εκμεταλλεύεται τις εμπορικές ευκαιρίες που απορρέουν από αυτήν. Τα τελευταία πέντε 

χρόνια, η Ρωσία έχει υπογράψει 23 συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας 

με τις αφρικανικές κυβερνήσεις και έχει καταστεί ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων 

στην ήπειρο, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών Ειρήνης της Στοκχόλμης 

(SIPRI),326 εκμεταλλευόμενοι τα κενά που δημιουργούνται από τις δυτικές κυβερνήσεις 

λόγω των επιφυλάξεων τους σε τυχόν κατακραυγή από εγχώριο εκλογικό Σώμα (Stanley 

and Fletcher 2019).  

Όπως προαναφέρθηκε στο 3ο Κεφάλαιο, τα στοιχεία εμπορικών συναλλαγών που 

ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών για το 2018, δείχνουν αύξηση κατά 

17,2% σε σχέση με το 2017 και αύξηση κατά 350% την τελευταία δεκαετία.327 Επίσης, 

παρόμοια αύξηση έχουν σημειώσει και οι ρωσικές επενδύσεις στην Αφρική, ενώ αρκετές 

εταιρίες συμμετέχουν σε σημαντικά κατασκευαστικά έργα της ηπείρου όπως η 

κατασκευή του πρώτου πυρηνικού σταθμού της Αιγύπτου και η ανάπτυξη μιας από τις 

μεγαλύτερες περιοχές αποθεμάτων πλατίνας στη Ζιμπάμπουε  (Klomegah 2018) & 

(Gandhi 2018). 

                                                 
326  “SIPRI YEARBOOK 2019. Armaments,Disarmament and International Security”, SIPRI 2019, 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-06/yb19_summary_eng.pdf, (πρόσβαση, 8 Δεκ 2019) 
327  Landry Signe, “Vladimir Putin is resetting Russia’s Africa agenda to counter the US and China”, 

22 Oct 2019, BROOKINGS, https://www.brookings.edu/opinions/vladimir-putin-is-resetting-russias-

africa-agenda-to-counter-the-us-and-china/ , (πρόσβαση, 8 Δεκ 19) 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-06/yb19_summary_eng.pdf
https://www.brookings.edu/opinions/vladimir-putin-is-resetting-russias-africa-agenda-to-counter-the-us-and-china/
https://www.brookings.edu/opinions/vladimir-putin-is-resetting-russias-africa-agenda-to-counter-the-us-and-china/
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Στρατιωτικές συμφωνίες ή αναπτυξιακά προγράμματα υποδομών θα μπορούσαν 

επίσης να υποστηριχθούν με ρωσικά δάνεια, παρόλο που το πεδίο εφαρμογής θα ήταν 

σχεδόν σίγουρα πιο περιορισμένο από εκείνα που προσέφεραν πολλοί άλλοι 

«μνηστήρες». Η Κίνα, για παράδειγμα, έχει από καιρό ελκύσει τους ηγέτες της Αφρικής 

με μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές. Η Ιαπωνία, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, 

εν τω μεταξύ, επικεντρώθηκαν συνήθως σε πιο βιώσιμα επενδυτικά προγράμματα. Και 

τα τελευταία χρόνια, τα χρήματα από το Κατάρ και άλλες χώρες του Κόλπου φτάνουν 

όλο και περισσότερο στην Αφρική (Todman 2018). Ωστόσο, μια τέτοια στρατηγική δεν 

είναι βιώσιμη για τη Ρωσία, η οποία αντιμετωπίζει τους δικούς της δημοσιονομικούς 

περιορισμούς. Συνεπώς, η Μόσχα θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην επιδίωξη πιο 

κερδοφόρων ευκαιριών που είναι λιγότερο πιθανό να την αφήσει να βάλει το χέρι στην 

τσέπη για παροχή ρευστών.328 

Με αυτόν τον τρόπο, η Μόσχα μπορεί να βρει τρόπους παροχής υπηρεσιών και 

πώλησης εξοπλισμού σε αφρικανικά κράτη που χρησιμοποιούν ρωσική χρηματοδότηση. 

Η Ρωσία έχει πολλά συνεχή έργα εξόρυξης φυσικών πόρων στην Αφρική, για 

παράδειγμα, που είναι αμοιβαία κερδοφόρα τόσο για τη Ρωσία όσο και για τους 

αφρικανούς εταίρους της, όπως η Μοζαμβίκη. Η Μόσχα αξιοποιεί συχνά αυτές τις 

συμβάσεις ωφέλιμων πόρων για την παροχή υποστήριξης για πίστωση ή ως αντιπαροχή 

για εκπτώσεις για υπηρεσίες εξόρυξης ή εξοπλισμoύ. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, η 

διευρυμένη στρατηγική της Ρωσίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρόμοιες συμβάσεις 

με περισσότερες αφρικανικές χώρες που αποφεύγουν τον κίνδυνο μη επιστροφής των 

χρημάτων.329 

Αλλά η Ρωσία εκτιμάται ότι θα επικεντρωθεί σε κάτι περισσότερο από απλές 

πρακτικές προσφορές στρατιωτικής στήριξης και υποστήριξης υποδομών σ΄αυτό το 

διηπειρωτικό κυνήγι. Ένας από τους πρωταρχικούς πυλώνες της επιχείρησης της Ρωσίας 

στην Αφρική υπήρξε - και θα εξακολουθήσει να είναι - η επιρροή της σοβιετικής 

κληρονομιάς της. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Ρωσία υποστήριξε διάφορες 

ομάδες ανταρτών και καθεστώτα σε ολόκληρη την Αφρική σε μια προσπάθεια να 

ανταγωνιστεί τη δυτική επιρροή. Η στρατηγική αυτή περιλάμβανε επίσης την άμεση 

                                                 
328 “Russia Has Big Plans to Expand Its Influence in Africa”, THE NATIONAL INTEREST(by 
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329  Ibid 
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υποστήριξη των τοπικών παραγόντων σε αντιπολιτευτικούς πολέμους εναντίον 

δυνάμεων που υποστηρίχθηκαν από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη στην Αγκόλα και τη 

Μοζαμβίκη. (Pilling, Foy and Astraheuskaya 2019). 

Η επιθετική τακτική της Ρωσίας στην Αφρική, μάλλον θα συνεχίσει να στηρίζεται 

έντονα στους υπάρχοντες δεσμούς της με πρώην σοβιετικούς συμμάχους όπως η 

Αίγυπτος. Και αυτό φάνηκε στο Συνέδριο Κορυφής στο Σότσι στο οποίο ήταν «συν-

οικοδεσπότης» ο Αιγύπτιος ομόλογός του Αλ Σίσι, που παρεπιμτόντως είναι ο πρόεδρος 

των 55 μελών της Αφρικανικής Ένωσης (AU). Παρόλα αυτά, η Μόσχα δεν μπορεί πλέον 

να βασιστεί στο κύμα τοπικού μαρξισμού και παναφρικανισμού που τροφοδότησε την 

υποστήριξη της πολιτικής της στην Αφρική πριν από 40 χρόνια. Στην εποχή των πολέμων 

ανεξαρτησίας και των μεταπολεμικών αγώνων, αυτά τα πολιτικά κινήματα 

συνειδητοποίησαν ότι συνεργάζονται με τους Σοβιετικούς ως βασικό στοιχείο για να 

απελευθερώσουν τις χώρες τους από τη δυτική αποικιοκρατική καταπίεση. Τέτοια 

«ειλικρινή» κινήματα έχουν έκτοτε πεθάνει, αν και αυτό δεν κράτησε τη Ρωσία από το 

να συνεχίσει να εμπορεύεται την αφήγηση της αντίθεσής της στο δυτικό ιμπεριαλισμό 

έναντι των αφρικανικών χωρών (StratforWorldview 2019). 

4.3.3 Η Χώρα με τα Τέσσερα Γράμματα (Κίνα)  

Η σχέση Κίνας-Αφρικής είχε παγκόσμιο αντίκτυπο ως μια κατάσταση win-win. 

Οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στην Αφρική, προσπαθούν να διατηρήσουν ισχυρή 

δυναμική οικονομικής ανάπτυξης και συγχρόνως καταβάλουν σκληρές προσπάθειες για 

να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του πληθυσμού τους. Ωστόσο, εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και προκλήσεις ως αποτέλεσμα της 

παγκοσμιοποίησης. Η Αφρική είναι η πατρίδα ενός μεγαλύτερου αριθμού 

αναπτυσσόμενων χωρών στον κόσμο που διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους 

(διαμάντι, χρυσό, βωξίτη, σιδηρομετάλλευμα, τιτάνιο, ουράνιο και πετρέλαιο κ.λπ.) 

(Kabia 2014). 

H Κίνα, η οποία είναι η μεγαλύτερη χώρα μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών 

και το δεύτερο πλουσιότερο έθνος στον κόσμο κατά την τελευταία δεκαετία έχει κάνει 

τεράστιες προσπάθειες για να πάρει την Αφρική μαζί της στο δρόμο προς την ειρήνη, την 

ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία μέσω της FOCAC. Ως εκ τούτου, η Αφρική στο 
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σύνολό της είναι έτοιμη να επωφεληθεί από την ευκαιρία αυτή, εξετάζοντας τα οφέλη τα 

οποία αναλύθηκαν στο 3ο Κεφάλαιο.  

Για την Αφρική, αν και προικισμένη με φυσικούς πόρους, η Κίνα ήταν μια αγορά, 

ένας δωρητής, ένας χρηματοδότης και ένας επενδυτής, ένας εργολάβος και ένας 

οικοδόμος. Παρότι η οικονονική βοήθεια της Κίνας ήταν ιστορικής σημασίας, με την 

έλευση του 21ου αιώνα προέκυψαν δύο σημαντικές αλλαγές. Επειδή οι επενδύσεις 

απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία από την παροχή βοήθειας, οι οικονομικές σχέσεις 

μεταξύ Κίνας και Δυτικής Αφρικής είναι σαφώς εμπορικές και όχι κατευθυνόμενες από 

τις οικονομικές παροχές. Εν τω μεταξύ, ο ιδιωτικός τομέας και οι  Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις (FDI) βρίσκονται στο επίκεντρο των συναλλαγών. Εδώ οι εξωτερικές 

οικονομικές σχέσεις της Κίνας αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην εγχώρια οικονομία 

της. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κίνας έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην 

ενίσχυση και τόνωση των νέων εμπορικών και οικονομικών δεσμών (Kabia 2014). 

Εντούτοις, ο πρωτοφανής ρυθμός αύξησης των ΑΞΕ Κίνας στην Αφρική δεν 

μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί είτε ως ευεργετικός είτε ως επιβλαβής. Η αλήθεια είναι 

πιο περίπλοκη. Οι περισσότεροι επικριτές των κινεζικών επενδύσεων έχουν εστιάσει στο 

γεγονός ότι οι αφρικανικές χώρες έχουν διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και 

εξαγωγικές δυνατότητες που δεν μπορούν να αποφέρουν ίσο κέρδος στο πλαίσιο της 

παγκόσμιας αγοράς. Επομένως, ο αντίκτυπος που θα έχουν οι κινεζικές επενδύσεις στις 

οικονομίες υποδοχής των κρατών της Αφρικής, εξαρτάται από τέσσερις σημαντικούς 

παράγοντες: τα κίνητρα των επενδυτικών επιχειρήσεων, τον χρονικό ορίζοντα της 

επένδυσης, την έκταση των δεσμών της χώρας υποδοχής με άλλες επιχειρήσεις και την 

ικανότητα των τοπικών επιχειρήσεων να να απορροφήσει τη διαρροή και να 

αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. Αυτό σημαίνει ότι, δεδομένου του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος και της διαθεσιμότητας των πόρων, οι διάφορες αφρικανικές χώρες θα 

ωφελούνταν σε διαφορετικό βαθμό από το μεγαλύτερο εμπόριο με την Κίνα (Thompson 

2015) 

Συνολικά, η Αφρική έχει επωφεληθεί από τις κινεζικές επενδύσεις, με σημαντικά 

οφέλη στην ανάπτυξη των υποδομών, στο εμπόριο και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Οι αυξημένες εισαγωγές από τις αφρικανικές χώρες επέτρεψαν,  τους 

εγχώριους παραγωγούς βασικών προϊόντων να ελέγχουν το ύψος των τιμών πώλησης. 

Ωστόσο, η δέσμευση της Κίνας και της Αφρικής επιβάλλει επίσης σημαντικές 
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προκλήσεις στις αφρικανικές χώρες, ιδίως σε εκείνες που οι οικονομίες τους δεν έχουν 

επεκταθεί σε άλλους τομείς. Για τις χώρες αυτές, οι κινεζικές επενδύσεις σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα (π.χ βιομηχανία) θα περιορίσουν την ανάπτυξη άλλων τομέων στη 

χώρα. Ως εκ τούτου, οι αφρικανικές χώρες πρέπει να επιδιώξουν να αξιοποιήσουν τις 

κινεζικές δεσμεύσεις για μέγιστο όφελος, λαμβάνοντας υπόψη τα δικά τους οικονομικά 

πλαίσια (Thompson 2015). 

Αυτό σημαίνει ότι οι Αφρικανοί ηγέτες και κυβερνήσεις πρέπει να κινηθούν 

έξυπνα στην πολιτική αρένα - όχι μόνο ως ηγέτες των μεμονωμένων χωρών, αλλά και 

μέσω του συλλογικού μηχανισμού της Αφρικανικής Ένωσης (AU). Οι αφρικανικές 

κυβερνήσεις, η Αφρικανική Ένωση και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συνεργαστούν 

για να δημιουργήσουν ένα εποικοδομητικό πλαίσιο πολιτικής για να διασφαλίσουν ότι οι 

κινεζικές ΑΞΕ θα συμβάλουν θετικά στην οικονομία και τις κοινωνίες τους. Σε 

περίπτωση κακής διαχείρισης αυτής της δέσμευσης, η Αφρική κινδυνεύει να χάσει μια 

μοναδική ευκαιρία να προωθήσει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη 

(Thompson 2015). 

4.3.4 Η Γηραιά Ήπειρος  

Οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής προσαρμόστηκαν σταδιακά ώστε να αντικατοπτρίζουν 

ένα ευρύτερο πεδίο αμοιβαίων ανησυχιών. Υπάρχουν ακόμα πολλές προκλήσεις οι 

οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν συμπεριλαμβανομένης της υπερνίκησης της 

ευρωπαϊκής τάσης να περιμένουμε από τους Αφρικανούς να δεχθούν λύσεις  “made in 

Brussels” αλλά και της αφρικανικής απροθυμίας να αντιμετωπίσουν  ευαίσθητα θέματα 

(ιδίως όσον αφορά τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα), για τα οποία 

φοβούνται ότι θα υπόκεινται σε επιτήρηση από τους θεσμούς της ΕΕ. Οι διαδικασίες 

ολοκλήρωσης της Αφρικής και η στήριξη της ΕΕ προς αυτές πρέπει να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης της Αφρικής και στην προώθηση των 

σχέσεων ΕΕ-Αφρικής σε μια πιο παραγωγική και συναινετική φάση (Leroy 2009).  

Οι σχέσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν τεράστια οφέλη και για 

τις δύο πλευρές καθώς η Κοινή Στρατηγική Αφρικής – ΕΕ (Joint Africa-EU Strategy) 

χαράσσει μια πορεία για το μέλλον με βάση την εταιρική σχέση και την αμοιβαία ευθύνη. 

Εντούτοις, αυτό δεν θα συμβεί μέσα σε ένα βράδυ. Αν ο στόχος είναι οι δύο ηπείροι να 

προχωρήσουν «πέρα από την οικονομική βοήθεια», τότε τα αφρικανικά κράτη και η 
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Αφρικανική Ένωση θα πρέπει να αναπτύξουν ένα πιο ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενεργείας  

(Course of Action) προσδιορίζοντας με σαφήνεια τι θέλουν από αυτό, περιλαμβάνοντας 

τόσο πολιτικά όσο και πολυμερή/παγκόσμια ζητήματα. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, 

δεδομένου ότι τα αφρικανικά κράτη δεν έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο κοντά στο 

επίπεδο ολοκλήρωσης της Ευρώπης, καθιστώντας έτσι πιο δύσκολη την συζήτηση για 

μια κοινή πολιτική της Αφρικής έναντι της Ευρώπης, των ΗΠΑ ή της Κίνας (Kotsopoulos 

και Sidiropoulos 2007). 

Με βάση τα όσα αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο καθώς και μέσα από τη 

μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας για τις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής (Leroy 2009) θα 

μπορούσαμε να προτείνουμε τα κάτωθι: 

 α. Η δημοκρατική διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων αποτελούν βασικά στοιχεία στην πρόληψη κλιμάκωσης εσωτερικών 

έριδων. Η πρόληψη των συγκρούσεων θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βάση στη δίκαιη 

εκπροσώπηση όλων των στρωμάτων της αφρικανικής κοινωνίας. 

 β. Θα πρέπει να υπάρχουν «ελκυστικές» συνθήκες για τα παραγόμενα 

κεφάλαια στην Αφρική έτσι ώστε αυτά να παραμένουν στην ήπειρο αντί να 

επαναπατρίζονται στο εξωτερικό από όπου και προέρχονται. Η βελτίωση των συνθηκών 

για επενδύσεις στην Αφρική θα πρέπει επίσης να περιορίσει την πτώση κεφαλαίων και 

να αυξήσει το κίνητρο για την παραμονή των τοπικών επενδυτών στις τοπικές 

οικονομίες. Η χρηστή διακυβέρνηση συνδέεται άμεσα με την αύξηση των εγχώριων 

επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών.  

 γ. Η επίδραση της ΕΕ στην Αφρική προκειμένου να ενισχυθεί ο 

εκδημοκρατισμός και η χρηστή διακυβέρνηση θα απαιτήσει τον αποτελεσματικό 

συντονισμό - από το σχεδιασμό έως την εφαρμογή - μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ανάπτυξης και των εθνικών εισροών. 

 δ. Η ένταξη των αφρικανικών κρατών, τόσο σε ηπειρωτικό επίπεδο 

όσο και μέσω των μικρότερων Περιφερειακών Οικονομικών Κοινοτήτων (Regional 

Economic Communities),330 μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση 

του εμπορίου και της ανάπτυξης στο εσωτερικό της Αφρικής. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει 

                                                 
330 “RECAP. About Us”, http://www.recap.org/our-story/ , (πρόσβαση, 87 Δεκ 2019) 

http://www.recap.org/our-story/
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τις προσπάθειές της για να στηρίξει την Αφρική με την οικοδόμηση πολυμερών δομών 

για να ανοίξει το εμπόριο και τις επενδύσεις και να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα της 

Αφρικής θα μπορούν να ωφεληθούν τουλάχιστον όσο τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. 

 ε. Απαιτείται ομοφωνία της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο δράσης έναντι 

της αφρικανικής ηπείρου, ιδίως δεδομένης της αύξησης του αριθμού των κρατών μελών 

της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι θα αναπτυχθούν με 

συντονισμένο τρόπο. 

 στ. Η εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου προσφέρει την πιο 

ρεαλιστική προοπτική για την ενθάρρυνση των διαδικασιών εκδημοκρατισμού. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκει ενεργά επαφές με διάφορους κυβερνητικούς 

φορείς, τόσο σε επίπεδο εργασίας όσο και σε επίπεδο  υπουργικού συμβουλίου. Τα 

κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν ενεργά. 

 ζ. Μια επιτροπή υψηλού επιπέδου η οποία θα περιλαμβάνει 

εκπροσώπους τόσο της ΕΕ όσο και της αφρικανικής ηπείρου με εντολή (mandate) να 

προωθήσει τον εκδημοκρατισμό αλλά και να παράσχει τα μέσα για τη χρηματοδότηση 

δράσεων στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. 

 η. Τέλος, η ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο πρόθυμη στην αναγνώριση 

ηγετών της αφρικανικής ηπείρου οι οποίοι σέβονται την ύπαρξη θητείας στα καθήκοντά 

τους και αντιμετωπίζουν την αντιπολίτευση στη χώρα τους με υπεύθυνο και δημοκρατικό 

τρόπο.  
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Ο λόγος που επέλεξα το εν λόγω θέμα της διατριβής, ήταν γιατί δεν είχα καμία 

ενημέρωση, πάντοτε υπό το πρίσμα των Διεθνών Σχέσεων, για την γεωπολιτική αξία της 

Αφρικανικής ηπείρου αλλά και για ποιο λόγο οι Μεγάλες Δυνάμεις έχουν ενδιαφέροντα 

στην περιοχή. Όπως χαρακτηριστικά είχα αναφέρει στον επιβλέποντα καθηγητή μου «Κε 

Καθηγητά πιστεύω ότι η Αφρική είναι ένα ‘παρθένο πεδίο’ για μελέτη και εκτιμώ ότι 

μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα τα οποία τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έχουμε 

δώσει τη δέουσα προσοχή». Σαφώς, ο κ. Ηλίας Κουσκουβέλης ήξερε (και ξέρει) 

καλύτερα! Γι΄αυτό και το έβαλε ως θέμα για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς.  

Η Αφρική αλλάζει! Και αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Έχει να προσφέρει πολλά 

τόσο από οικονομικής απόψεως αλλά και από στρατιωτικής και διεθνοπολιτικής 

απόψεως. Σίγουρα, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει προκειμένου 

αυτή η οικονομική άνθηση να μην είναι άνιση και να μην περιορίζεται μόνο σε μερικές 

χώρες, βελτιώνοντας τις ζωές κάποιων μειοψηφιών σε μεγάλα αστικά κέντρα (Χουλιάρας 

και Πετρόπουλος 2016). Η ανάγκη εκδημοκρατισμού κάποιων κρατών στην Υποσαχάρια 

Αφρική, η ποιότητα διακυβέρνησης, η παύση των σποραδικών ενόπλων συγκρούσεων 

που προκαλούν αθώα θύματα και καταστροφές, αλλά και οι αυξημένες μεταναστευτικές 

ροές προς την ΕΕ για έρευση εργασίας λόγω του μεγάλου ποσοστού ανθρώπινου 

δυναμικού που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία, είναι κάποια από τα προβλήματα που 

θα κληθεί να αντιμετωπίσει. 

Πιστεύω όμως ότι, το κυριότερο από όλα είναι η «συνείδηση» που πρέπει να 

καλλιεργήσει η ήπειρος ως μιας «οντότητας», η οποία θα έχει ως κοινό όραμα την 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού της, την εφαρμογή των κανόνων 

δικαίου και ασφαλείας για όλους τους πολίτες της και μιας στοιχειώδους κοινής  

πολιτικής σε θέματα ασφαλείας και εξωτερικών σχέσεων με άλλους εθνοκρατικούς 

δρώντες. Σε τελευταία ανάλυση έχουν «φωνή», η οποία μπορεί να ακουστεί δυνατά στους 

διάφορους διεθνείς θεσμούς και να επηρεάσει σοβαρά τη λήψη απόφασεων σε θέματα 

που αφορούν την ανάπτυξή της και την οντολογική της αυθυπαρξία.  
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