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ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΔΗΑ ΚΑΗ ΗΟΣΗΜΔ ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ 

To θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη ε εηζήγεζή κνπ ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Αλαδηαλνκή – 

Αλάπηπμε – Απαζρφιεζε» πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 22 Μαΐνπ 2018  

Απαιιαγή απφ ηελ επηηξνπεία. Μηα πξφηαζε απιή πνπ ιεο θη έξρεηαη απφ ην παξειζφλ 

θαη ηαπηφρξνλα ππνθξχπηεη κηα ζεηξά απφ πνιηηηθέο πνιιέο φςεηο ησλ νπνίσλ δελ 

γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο. Ζ επηηξνπεία, ν έιεγρνο δειαδή ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ηεο 

πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκίαο, απνηειεί ζεκειηψδε 

ζεζκνζεηεκέλε πνιηηηθή απφ ηε κεξηά ηεο ΔΔ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο. Βέβαηα  

γηα ηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη εληζρπκέλε θαη ζηελή επνπηεία κέρξη ην 2060 ηνπιάρηζηνλ, 

έηνο πνπ πξνβιέπεηαη πσο ε Διιάδα ζα έρεη κεηψζεη ην δεκφζην ρξένο ηεο ζην 

πνζνζηφ πνπ επίζεκα ζα ηελ θαηαηάμεη ζηε κεξηά ησλ ρσξψλ κεησκέλεο επνπηείαο. 

Ζ επνπηεία, ν θαζνξηζκφο δειαδή ησλ αθνινπζνχκελσλ απφ ηελ Διιάδα πνιηηηθψλ 

απφ ηνπο δαλεηζηέο, δελ αθνξά κφλν ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. Αθνξά ην ζχλνιν ηεο 

πνιηηηθήο. Σε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ηελ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, ηε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή κέζσ ηεο ΔΚΣ, ηελ εξγαζηαθή πνιηηηθή, ην αζηηθφ δίθαην αιιά θαη, εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ, ηνπο ηνκείο δξάζεηο θη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Όζνλ αθνξά ην 

ηειεπηαίν ην κεγάιν δηεζλέο θεθάιαην κέζσ ηεο επηηξνπείαο πνπ αζθεί δηα ησλ ζεζκψλ 

ηνπ επηβάιιεη κηα βίαηε κεηαβνιή ζηε ζέζε ηνπ ειιεληθνχ θεθαιαίνπ ζην δηεζλή 

θαηακεξηζκφ. Μηα ζέζε ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη ζα βξίζθνληαη ζε κηα φιν θαη 

ρεηξφηεξε ζέζε.  

Οη κεηαβνιέο πνπ επηρεηξνχληαη, θη έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη, έρνπλ ζαλ ζηφρν λα θάλνπλ 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία έλα βνεζεηηθφ παξαθνινχζεκα ησλ νηθνλνκηψλ ησλ κεγάισλ 

ρσξψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Γεξκαλίαο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ζηξέθεηαη ζηνρεπκέλα ζε 

ηνκείο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή αιιά κε ππεξεζίεο δηεζλνχο  δηαζθεδαζηή 

κέζσ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ηνπξηζκνχ θαη νηθφπεδν απνζήθεπζεο θαη δηέιεπζεο 

εκπνξεπκάησλ. Οη επλννχκελνη ηνκείο είλαη ν θάζε είδνπο ηνπξηζκφο θαη ην 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην. Δχθνια ην δηαπηζηψλεη θαλείο επηζθεπηφκελνο ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα https://www.enterprisegreece.gov.gr. θαζψο θη απφ ην ζρέδην πνπ θαηαηέζεθε 

ζηελ θνκκηζηφλ επί θπβεξλήζεσο ακαξά θαη ζηεξίδεηαη ζηε κειέηε ηεο Mc Kinsey 

«Διιάδα 10 ρξφληα κπξνζηά».  

Οη κεηαβνιέο απηέο εγθπκνλνχλ ηεξάζηηνπο θηλδχλνπο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηε 

ρψξα θαζψο απηή βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή φπνπ θη εθδηπιψλνληαη κεγάινη 

ηκπεξηαιηζηηθνί αληαγσληζκνί θαη παξάιιεια αλαβηψλνπλ εζληθηζκνί. ε έλα δηεζλψο 

ξεπζηφ γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ε κεηαηξνπή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε νηθνλνκία 

ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ θαη δηακεηαθνκηζηηθνχ θφκβνπ. 

Ζ απαιιαγή απφ ηελ επηηξνπεία επνκέλσο ζεκαίλεη κηα κεγάιε ζεηξά πνιηηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ ηνκείο. Οπζηαζηηθά δειαδή ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο κηα θαη νη παξεκβάζεηο απφ ην 2010 θαη κεηά θπξίσο αθνξνχλ φινπο ηνπο ηνκείο. 

Απηφ θαζφινπ δελ ζεκαίλεη πσο ε πξν ηνπ 2010 θαηάζηαζε ήηαλ θαιή γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Ήηαλ απιά θαιχηεξε.  
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ην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο νη νπζηψδεηο θαη πξψηεο παξεκβάζεηο πνπ ζα βάδνπλ ηέινο 

ζην θαζεζηψο ηεο επηηξνπείαο είλαη ε παχζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ε 

αλάθηεζε ηεο λνκηζκαηηθήο θπξηαξρίαο, ν απφιπηνο έιεγρνο ησλ ηξαπεδψλ απφ ην 

δεκφζην θαη ε επαλάθηεζε θη επέθηαζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. 

Αλ θη αξρηθά, 2010-11, θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πνιηηηθέο ζην δξφκν 

ηεο αλάθηεζεο ηεο θπξηαξρίαο πξνο φθεινο ησλ θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ ήζαλ ειιηπψο 

επεμεξγαζκέλα νη πξνζπάζεηεο θάπνησλ, φρη θαη πνιιψλ, είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα 

ηεθκεξησζνχλ επαξθψο ηνπιάρηζηνλ ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο. Οη ππνζηεξηθηέο ησλ 

εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ ειάρηζηα ή θαη ηίπνηα δελ είραλ λα πξνβάινπλ ζε επίπεδν 

επηρεηξεκάησλ πέξα απφ ηε ράιθεπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηδενινγηθή ηξνκνθξαηία.  

Μηα φκσο θαη ε νηθνλνκία δελ δξα ελ θελψ θαη αλεπεξέαζηε απφ άιινπο παξάγνληεο 

είλαη απνιχησο αλαγθαίν λα κειεηεζνχλ θη απηνί. Απφ παιηά ε αξηζηεξά ππνζηήξηδε ηε 

ζέζε πσο απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ηνπ «αλήθνκελ ζηε δχζε» θαη ηεο πξφζδεζεο ηεο 

ρψξαο ζην άξκα ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ΔΔ ππάξρεη ε πνιηηηθή ησλ ηζφηηκσλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ. Σν αίηεκα απηφ παίξλεη πιένλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ε Διιάδα έξζεη ζε ξήμε κε ηνπο δαλεηζηέο θαη κε ην κεγάιν θεθάιαην 

απαιιαζζφκελε απφ ηελ επηηξνπεία. Δίλαη εθηθηφ θάηη ηέηνην; Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, ε 

αλάπηπμε θαη ε δνκή ηνπο ην επηηξέπνπλ; Σν δηεζλέο, κέζα ζην νπνίν θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο νη πνιηηηθέο ξήμεηο, είλαη επλντθέο; Γηαηί άιιν είλαη ε πνιηηηθή 

βνχιεζε  θαη ε ηδενινγηθή ζέζε θη άιιν ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή 

Αο ηα δνχκε έλα έλα 

1. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Σν θαζνξηζηηθφ ζεκείν εδψ είλαη ν βαζκφο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε 

εμάξηεζή ηεο απφ ηε δηεζλή νηθνλνκία.  Τπάξρεη έλαο δείθηεο νλνκαδφκελνο δείθηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ( Globalization Index) ν νπνίνο θαη δείρλεη ην βαζκφ εμάξηεζεο κηαο 

νηθνλνκίαο απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά. Οπζηαζηηθά δειαδή ν δείθηεο δείρλεη ην βαζκφ 

απηάξθεηαο ησλ νηθνλνκηψλ. Αλ θαη θπζηθά νη δείθηεο απηνί δελ εθθξάδνπλ θάηη κε θάπνην 

απφιπην ηξφπν απνηππψλνπλ πάλησο κε κηα ζρεηηθή αζθάιεηα κηα πξαγκαηηθφηεηα. ην 

επφκελν πίλαθα βιέπνπκε ηνλ δείθηε παγθνζκηνπνίεζεο γηα 100 ρψξεο. Όζν 

κηθξφηεξνο ν δείθηεο ηφζν κηθξφηεξε θαη ε έθζεζε ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία.  

   Πίλαθαο 1 

Top 100 countries in the Globalization Index field of economic globalization 2017 

  Index value in points 

1 Singapore 97.77 

2 Ireland 94.65 

3 Luxembourg 94.06 

4 Netherlands 93.06 
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5 Malta 91.74 

6 Belgium 90.08 

7 Hungary 88.75 

8 United Arab Emirates 88.06 

9 Mauritius 88.01 

10 Estonia 87.54 

11 Bahrain 87.37 

12 Slovak Republic 87 

13 Czech Republic 86.9 

14 Cyprus 86.64 

15 Denmark 85.76 

16 Austria 85.5 

17 Sweden 85.48 

18 Finland 84.2 

19 Georgia 83.01 

20 United Kingdom 82.99 

21 Latvia 82.8 

22 Switzerland 82.76 

23 Portugal 82.71 

24 Montenegro 81.79 

25 Qatar 81.45 

26 Seychelles 81.22 

27 Oman 81.02 

28 New Zealand 80.97 

29 Chile 80.18 

30 France 79.41 

31 Canada 79.08 

32 Brunei Darussalam 78.66 

33 Panama 78.25 

34 Germany 78.06 

35 Malaysia 77.93 

36 Slovenia 77.89 

37 Spain 77.5 

38 Bulgaria 77.18 

39 Poland 77.06 

40 Israel 76.48 

41 Australia 76.17 

42 Iceland 76.02 

43 Trinidad and Tobago 75.94 

44 Lithuania 75.54 

45 Croatia 75.37 

46 Mongolia 75.31 

47 Peru 75.05 

48 Italy 73.43 

49 Norway 73.39 
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50 Lebanon 73.3 

51 Honduras 72.9 

52 Greece 72.13 

53 Romania 71.94 

54 United States 71.58 

55 Thailand 71.2 

56 Barbados 70.67 

57 Jordan 70.29 

58 Liberia 70.25 

59 Serbia 69.64 

60 South Africa 68.91 

61 Mauritania 68.89 

62 Congo, Rep. 68.52 

63 Ukraine 68.42 

64 Costa Rica 68.31 

65 Armenia 68.21 

66 El Salvador 67.84 

67 Macedonia, FYR 67.53 

68 Libya 67.16 

69 Albania 66.99 

70 Mexico 65.95 

71 Cambodia 65.9 

72 Zambia 64.53 

73 Uruguay 64.51 

74 Indonesia 64.02 

75 Kuwait 63.98 

76 Botswana 63.8 

77 Bosnia and Herzegovina 63.57 

78 Japan 63.47 

79 Saudi Arabia 63.35 

80 Korea, Rep. 63.14 

81 Timor-Leste 63.09 

82 Jamaica 62.83 

83 Guyana 62.73 

84 Vietnam 62.64 

85 Togo 62.58 

86 Moldova 61.96 

87 Dominican Republic 61.86 

88 Guatemala 61.48 

89 Papua New Guinea 61.03 

90 Swaziland 60.72 

91 Tunisia 60.22 

92 Kiribati 60.17 

93 Kazakhstan 59.94 

94 Nicaragua 59.82 
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95 Paraguay 59.42 

96 Gabon 59.4 

97 Azerbaijan 59.14 

98 Namibia 58.78 

99 Bhutan 58.75 

100 Colombia 58.73 

https://www.statista.com/statistics/268171/index-of-economic-globalization/ 

Ο πίλαθαο καο πιεξνθνξεί πσο ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη έλα ζεκαληηθφηαην βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά επξηζθφκελε ζην κέζν πεξίπνπ ηνπ πίλαθα 

ζηελ 52ε ζέζε. Ο βαζκφο επνκέλσο απηάξθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο. Φπζηθά κηιψληαο γηα ηζφηηκεο δηεζλείο ζέζεηο γίλεηαη θαλεξφ πσο 

κφλν ζε απνκνλσηηζκφ δελ αλαθεξφκαζηε. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ήδε βξίζθεηαη ζε κηα 

θαηάζηαζε φπνπ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθά πξνλνκηαθφο εκπνξηθφο εηαίξνο. ηνλ 

δηάγξακκα 1 βιέπνπκε ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο  ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

εμαγσγψλ θαη ζην 2 ζηνλ ηνκέα ησλ εηζαγσγψλ  

 

  

Γηάγξακκα 1 

 http://topforeignstocks.com/2015/01/05/the-top-10-trade-partners-of-greece/  

 

 

 

 

 

 

https://www.statista.com/statistics/268171/index-of-economic-globalization/
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Γηάγξακκα 2 

 

 http://topforeignstocks.com/2015/01/05/the-top-10-trade-partners-of-greece/ 

Σα δεδνκέλα ησλ δηαγξακκάησλ καο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε πσο νη εκπνξηθνί 

εηαίξνη ηεο Διιάδαο έρνπλ ζεκαληηθή δηαζπνξά θάηη πνπ δελ επηηξέπεη ζε θάπνηνλ ή 

θάπνηνπο απ΄ απηνχο λα αζθήζνπλ εκπνξηθέο πηέζεηο. Σαπηφρξνλα βέβαηα, ή θη απφ 

πξηλ αλ είλαη δπλαηφ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ξήμεο κε ηελ επηηξνπεία 

πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαη λα εληαζνχλ πεξαηηέξσ νη εκπνξηθέο ζρέζεηο θαη κε άιιεο 

ρψξεο ή λα εληζρπζνχλ κε απηέο πνπ δελ έρνπλ ζπκθέξνληα ηαπηηζκέλα κε απηά ησλ 

δαλεηζηψλ 

Όζνλ αθνξά ηψξα ηηο επελδχζεηο  ζην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηηο επελδχζεηο 

απφ ην 2002 σο ην 2007 απφ ηελ θπβέξλεζε, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά  Σν 

δηάγξακκα καο πιεξνθνξεί πσο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία επέλδπαλ ηα λνηθνθπξηά ζε 

εμαηξεηηθά πςειφ βαζκφ πνπ απέρεη θαηά πνιχ απφ φιεο ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Ζ κφλε 

άιιε ρψξα πνπ είλαη ζπγθξίζηκε κε ηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ε Ηξιαλδία.  

 

 

 

 

 

 

 

http://topforeignstocks.com/2015/01/05/the-top-10-trade-partners-of-greece/
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Γηάγξακκα 3 

http://www.ucd.ie/geary/static/podcasts/ieconf/presentations/SeamusCoffey2.pdf 

   ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηηο ΑΞΔ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζαλ πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ απφ ην 1970 σο ην 2015. Ακέζσο δηαπηζηψλνπκε πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ 

παξάγνληα πνπ δηαρξνληθά ειάρηζηα ζπλεηζέθεξε ζηε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο  

νηθνλνκίαο.  

Γηάγξακκα  4 

http://www.theglobaleconomy.com/Greece/Foreign_Direct_Investment/ 

http://www.ucd.ie/geary/static/podcasts/ieconf/presentations/SeamusCoffey2.pdf
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Σα δεδνκέλα ησλ ΑΞΔ γηα κηα ζεηξά ρσξψλ θαη γηα ηε καθξά πεξίνδν 1980-2009 

δίλνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

Πίλαθαο 2 

Δηζξνέο ΑΞΔ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (κέζεο ηηκέο πεξηφδνπ 2000-2007)  

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Paper2011132.pdf 

Καη δελ είλαη κφλν ην εμαηξεηηθά ρακειφ χςνο ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα. Δίλαη θαη ην πξνο 

ηα πνχ θαηεπζχλνληαη. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ ΑΞΔ ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2015 θαηά ηελ επίζεκε ζειίδα 

www.enterprisegreece.gov.gr.  

Γηάγξακκα  5 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/h-ellada-shmera/giati-ellada/ksenes-ameses-

ependyseis 
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Καη ζεκεηψλεη ε ζειίδα: 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

• πγθέληξσζε ησλ ΞΑΔ ζηηο ππεξεζίεο. Ζ ηάζε απηή ππαγνξεχζεθε θπξίσο απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο επίζεο ηελ ηφλσζε ηνπ εκπνξίνπ, θπξίσο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζεο, ελψ ηα ηειεπηαία έηε παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε επελδχζεσλ ζηε δηαρείξηζε 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηηο ινηπέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζακε καο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε κε κηα ζρεηηθά 

αζθάιεηα πσο ζε πεξίπησζε ξήμεο κε ην ζχζηεκα ηεο επηηξνπείαο ε ειιεληθή 

νηθνλνκία δηαζέηεη αληηθεηκεληθά ηε δπλαηφηεηα λα ην αληηκεησπίζεη ρσξίο ηδηαίηεξνπο 

θιπδσληζκνχο. Δίλαη απηνλφεην βέβαηα πσο ε θπβέξλεζε πνπ ζα αζθήζεη απηή ηελ 

πνιηηηθή ζα κειεηήζεη θαη ζα ιάβεη φια ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ απηψλ 

2. ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

   ηε δσή θαη ζηελ ηζηνξία ηίπνηα δελ παξακέλεη ακεηάβιεην θαη αθίλεην. Πνηέ ζρεδφλ 

κηα ρψξα δελ βξηζθφηαλ ζηνλ θφζκν απνκνλσκέλε θαη ρσξίο ζρέζεηο κε ηνπο γείηνλέο 

ηεο ηνπιάρηζηνλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ δχν θχκαηα 

παγθνζκηνπνίεζεο δηαθξίλνληαη θαζαξά. Σν πξψην γίλεηαη ππφ ηελ εγεκνλία ηεο 

Βξεηαλίαο θαη θνξπθψλεηαη ηελ επνρή ηνπ 1νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ.  Μεηά ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ απηνχ ε αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ πξψηνπ θχκαηνο ππνρψξεζε θαη 

ηα θξάηε απνκνλψζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κεηψλνληαο ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ ηελ 

αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Σν δεχηεξν θχκα παγθνζκηνπνίεζεο μεθίλεζε 

νπζηαζηηθά θαηά ηα κέζα ηεο  δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη νδεχεη πξνο ηελ θνξχθσζή ηεο. 

(δηάγξακκα 6).   

 

Γηάγξακκα  6 

http://pages.ramapo.edu/~theed/Cold_War/f_Conclusion/ff_Soviet%20Economy.html 
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   Γηα λα κπνξέζεη κηα ρψξα λα θαζνξίζεη ηε ζέζε ηεο ζηνλ θφζκν, πέξα απφ ηα 

θπξίαξρα πνπ αθνξνχλ ην πνηνο θαζνξίδεη ηε ζέζε ηεο ρψξαο θαη πνηα ζπκθέξνληα 

εμππεξεηεί,  βαζηθφηαηνο παξάγνληαο είλαη θαη ε γλψζε ηφζν ηεο αληηθεηκεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο κεηαβνιέο θαη ηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο 

ηνπο. Μφλν ηφηε θη έηζη κπνξεί λα θαζνξίζεη ηε ζηάζε ηεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο ηφζν ζηε 

δηεζλή ζθελή αιιά άιιν ηφζν θαη ζηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο. Απφ ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζνβαξφηαηεο κεηαβνιέο θαη αλαθαηαηάμεηο ζπληειέζηεθαλ ζηελ 

παγθφζκηα θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κεηέβαιιαλ θαη ηελ 

θαηαλνκή ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. εκαληηθφο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ήηαλ θαη ν 

ξφινο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο ΔΓ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηεο.  

   Οη κεηαβνιέο απηέο είραλ ζηε βάζε ηνπο ηελ αδπλακία ηνπ θαπηηαιηζκνχ λα ζηεξίμεη 

ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο παξαγσγηθήο επέθηαζεο θαζψο αδπλαηνχζε 

λα δεκηνπξγήζεη λένπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο ελψ νη παιηνί κεηαλάζηεπαλ απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ηδηαίηεξα πξνο απηέο ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Παξάιιεια κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, θαη ζε αιιεινζχλδεζε 

κε ηα πξνεγνχκελα,  κηα ζεηξά απφ κεηαβνιέο ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ θεθαιαίνπ 

είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή κείσζε ηεο δξάζεο ηνπ αηνκηθνχ θαπηηαιηζηή θαη 

ηελ απφιπηε θπξηαξρία ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ θεθαιαίσλ. Οη δχν απηέο εμειίμεηο 

θαζηζηνχζαλ ππνρξεσηηθφ γηα ην θεθάιαην ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηφζν ηνπ θεθαιαίνπ 

φζν θαη ησλ εκπνξεπκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν κε ηελ άξζε θάζε πξνεγνχκελνπ 

πεξηνξηζκνχ. Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο απνξξχζκηζεο ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ θαη αγαζψλ  

κεηέβαιιε νπζηαζηηθά ηελ θαηαλνκή παξαγσγήο θαη ηζρχνο ζηνλ θφζκν. ην επφκελν 

δηάγξακκα βιέπνπκε ηε ζπκκεηνρή ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ  κηαο νκάδα 

κεγάισλ ρσξψλ απφ ην 1000 σο ην 2008.  

 

Γηάγξακκα 7 

 

 
http://www.economist.com/node/16834943 
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  Σα ζπκπεξάζκαηα είλαη πξνθαλή. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ην κεξίδην ησλ 

πνιπάλζξσπσλ ρσξψλ ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο ην κεξίδηφ ηνπο ζην παγθφζκην ΑΔΠ 

αλεξρφηαλ ζην 50%. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

ην παγθφζκην ΑΔΠ ζρεκαηηδφηαλ απφ ηηο θαπηηαιηζηηθέο κεηξνπφιεηο θπξίσο θαη ηηο 

κεγάιεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο. Σε Βξεηαλία, ηηο ΖΠΑ, ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηαπσλία 

θαη ηε Γεξκαλία. Σν κεξίδην ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο κεησλφηαλ ζε φιν ην δηάζηεκα απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα σο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά 

ηα πξάγκαηα αληεζηξάθεζαλ. Σν κεξίδην ηεο Κίλαο άξρηζε λα απμάλεηαη κε ξπζκνχο 

ηαρχηαηνπο ελψ απμαλφηαλ θαη ην κεξίδην ηεο Ηλδίαο αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ.  

Μηα ζρεηηθά αζθαιήο πξνβνιή ζην κέιινλ καο νδεγεί ζην επφκελν δηάγξακκα 

Γηάγξακκα  8 

http://greaterpacificcapital.com/wp-content/themes/GPC/gpc-theme/img/projected-flow.png 

  χκθσλα κε ηελ πξνβνιή πνπ επηρεηξείηε ζην δηάγξακκα 8 ην 2030 κφλν ε Κίλα θαη ε 

Ηλδία ζα έρνπλ ην 40% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ελψ ην 2040 ην πνζνζηφ απηφ ζα θηάλεη ην 

48%.  Αλ ζηα πνζνζηά ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο πξνζζέζνπκε θη απηά ησλ ππφινηπσλ 

κεγάισλ αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ ην πνζνζηφ ζα μεπεξλά ην 60%. Ηδηαίηεξεο 

βαξχηεηαο είλαη ε ζχλζεζε ηνπ ΑΔΠ. έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Βξεηαλίαο, δεκηνπξγείηαη ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Απηφ βξίζθεηαη ζε απφιπηε αιιεινζχλδεζε κε ην δνιάξην θαη 

ην ξφιν ηνπ ζαλ δηεζλέο απνζεκαηηθφ λφκηζκα θαη  ζαλ λφκηζκα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

Ζ Κίλα, κέζσ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεηαβνιψλ, πνπ έγηλαλ ηφζν ζηελ Κίλα φζν θαη ζηηο 

αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο έγηλε ε πξψηε ρψξα ζηνλ θφζκν ζηελ αμία ηεο 

βηνκεραληθήο ηεο παξαγσγήο ην 2011 (δηάγξακκα 9). 
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Γηάγξακκα 9 

https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42135.pdf 

  Όπσο ήηαλ αλακελφκελν ε ρψξα πνπ ζα θπξηαξρνχζε ζηελ παξαγσγή ζα 

θπξηαξρνχζε θαη ζην δηεζλέο εκπφξην. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ην πνζνζηφ 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρνπλ νη ΖΠΑ ε Γεξκαλία ε Ηαπσλία θαη ε Κίλα απφ ην 

1970 σο ην 2010. 

Γηάγξακκα 10 

http://www.scdigest.com/images/CHINA_EXPORTS2.jpg 

   ην δηάγξακκα 10 βιέπνπκε ηελ θπξηαξρία ζην δηεζλέο εκπφξην ησλ ΖΠΑ σο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970. Σελ πησηηθή ηξνρηά ηνπο απφ ηε δεθαεηία απηή σο ηε δεθαεηία ηνπ 

1990, ηε κηθξή αλάθακςή ηνπο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ηελ απφηνκε θαη ξαγδαία 

πηψζε ηνπο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 2000. ην ίδην δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ αληνρή ηεο 
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Γεξκαλίαο, παξά ηε κηθξή θάκςε ηεο θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο Ηαπσλίαο. Σν πιένλ 

εληππσζηαθφ φκσο δεδνκέλν είλαη ε απφηνκε θαη κε κεγάινπο ξπζκνχο άλνδνο ηεο 

Κίλαο ζην δηεζλέο εκπφξην. Σν 2010 ε Κίλα θαη ε Γεξκαλία θαηείραλ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ έρνληαο ππνζθειίζεη ηηο ΖΠΑ. ην δηάγξακκα  πνπ 

αθνινπζεί βιέπνπκε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην δηαθφξσλ κεγάισλ νηθνλνκηψλ θαηά ην 2010.  

Γηάγξακκα 11 

 

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=21764 

   Σν δηάγξακκα καο πιεξνθνξεί πσο πιενλαζκαηηθά εκπνξηθά ηζνδχγηα έρνπλ ε 

Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία απφ ηηο παιηέο κεηξνπφιεηο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ελψ νη ΖΠΑ, ε 

Βξεηαλία θαη ε Γαιιία είλαη ρψξεο ειιεηκκαηηθέο. ε αληίζεζε ε Κίλα, ε Ρσζία θαη ε 

Κνξέα είλαη ρψξεο πιενλαζκαηηθέο. ηηο ρψξεο ηνπ δηαγξάκκαηνο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

Σνπξθία γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Διιάδα θαη 

βιέπνπκε πσο ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο είλαη πνιχ ειιεηκκαηηθφ. 

   Οη κεηαβνιέο πνπ ήδε πεξηγξάςακε ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο νηθνλνκίαο απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά επέθεξαλ ζεκαληηθφηαηεο κεηαβνιέο ζηελ παγθφζκηα 

θαηαλνκή ηζρχνο. Απφ ηνλ 19ν αηψλα θαη κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηε Βξεηαλία 

θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο ησλ θνηλσληψλ 

ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο εγεηηθή δχλακε ζε παγθφζκην επίπεδν ήηαλ ε Βξεηαλία 

ζηεξηδφκελε θπζηθά ζηελ νηθνλνκηθή εγεκνλία ηεο. Ζ νηθνλνκηθή απηή εγεκνλία 

κπνξνχζε θαη ζηήξηδε κηα ηζρπξή ζηξαηησηηθή κεραλή πνπ επέβαιε ηε ζέιεζε ηεο 

θπξίαξρεο αζηηθήο ηάμεο ηεο Βξεηαλίαο ζε φιν ηνλ θφζκν.  

  Απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ε Βξεηαληθή νηθνλνκία βξέζεθε ζε κε εγεκνληθή ζέζε εμ 

αηηίαο ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ πξσηίζησο αιιά θαη ησλ 
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νηθνλνκηψλ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο.  Οη κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ηζρχ ηεο 

εγέηηδαο δχλακεο ηνπ θνξκνχ ησλ βαζηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα φηαλ ε ηφηε εγέηηδα δχλακε, ε Βξεηαλία, έραζε ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ ηεο.  έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ζπλνιηθά ηεο ηζρχνο ηνπ θπξίαξρνπ ζε παγθφζκην επίπεδν 

κπινθ ρσξψλ. Μεηά ην ηέινο ηνπ 1νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, πνπ ήηαλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απνηέιεζκα αθξηβψο απηήο ηεο κεηαβνιήο ηζρχνο, ζηελ παγθφζκηα ζθελή δελ 

ππήξμε πξφζπκνο εγέηεο γηα ηνλ θαπηηαιηζκφ. Οη ΖΠΑ, πνπ είραλ ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ 

αξλήζεθαλ απηφ ην ξφιν, θαη κέρξη ηνλ 2ν παγθφζκην πφιεκν έλαο πνιππνιηθφο θφζκνο 

είρε αλαδπζεί κε ηηο ρψξεο λα πεξηραξαθψλνληαη ζηα ζχλνξά ηνπο θαη ε πξψηε κεγάιε 

παγθνζκηνπνίεζε ιακβάλεη ηέινο.  

   Μεηά ην 2ν παγθφζκην πφιεκν νη ΖΠΑ, ζηεξηδφκελεο ζηε κεγάιε νηθνλνκηθή ηζρχ ηνπο 

θαη ηελ εθ απηήο εθπνξεπφκελε ζηξαηησηηθή ηζρχ, αλέιαβαλ ηελ παγθφζκηα  εγεκνλία 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ ζε κηα πεξίνδν κάιηζηα θαηά ηελ νπνία έλα άιιν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, απηφ ηνπ ζνζηαιηζκνχ, αζθνχζε κεγάιε έιμε ζηνπο 

εξγαδφκελνπο. Ζ ηζηνξία φκσο δελ ζηακαηά θαη ν θαπηηαιηζκφο είλαη έλα εμαηξεηηθά 

αζηαζέο αιιά θαη κε ζηαηηθφ ζχζηεκα. Έλα δπλακηθφ ζχζηεκα πνπ ε επζηάζεηά ηνπ 

εμαξηάηε απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ κέζσ ησλ 

θεξδψλ.   Γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαθξίλνπκε ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία θηλείηαη ην 

παγθφζκην ζχζηεκα ζήκεξα πξέπεη λα εμεηάζνπκε θπξίσο ηελ θαηάζηαζε ηεο εγέηηδαο 

δχλακεο, ησλ ΖΠΑ, αιιά , δεπηεξεπφλησο, θαη ησλ κεγαιχηεξσλ ζπκκάρσλ ηνπο.  

   Έλαο πξψηνο, θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο δείθηεο, ηεο ηζρχνο είλαη ε Καζαξή Γηεζλήο 

Δπελδπηηθή Θέζε ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ (Ζ δηεζλήο επελδπηηθή ζέζε απνηππψλεη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ θαηνίθσλ 

κηαο ρψξαο  έλαληη ησλ κε θαηνίθσλ. Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ άκεζσλ επελδχζεσλ, ησλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, ησλ 

ινηπψλ επελδχζεσλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη αλά ηνκέα 

νηθνλνκίαο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ δίλεη ηελ θαζαξή 

επελδπηηθή ζέζε ε νπνία αλαιφγσο ηνπ πξνζήκνπ, ζεηηθνχ ε αξλεηηθνχ, ραξαθηεξίδεη ηε 

ρψξα σο θαζαξφ πηζησηή ε ρξεψζηε αληηζηνίρσο έλαληη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ). ην 

δηάγξακκα 12 βιέπνπκε ηελ Καζαξή Γηεζλή Δπελδπηηθή Θέζε ησλ ΖΠΑ απφ ην 1975 θαη 

κεηά. 
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Γηάγξακκα 12 

http://www.columbia.edu/~mu2166/UIM/notes.pdf   

Ζ δηαδηθαζία ππνβάζκηζεο ηεο  Καζαξήο Γηεζλνχο Δπελδπηηθήο Θέζεο ησλ ΖΠΑ είλαη 

εμαηξεηηθά αξλεηηθή εμέιημε γηα ηελ νκάδα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ 

εγείηαη απφ ην 2ν παγθφζκην πφιεκν θαη κεηά. Ζ δηαδηθαζία απηή μεθίλεζε ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 θαη ζπλερίδεηαη απμαλφκελε. Όηαλ ε Δπελδπηηθή Θέζε κηαο ρψξαο κεηψλεηαη 

θάπνηνλ άιισλ ρσξψλ πξέπεη λα απμάλεηαη. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ 

Καζαξή Γηεζλή Δπελδπηηθή Θέζε ησλ κεγαιχηεξσλ ρσξψλ. Ζ Σνπξθία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε θαη ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ.  

Γηάγξακκα 13 

http://elibrary-data.imf.org/public/FrameReport.aspx?v=3&c=28624605 
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http://elibrary-data.imf.org/public/FrameReport.aspx?v=3&c=28624605
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   Ζ εγεκνληθή ζέζε κηαο ρψξαο βξηζθφηαλ πάληα, θαη βξίζθεηαη, ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε 

ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ηεο. Μέζσ απηήο θπξίσο επηβάιιεη ηα ζπκθέξνληά ηεο θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ζπκκάρσλ ηεο. Κη απηφ αλεμάξηεηα απφ αλ ζα θάλεη ρξήζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ηεο ή φρη. Ζ ζηξαηησηηθή εγεκνλία ηεο Βξεηαλίαο ζηεξίρηεθε ζηελ 

ηζρχ ησλ θαλνληνθφξσλ ηεο. Ζ ζηξαηησηηθή ηζρχο ησλ ΖΠΑ ζηεξίρηεθε ζηα 

αεξνπιαλνθφξα θαη ηηο βάζεηο ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη κεηαβνιέο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 πνπ ζπλνδεχνληαη απφ κείσζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ησλ ΖΠΑ ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία επεξέαζε θαη ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ ηεο. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηε 

δχλακε ηνπ ζηξαηνχ ησλ ΖΠΑ απφ ην 1793 σο ην 2002  ζαλ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

Γηάγξακκα 14 

http://www.prb.org/source/acf1396.pdf 

  Παξαηεξνχκε ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ ζηξαηνχ ησλ ΖΠΑ απφ ην 2ν παγθφζκην 

πφιεκν θαη κεηά θη απηφ αλ εμαηξέζνπκε ηηο δχν θνξπθέο πνπ νθείινληαη ζηνπο 

πνιέκνπο ζηελ Κνξέα θαη ην Βηεηλάκ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 παξαηεξνχκε κηα 

εμαηξεηηθά κεγάιε κείσζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΖΠΑ αθφκε θαη ζε 

πεξηφδνπο πνιεκηθήο ζχξξαμεο φπσο απηή ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ ην 1991.  
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   Ζ κείσζε αθνξνχζε θαη ηηο δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ πνπ βξίζθνληαλ δηαζθνξπηζκέλεο ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ζηηο ακεξηθάληθεο βάζεηο. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί 

βιέπνπκε ηε ρξνληθή κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζηξαηεπκάησλ ησλ ΖΠΑ πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζην εμσηεξηθφ (δηάγξακκα 15)  

Γηάγξακκα  15 

 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR201/RAND_RR

201.pdf 

   Σα δεδνκέλα ηνπ δηαγξάκκαηνο καο πιεξνθνξνχλ πσο ε απφζπξζε ησλ 

ακεξηθαληθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ησλ ΖΠΑ μεθίλεζε απφ ηελ Αλαηνιηθή Αζία ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 θη απφ ηελ Δπξψπε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ κείσζε 

ζπλερίδεηαη κέρξη ην 2010. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ζηηο δχν απηέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ 

είραλ αλαπηπρζεί 600.000 ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο ελψ ην 2010 200.000 

 

Ζ αδπλακία ησλ ΖΠΑ λα ζηεξίμνπλ ηελ παγθφζκηα εγεκνλία ηνπο απνηππψλεηαη θαη ζηηο 

ζηξαηησηηθέο δαπάλεο. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηηο δαπάλεο γηα ηελ άκπλα 

απφ ην 1935 σο ζήκεξα (θαη κε πξφβιεςε σο ην 2020) ζαλ πνζνζηφ ηνπ 

νκνζπνλδηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  
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Γηάγξακκα 16 

 

http://www.usgovernmentspending.com/defense_spending 

   Παξαηεξνχκε ηελ ηαρχηαηε κείσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1970 θαη 1980-1990. Σελ ίδηα πνξεία είραλ θαη νη δαπάλεο γηα ηε «βνήζεηα» ζε άιιεο 

ζχκκαρεο ρψξεο φπσο βιέπνπκε ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

Γηάγξακκα 17 

http://www.usgovernmentspending.com/defense_spending 
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   Καζψο νη ΖΠΑ απνζχξνληαη απφ ηελ εγεκνλία λέεο δπλάκεηο θαιχπηνπλ ην 

δεκηνπξγνχκελν θελφ.  Δθείλν πνπ πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί είλαη ν 

επαλεμνπιηζκφο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο πνπ ζπλνδεχεηαη θη απφ άξζε ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα κε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηνπο 

ζην εμσηεξηθφ.  Μηα λέα θαηάζηαζε δηακνξθψλεηαη πιένλ ζηε δηεζλή ζθελή κε 

κεηαβνιέο ζεκαληηθφηαηεο ζηελ θαηαλνκή ηζρχνο. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο εμήο 

θεληξηθνχο πφινπο: ΖΠΑ, Ρσζία, Γεξκαλία σο επηθεθαιήο ηεο ΔΔ θαη κε ζηξαηησηηθφ 

βξαρίνλα ηε Γαιιία, Κίλα. Παξάιιεια πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ ζέζε ζην λέν 

γεσπνιηηηθφ ζθεληθφ θαη δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδεη 

θαη ε Σνπξθία.   

   Μηα θαηάζηαζε παξφκνηα κε απηή ηελ  κεηά ηνλ 1ν παγθφζκην πφιεκν θαίλεηαη πσο 

δηαλχνπκε πιένλ. Ζ βαζηθή νκνηφηεηα είλαη πσο νη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο ππνρξέσζαλ 

ηελ εγέηηδα δχλακε, ηηο ΖΠΑ, λα ππνρσξήζνπλ θαη λέεο δπλάκεηο λα έρνπλ πιένλ 

ζρεκαηηζζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αιιά ρσξίο λα είλαη θακία ζε ζέζε λα αλαιάβεη ηελ 

εγεκνλία. Ζ δχλακε ηεο Κίλαο αλέξρεηαη ηαρχηαηα αιιά πξνο ην παξφλ θξαηά ρακεινχο 

γεληθά ηφλνπο ζηε δηεζλή ζθελή πεξηκέλνληαο θαη θξνληίδνληαο λα απμήζεη θη άιιν ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο δχλακε. Βαζηθή κεηαβνιή είλαη πσο δελ ππφθεηηαη πιένλ ππφ ηνλ έιεγρν 

ησλ κεγάισλ θαπηηαιηζηηθψλ θξαηψλ θαη έρεη ηε δχλακε λα αληηζηέθεηαη θαη λα κελ 

ελδίδεη ζηηο πηέζεηο ηνπο. Απηφ θαίλεηαη θπξίσο πσο αξλείηαη λα ππεξηηκήζεη ην λφκηζκά 

ηεο , αληίζεηα ην ππνηηκά, παίξλνληαο ζέζε ζην ζθιεξφ λνκηζκαηηθφ πφιεκν πνπ 

δηεμάγεηαη. Ζ Κίλα παίξλεη ζέζε αγνξάδνληαο κεγάιεο πνζφηεηεο ρξπζνχ.  

Σα θέξδε πνπ πξνζθνκίδνπλ κηα ζεηξά αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαη ην λφκηζκα δελ είλαη πιένλ θαζφινπ δεδνκέλα. Οη ζπλζήθεο πνπ 

επέηξεπαλ ή επέβαιιαλ θάηη ηέηνην αιιάδνπλ ηαρχηαηα θαζψο έλαο ζθιεξφο 

λνκηζκαηηθφο πφιεκνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε  ν πφιεκνο ζην λνκηζκαηηθφ πεδίν 

αληαλαθιά ηηο κεηαβνιέο ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο. Ζ παξαγσγή δελ γίλεηαη πιένλ ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο αιιά ζηηο αλαπηπζζφκελεο. 

   Ζ δηαθνξά ηνπ ζήκεξα απφ απηή ηνπ ηέινπο ηεο Βξεηαληθήο εγεκνλίαο είλαη πσο ε 

παγθνζκηνπνίεζε δελ αληηζηξάθεθε αλ θαη ππήξμαλ ηζρπξά θαηλφκελα 

πξνζηαηεπηηζκνχ κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2008. Δμαθνινπζεί ε ειεπζεξία ζηε δηαθίλεζε 

αγαζψλ θαη θεθαιαίσλ λα απνηειεί δηαθεξπγκέλν ζηφρν  φισλ ησλ κεγάισλ θξαηψλ κηα 

θαη θαλέλα δελ ζπκθέξεη ε θαηαζηξαηήγεζή ηνπο. Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ Σξάκπ ζηελ 

πξνεδξία ησλ ΖΠΑ άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη θαη θαηλφκελα ππνρψξεζεο θαη ζηνλ ηνκέα 

απηφ θαζψο θάπνηα πξψηα δείγκαηα μεθηλήκαηνο ελφο εκπνξηθνχ πνιέκνπ άξρηζαλ λα 

εθδηπιψλνληαη ελψ ν λνκηζκαηηθφο πφιεκνο ζπλερίδεηαη Δθείλν πάλησο πνπ είλαη ην 

ζπκπέξαζκα είλαη πσο έλαο λένο πνιππνιηθφο θφζκνο αλαδχεηαη  θαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ζα είλαη θπξίαξρν ζηε δηεζλή ζθελή κεζνκαθξνπξφζεζκα 

ηνπιάρηζηνλ.  

Πσο ηα παξαπάλσ επεξεάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο άζθεζεο κηαο πνιηηηθήο ξήμεο κε ην 

θαζεζηψο ηεο επηηξνπείαο θαη ην δηεζλέο θεθάιαην ζηελ Διιάδα; 
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   Δίδακε πσο ην ζρέδην ηνπ θεθαιαίνπ, δηεζλνχο θη εγρσξίνπ, είλαη ε κεηάβαζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε κία ζέζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ παιηφηεξε κε ηελ θπξηαξρία ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ ππνβνεζεηηθψλ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ κεγάισλ ρσξψλ απνζπλδεδεκέλν 

απφ ηελ παξαγσγή. Σν εηδηθφ βάξνο ησλ ηνκέσλ απηψλ ζα θαζνξίδεη θαη ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία γεληθά θαη ζα ζηεξίδεηε ζην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο, ηελ πςειή αλεξγία θαη 

ζηελ ππναπαζρφιεζε πνπ ζα ππνβνεζά ηνπο ρακεινχο κηζζνχο, ηελ αλχπαξθηε 

πεξηνξηζηηθή λνκνζεζία ζηελ αζχδνηε δξάζε ηνπ θεθαιαίνπ. Οη  ηνκείο ηηο νηθνλνκίαο 

πνπ ζα αλαπηχζζνληαη ζα πξνζθέξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ρακειήο ακνηβήο θαη 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ. Έηζη ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα είλαη αληαγσληζηηθή θαη 

εμσζηξεθήο. Ζ  ειιεληθή νηθνλνκία επνκέλσο ζα εμαξηάηαη  ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ππεξεζίεο πνπ είλαη εμαηξεηηθά αζηαζείο θαη επάισηεο ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο.  

    Ζ γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Διιάδνο είλαη ηέηνηα πνπ απφ ηε κηα ηεο δίλεη απμεκέλε 

βαξχηεηα ζηε δηεζλή ζθελή αιιά απφ ηελ άιιε θάλεη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο εμάξηεζε απφ νηθνλνκηθνχο ηνκείο πνπ έρνπλ κηθξφ σο κεδεληθφ βαζκφ 

ειεπζεξίαο ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηνλ εμαηξεηηθά αζηαζή πνιηηηθά ρψξν ηεο 

αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο εγγχο Αλαηνιήο. Τπάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα νιηθή 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηαζηξνθή. Ζ Διιάδα ζα είλαη ην πξψην θξάηνο πνπ ζα 

βξίζθεηαη ππφ ηελ θπξηαξρία ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ δηεζλνχο θεθαιαίνπ. Ζ ειιεληθή 

νηθνλνκία ζα έρεη πνιχ πεξηνξηζκέλνπο ηνκείο δξάζεο θαη ζα είλαη ν δηεζλήο 

δηαζθεδαζηήο θαη ππεξέηεο. Οη Έιιελεο εξγαδφκελνη ζηα πιαίζηα απηά δελ ρξεηάδνληαη 

πςειή παηδεία παξά κφλν θαηάξηηζε θαη επηδεμηφηεηεο ψζηε λα εθηεινχλ θαιά ηε 

δνπιεηά ηνπο. Σε δνπιεηά ηνπ θαθνπιεξσκέλνπ θαη κνηξνιάηξε ππεξέηε.       

Σα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ πσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο γηα ηελ εθαξκνγή κηαο θηινιατθήο 

πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα είλαη απμεκέλνη. Οη αλαγθαίεο αιιά κε ηθαλέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα είλαη ε παχζε πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο θαη ε έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε. Ζ αχμεζε ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ζεκαίλεη 

πσο ίζσο ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλαηλεηηθήο εμφδνπ απφ ηελ επξσδψλε. Θα κπνξνχζε 

δειαδή ε ΔΚΣ λα πξνζθέξεη βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμφδνπ θαη ζε αληάιιαγκα ε 

ειιεληθή πιεπξά ζα ζπλαηλέζεη ψζηε ε ζηάζε ηεο λα  ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δπζκελείο 

επηπηψζεηο γηα ην επξψ.  

  Ζ χπαξμε επίζεο ελφο πνιππνιηθνχ θφζκνπ απμάλεη ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ζην 

δηεζλέο πεδίν θαζψο ν αληαγσληζκφο ησλ θεθαιαίσλ εληείλεηαη δηαπιεθφκελνο κε ηελ 

αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Οη πηζαλφηεηεο επνκέλσο κηαο 

επηηπρνχο έθβαζεο κηαο θηιεξγαηηθήο θαη θηινιατθήο πνιηηηθήο ζε κηα ρψξα κεζαίνπ 

κεγέζνπο φπσο ε Διιάδα κε κέζν επίπεδν αλάπηπμεο, κε ζεκαληηθή γεσπνιηηηθή ηζρχ 

θαη κε απμεκέλν εηδηθφ βάξνο ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή ζθελή εμαηηίαο ηεο ηζηνξίαο ηεο 

θαίλνληαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο, εθείλν πνπ απαηηείηε είλαη ην πνιηηηθφ εθείλν πξνζσπηθφ 

πνπ κε επάξθεηα, ηθαλφηεηα, γλψζε  θαη έκπλεπζε ζα ζπλεγείξεη ηηο πιεηηφκελεο ηάμεηο 

θαη ζηξψκαηα  θαη ζα θάλεη ηα παξαπάλσ πνιηηηθή πξάμε.  

    Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο ξήμεο θάπνηνη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάςακε ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ. Ζ γλψζε φκσο απηψλ θαη ε 

απνηχπσζε ηεο ζεκεξηλήο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη θάηη απνιχησο 
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αλαγθαίν γηα λα κπνξείο λα ζρεδηάδεηο θαη λα παξεκβαίλεηο πνιηηηθά ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ραξάδνληαο ηελ πνιηηηθή ζνπ θαη πξνζαξκφδνληάο ηελ ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. .   


