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Περίληψη 
 

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει τoν ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης 

μέσα από τη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή όλους τους παράγοντες που 

διαδραματίζουν ρόλο στον τομέα της ενέργειας και διαμορφώνουν τις επιλογές της 

κρατικής διοίκησης.   
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Ενεργειακός Εφοδιασμός στην ανατολική Ευρώπης μέσα 
από τη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων 

 
 
Η αλλαγή συμμαχιών ήταν το αποτέλεσμα καθαρών 
υπολογισμών άμεσου οφέλους και συγκεκριμένων 
κερδών και όχι οποιασδήποτε υπερέχουσας αρχής 
διεθνούς τάξης1 - Henry Kissinger αναφερόμενος 
στον επταετή πόλεμο από το 1756 μέχρι το 1763  

1. Εισαγωγή  
 

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει τoν ενεργειακό εφοδιασμό της 

Ευρώπης μέσα από τη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή όλους τους παράγοντες που 

διαδραματίζουν ρόλο στον τομέα της ενέργειας και διαμορφώνουν τις επιλογές της κρατικής 

διοίκησης. Για να επιτευχθεί αυτό η παρούσα μελέτη ξεκινά από μια ανασκόπηση της θεωρία 

των διεθνών σχέσεων με εστίαση στον πολιτικό ρεαλισμό. Μιλώντας για τον Θουκυδίδη ο 

φακός πέφτει πάνω στην απόκτηση ισχύος για την επιδίωξη των σκοπών των 

ανθρωπολογικών οντοτήτων με καθεμιά να ενδιαφέρεται για τη δική της επιβίωση και 

ευημερία. Αυτή η προσέγγιση είναι απαραίτητη προκειμένου να διασαφηνιστεί πως η 

επιδίωξη των οικονομικών συμφερόντων παροχής φυσικού αερίου  εδράζεται όχι στην 

αλληλεγγύη των λαών αλλά τουναντίον μέσα από φιλόδοξα σχέδια απόκτησης ισχύος ως 

νόμισμα της διεθνούς πολιτικής. Ακολουθεί ο επιθετικός ρεαλισμός του Mearsheimer ο 

οποίος οικοδομώντας πάνω στον κλασικό ρεαλισμό του Θουκυδίδη φτιάχνει μια θεωρία 

απαραίτητη για την ερμηνεία της σχέσης μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και ΕΕ και τους συσχετισμούς 

που αναδύονται και καθορίζουν τη διεθνή τους δράση με τον Watson να έρχεται να 

συμπληρώσει αυτή τη θεωρία εντάσσοντάς την στο ιστορικοπολιτικό της πλαίσιο. Στη 

συνέχεια περνάμε στον Carr ο οποίος αναδείχνει τη σημασία στρατιωτικών και οικονομικών 

παραγόντων με τη συνύπαρξη αυτών των δύο να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, ακολουθεί ο 

Gilpin από όπου αντλείται η εισαγωγή στη μικροοικονομική διαχείριση του κράτους και στη 

συνέχεια ο Walts από τον οποίο εξετάζονται οι διαφορετικές επιλογές του κράτους. Στη 

συνέχεια μελετώνται οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί του κράτους καθώς το κάθε κράτος δεν 

ξεκινά το ταξίδι του εν ερήμην διαφορετικών χωρικών συνθηκών και εσωτερικών δυνάμεων 

καθώς και το ρόλο του ιδιωτικού τομέα ως εργαλείο του κράτους. Η παρούσα θεωρία είναι 

απαραίτητη η οποία εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι της ενέργειες με 

εταιρείες και κρατικές πολιτικές εντός των περιορισμών που έχουν τόσο σε κεφάλαιο όσο και 

1 Henry Kissinger (1994)  Διπλωματία. Εκδόσεις Λιβάνη, σ. 79  
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σε γεωγραφικές δυνατότητες καλούνται να αναλάβουν δράση και εντός ποιου ευρύτερου 

πλαισίου αναλαμβάνουν αυτές τις πολιτικές. Η προσπάθεια των ΗΠΑ να σπάσουν τον 

αποκλεισμό της Ουκρανίας από τη Ρωσία, της Ρωσία να ενισχύσει αυτήν την εξάρτηση και 

της Γερμανίας να προσκαλέσει την Ουκρανία στους δυτικούς θεσμούς προϋποθέτουν μια μη 

στρατιωτική ανεξαρτησία από το ΝΑΤΟ που είναι έκδηλη από τη γέννηση της ΕΕ. Στην 

παρούσα εργασία θα εξεταστεί ο ρόλος του δολαρίου και του πολέμου των πετροδολαρίων 

καθώς η περικύκλωση της Ρωσίας από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Θα εξεταστεί η εσωτερική 

διαμάχη ενδοκρατικά της Ρωσικής Ομοσπονδίας μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και των 

ιδιωτικών πετρελαιοπρομηθευτών έως ότου επέλθουν οι εταιρείες σε κρατικό έλεγχο, καθώς 

και το ρόλο των κυριαρχικών κεφαλαίων στην κρατική σταθερότητα των αναπτυσσόμενων 

χωρών τα οποία προέρχονται κατά βάση από έσοδα του ενεργειακού τομέα. Τέλος, δίνεται 

εξίσου έμφαση και στην άνοδο του πολιτικού γίγνεσθαι της Ευρασιατικής Ένωσης και με 

ποιο τρόπο ει δυνατόν θα μπορούσε να αλλάξει το σκηνικό αν μια στρατηγική επιλογή 

εισόδου σε αυτήν του Ιράν γινόταν εφικτή.            

2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφία των διεθνών σχέσεων  

2.1 Διεθνείς σχέσεις και Θουκυδίδης  
 
            Σε αυτό το σημείο θα γίνει αναφορά στο έργο του Θουκυδίδη επειδή μας δείχνει με 

ποιον τρόπο τα κράτη κατά βάθος σκέφτονται με όρους ισχύος ήδη από την Κλασική εποχή2 

και αυτή τη λογική θα υιοθετηθεί στην παρούσα εργασία προκειμένου να καταδειχθεί μέχρι 

σήμερα ο διαχρονικός ρόλος επιδίωξης της ισχύος ακόμη και στον τομέα της ενέργειας που 

θα εξεταστεί κατωτέρω. Γίνεται εμφανές πως με σύγχρονους όρους τα οφέλη που 

προκύπτουν από τη ολιγοπωλιακή εκμετάλλευση ενός προϊόντος, στην προκειμένη 

περίπτωση αυτή θα είναι η παροχή ενέργειας με φυσικό αέριο, ή ενός καθεστώτος 

εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων του εν λόγου κλάδου όπως είναι η παρεμπόδιση 

εναλλακτικών πηγών παροχής στον τελικό καταναλωτή, μπορεί να δημιουργήσει τριβές οι 

οποίες μπορεί να κλιμακωθούν όπως μας διαμηνύει ότι έγινε από αρχαιοτάτων χρόνων.  

            «Η ανάπτυξη της αθηναϊκής ισχύος, που φόβισε τους Λακεδαιμονίους και τους 

ανάγκασε να πολεμήσουν αλλά οι λόγοι που πρόβαλαν δημόσια τα δύο μέρη ήταν οι εξής»3, 

η φράση αυτή του Θουκυδίδη συνοψίζει τα αίτια και τους λόγους της διαμάχης και αν μη τι 

2 χρονική περίοδος 479 π.Χ. - 323 π.Χ. 
3 Θουκυδίδης, Α23 
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άλλο μπορεί να γίνει φάρος ερμηνείας για σημερινά γεγονότα4, είτε πρόκειται για 

διπλωματικές εντάσεις ή για τοπικές συγκρούσεις ή διεθνείς κρίσεις. Το έργο του Θουκυδίδη 

αποτελεί από μόνο του σταθμό καθώς επισημαίνει την εγγενή αντίθεση που ένιωθε μεταξύ 

των όρων πρόφαση και αίτιο. Θεμελιακός στόχος του έργου του ήταν να φέρει στην 

επιφάνεια την ανεκδιήγητη αλήθεια που δεν ήταν άλλη από τον ιμπεριαλισμό της Αθήνας και 

του τρόμου που ένιωθε η Σπάρτη σαν έχανε σιγά-σιγά έδαφος στις σφαίρες επιρροής της5. 

            Γίνεται εμφανές μέσα από το έργο του πως τα κράτη, και γενικά κάθε συλλογική 

οντότητα, βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνισμό μεταξύ τους καθώς επιζητούν και ισχύ και 

ασφάλεια, όπου το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο. Συμβαίνει συχνά να διακατέχονται από 

μια έντονη αντίληψη για την ανθρώπινη συμπεριφορά, αυτή του ιδιοτελούς συμφέροντος και 

την επιθυμία για κυριαρχία πάνω στους άλλους. Μη μπορώντας να παραβλέπει τα γεγονότα, 

η Σπάρτη πρόσεξε πως η αυξανόμενη δύναμη της Αθήνας θα οδηγούσε αργά η γρήγορα σε 

μια νέα εποχή όπου οι Αθηναίοι θα ξεπερνούσαν σε ισχύ τους Λακεδαιμόνιους και τότε 

τίποτα δε θα εγγυούνταν τη δική τους ασφάλεια6. Η ανάγκη, λοιπόν, οδήγησε στη βία, 

πράγμα που σήμαινε πως με το πέρασμα του χρόνου, η Σπάρτη βρέθηκε σε μια επισφαλή 

κατάσταση για την ίδια με περιορισμένες εναλλακτικές επιλογές και αυστηρό, άτεγκτο, χώρο 

ελιγμών7.  

            Ο αποκλεισμός από τις αγορές των Κορινθίων ήταν εξίσου ένα σημαντικός λόγος για 

τον οποίο οι Κορίνθιοι ήθελαν τον πόλεμο και προέτρεπαν τους Λακεδαιμόνιους να 

αναλάβουν δράση, καθιστώντας και πάλι τα εμπορεύματά τους να είναι προσιτά στις αγορές 

και να πάψει να ισχύει ο προστατευτισμός που επέβαλαν οι Αθηναίοι. Πολλοί κατηγορούν το 

Θουκυδίδη για τη μικρή σημασία που είχαν στα κείμενά του οι οικονομικοί παράγοντες και ο 

εμπορικός ανταγωνισμός μεταξύ Αθήνας και Κορίνθου, καθότι ήταν ναυτικές δυνάμεις και οι 

δύο, όπως το εμπάργκο που ασκήθηκε στα Μέγαρα8, προκειμένου να εγκαταλείψει την 

Πελοποννησιακή συμμαχία και να επιτρέψει τη διείσδυση Αθηναϊκών συμφερόντων στο 

κράτος..  

4 Zagorin Perez (2006)  Θουκυδίδης, εκδόσεις ποιότητα, σ.86, τίποτα δεν είναι τόσο απαραίτητο είτε για τους 
συγγραφείς είτε για τους μελετητές της ιστορίας είπε (ο Θουκυδίδης) όσο να καταλάβουν τα αίτια που 
βρίσκονται πίσω από τη γένεση και την εξέλιξη οποιασδήποτε σειράς γεγονότων 
5 Θουκυδίδης, Α88, Οι Λακεδαιμόνιοι ψήφισαν έτσι [...] ότι έπρεπε να γίνει πόλεμος όχι τόσο επειδή τους 
επηρέασαν τα όσα είχαν πει οι σύμμαχοί τους όσο επειδή φοβόντουσαν ότι οι Αθηναίοι θα αυξήσουν ακόμη 
περισσότερο τη δύναμή τους γιατί έβλεπαν ότι είχαν υποτάξει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.   
6 Zagorin Perez (2006)  Θουκυδίδης, εκδόσεις ποιότητα, σ.95, οι Σπαρτιάτες ξεκίνησαν πόλεμο επειδή φοβόνταν 
ότι η Αθήνα με την ανήσυχη αυτοκρατορική της φιλοδοξία και την αυξανόμενη δύναμή της άρχιζε να τους 
ξεπερνά σε ισχύ και αποτελούσε θανάσιμη απειλή για την ηγεμονία τους επί των συμμάχων τους και για το 
status τους ως μεγάλης δύναμης.  
7 στο ίδιο, σ. 96, να επιλέξει τον πόλεμο ως το μοναδικό μέσο για να ανακόψει και να ανατρέψει την αύξηση 
ισχύος.  
8 στο ίδιο, σ. 108 
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2.2  Διεθνείς σχέσεις και επιθετικός ρεαλισμός       
 

            Αν ο Θουκυδίδης είναι εκείνος που εξήγησε για πρώτη φορά γιατί τα κράτη 

οδηγούνται σε πόλεμο, ένας άλλος μελετητής συγκρότησε μια θεωρία για το πως τα κράτη 

σκέφτονται να αναρριχηθούν πάνω από τα υπόλοιπα και με ποιο τρόπο αφού το καταφέρουν 

εμποδίζουν τους υπόλοιπους υποψηφίους να αντιστρέψουν το έργο που μέχρι εκείνη τη 

στιγμή επέτυχαν. Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας δίνεται έμφαση στο έργο του 

Mearsheimer γιατί θεωρείται σταθμός στην ερμηνεία όχι μόνο της εξωτερικής πολιτικής κάθε 

μεγάλης δύναμης, και σε αυτές κατατάσσουμε αναμφίλεκτα τόσο τις ΗΠΑ, την Κίνα όσο και 

τη Ρωσία και τη Γερμανία, αλλά ερμηνεύει γιατί έχουν ληφθεί με αυτόν τον τρόπο οι 

εκάστοτε πολιτικές αποφάσεις είτε είναι οικονομικού είτε ενεργειακού χαρακτήρα. Σε αυτήν 

τη εργασία το έργο του εν λόγω συγγραφέα θεωρείται σταθμός για τη συνολική κατανόηση 

των ενεργειακών αποφάσεων όχι απλά με μικροοικονομικούς όρους της προσφοράς και της 

ζήτησης, αλλά ως όπλο αγγίζοντας την ίδια την επιβίωση του κράτους. Εκεί που για κάποια 

κράτη η παροχή φυσικού αερίου θεωρείται η αιχμή της λόγχης για τη διαμόρφωση της 

εξωτερικής τους πολιτικής με σκοπό την κυριαρχία στην περιφέρειά τους, κάποια άλλα που 

πιστεύουν πως οι ενέργειες του πρώτου κράτους τα αγγίζει άμεσα δε θα καθίσουν με 

σταυρωμένα χέρια, αλλά θα επιδιώξουν να γίνουν τα ίδια οι περιφερειακοί ηγεμόνες 

αναστρέφοντας τα όποια οφέλη αποκομίζει το πρώτο ή ει δυνατόν να τα περιορίζει. 

Ουσιαστικά αναδεικνύεται από το έργο σταθμού του επιθετικού ρεαλισμού πως η 

περιφερειακή ηγεμονία γίνεται για τα κράτη ένας αγώνας δρόμου δίχως κανόνες, με την 

παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία να έχει ξυπνήσει τα αντανακλαστικά του γεωπολιτικού 

παιχνιδιού ως όχημα αναθεώρησης των όποιων τετελεσμένων δημιούργησε η λήξη του 

Ψυχρού Πολέμου για τους νικητές. Το γεγονός ότι η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία9 

αποτελεί κομμάτι αυτού του συλλογισμού επιδιώκοντας την εγκαθίδρυση της δικής τους 

περιφερειακής ηγεμονίας στην Κεντρική Ασία και τον έλεγχο της παροχής φυσικού αερίου 

στη Γηραιά Ήπειρο.       

            Όταν τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος πολλοί συγγραφείς και μελετητές πίστεψαν με 

κυριότερο εκφραστή τον Fukuyama (1992) πως η ιστορία έφτασε στο τέλος της και το 

φαινόμενο του πολέμου δε έχει εκλείψει. Ωστόσο, ο Mearsheimer (2011) πιστεύει πως αν 

κοιτάξουμε προσεκτικά, το τοπίο αλληλεπιδράσεων των μεγάλων δυνάμεων αλλάζει και η 

ιστορική εμπειρία έχει να μας υποδείξει μια διαφορετική τροπή. Η θεωρία που δημιουργεί 

9 άρθρο του William J. Broad τιτλοφορούμενο ως In Taking Crimean, Putin Gains a Sea of Fuel Reserves για 
την ηλεκτρονική έκδοση των The New York Times στις 17 Μαΐου 2014. 
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έχει ιστορικό χαρακτήρα και στρέφεται στο παρελθόν προκειμένου να υποστηρίξει τα 

λεγόμενά του προσπαθεί σα σύγχρονος Θουκυδίδης να δημιουργήσει μια θεωρία πολέμου 

που να έχει διαχρονικό χαρακτήρα και αφορά τον τρόπο σκέψης των μεγάλων δυνάμεων. 

            Για τον Mearsheimer (2011) οι υποσχέσεις περί αιώνιας ειρήνης του Kant (2012) δε 

βρίσκουν αντίκρισμα και πιστεύει πως η ειρήνη συνδέεται και εξασφαλίζεται με την 

στρατιωτική ασφάλεια και επιτήρηση10. Είναι γνωστό για την Ευρώπη πως ο μεγαλύτερος 

τρόμος που απειλεί την ειρήνη ήταν και εξακολουθεί να είναι η επιθετική συμπεριφορά της 

Γερμανίας, μια ριζωμένη αντίληψη στην ευρωπαϊκή ήπειρο η οποία έχει βιώσει τα δεινά δύο 

παγκοσμίων πολέμων11 και συνεχίζει λέγοντας πως το ενδεχόμενο απόσυρσης των 

αμερικανικών στρατευμάτων πιθανώς να υπενθυμίσει στην Ευρώπη ότι η απειλή ενός 

πολέμου δεν έχει εξαφανιστεί στην ίδια της την εστία και αυτό γιατί, όπως μας λέει ο ίδιος οι 

μεγάλες δυνάμεις δεν ικανοποιούνται με την τρέχουσα κατανομή ισχύος, αλλά 

δραστηριοποιούνται συνεχώς να αλλάξουν τις καταστάσεις υπέρ τους είτε αυτό επιβάλει 

οικονομικά μέσα ή χρησιμοποίηση βίας, υιοθετώντας αναθεωρητικές πολιτικές.  

            Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Mearsheimer (2011) χρησιμοποιεί ως υπόθεση 

εργασίας τον οικονομικό άνθρωπο με όρους μικροοικονομίας, ο οποίος είναι ένας 

ορθολογικός δρώντας και στόχος του είναι η μεγιστοποίηση των κερδών και της 

μακροχρόνιας ωφέλειας με τις πράξεις τους να περιστρέφονται γύρω από αυτή την ιδεολογία 

συσσωρευτισμού ισχύος.  

            O Mearsheimer (2011) δεν πιστεύει στην εγωιστική συμπεριφορά των κρατών να 

επιδιώκουν ολοένα και περισσότερα στην ίδια τους τη φύση, πράγμα που σημαίνει πως δε 

θεωρεί τα κράτη ως εγγενώς εγωκεντρικά, αντιθέτως είναι η ίδια η δομή στην οποία έχει 

συσταθεί το διεθνές σύστημα υποχρεώνει τα κράτη να αντιδράσουν με μια επιθετική 

συμπεριφορά.  Συγκεκριμένα, παραθέτει τρεις υποθέσεις εργασίας οι οποίες συντροφεύουν 

και κάθε ρεαλιστή θεωρητικό των διεθνών σχέσεων και πρόκειται: α) για την απουσία μιας 

ανώτατης αρχής σε ρόλο παγκόσμιας κυβέρνησης στην οποία τα κράτη να οφείλουν τυφλή 

υποταγή, β) στο γεγονός πως τα κράτη δεν είναι ποτέ βέβαια για τη συμπεριφορά ή τις 

προθέσεις των άλλων κρατών και γ) σα συνέπεια διατήρησης στρατιωτικών δυνάμεων με τη 

μορφή ενόπλων δυνάμεων ενισχύει την υπόθεση β). Επομένως, έχοντας τις τρεις υποθέσεις 

10 Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατηρούν περίπου εκατό χιλιάδες στρατιώτες στην Ευρώπη και 
περίπου τον ίδιο αριθμό στη Βορειοανατολική Ασία. Αυτό το κάνουν επειδή αναγνωρίζουν ότι αν τα 
αμερικανικά στρατεύματα αποσυρθούν, μάλλον θα εμφανιστούν επικίνδυνοι ανταγωνισμοί μεταξύ των 
κυριότερων δυνάμεων εκείνων των περιφερειών, Mearsheimer (2011) Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων 
δυνάμεων, εκδόσεις Ποιότητα, 6η έκδοση, σελ. 24 
11 Σχετικά με το Γερμανικό ζήτημα σημαντική μελέτη είναι του Ήφαιστου (2010) Διπλωματία και Στρατηγική 
των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, εκδόσεις Ποιότητα 
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υπ' όψιν είναι δυνατόν να συναχθεί το συμπέρασμα πως η ολοένα και συσσώρευση ισχύος σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές τους είναι ο μοναδικός δρόμος διασφάλισης της ανώτερης και 

έσχατης επιδίωξης του κράτους που δεν είναι άλλη, από την ίδια την επιβίωση και τη 

συνέχιση ύπαρξής του. 

            Αν και πολλοί μπορούν να ισχυριστούν πως ο ρεαλισμός εκφράζει μια απαισιόδοξη 

ερμηνεία της ζωής, οι ρεαλιστές ισχυρίζονται πως όσο καταθλιπτική και αν περιγράφεται, 

είναι προτιμότερο να βλέπουμε τα πράγματα όπως πραγματικά έχουν και όχι όπως θα θέλαμε 

να είναι12 και εισαγάγει τον επιθετικό ρεαλισμό όπου οι τύχες των κρατών εξαρτώνται 

ανάλογα με τη διαμόρφωση της ίδιας της δομής διεθνών σχέσεων μέσα στο σύστημα. 

Υποστηρίζει πως τα πολυπολικά συστήματα είναι περισσότερο επιρρεπή σε πόλεμο από ότι 

τα διπολικά, μια αντίληψη που τη συναντάμε και στον αμυντικό ρεαλισμό του Waltz (2011).  

            Αυτός είναι και ο λόγος που αποκαλείται επιθετικός ρεαλισμός∙ είναι η χρεία που 

αναγκάζει τις μεγάλες δυνάμεις, όπως αυτές ορίζονται με όρους συμβατικής ισχύος και 

διεξαγωγής ολοκληρωτικού πολέμου να διεκδικήσουν τη θέση τους ακόμη και αν γνωρίζουν 

πως ενδεχομένως δε θα κερδίσουν τον πόλεμο στην τελική. Αν και από μόνο του μοιάζει 

ανορθολογικό, αν εξετάσουμε αυτή τη συμπεριφορά υπό το πρίσμα των μακροχρόνιων 

ζημιών/κερδών θα αντιληφθούμε πως αυτή η συμπεριφορά δεν είναι τόσο ανορθολογική 

όπως φαίνεται και δει αν εξετάσουμε τα παραδείγματα της Γερμανίας και Ιαπωνίας στο Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 

            Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως στον τομέα των διεθνών σχέσεων σε αντιστοίχηση 

με τις πρακτικές επιστήμες, δεν είναι εύκολο να εξετάσουμε τις συμπεριφορές των κρατών in 

vitro, επομένως ο μόνος περιορισμός που διαθέτει ένας μελετητής είναι ο ίδιος ο κόσμος. Για 

την καλύτερη ερμηνεία του έχει υιοθετηθεί στο κείμενο ο φακός του ρεαλισμού επειδή 

θεωρείται από το συγγραφέα πως είναι μια απλή και διαισθητική θεωρία με υψηλή εξηγητική 

δύναμη για την ερμηνεία ενός πολύπλοκου κόσμου θεωρώντας πως τα κράτη λειτουργούν και 

δρουν εφαρμόζοντας και διατελώντας υπολογισμούς ισχύος για τον τρόπο που σκέφτονται 

και θα δράσουν, αλλά και ποιον θα ανταγωνιστούν μια δεδομένη εποχή13. Επομένως, μιας και 

η δομή του συστήματος παίζει εξέχοντα ρόλο για τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των 

κρατών το σύστημα θα μπορούσε να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες: α) πρώτα το ηγεμονικό, 

όπου θα διευθύνεται από μια μεγάλη δύναμη, εν συνεχεία το διπολικό όπου δύο ηγεμόνες 

εξισορροπούν η μία την άλλη και αλληλοελέγχονται και τελικώς το πολυπολικό σύστημα, 

12 Παρατίθεται στο John Mearsheimer, σελ. 27 
13 παρατίθεται στο ίδιο, σελ. 41, Η ισχύς είναι το νόμισμα της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, και τα κράτη 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για αυτήν. Ό,τι είναι τα χρήματα για τα οικονομικά, είναι η ισχύς για τις διεθνείς 
σχέσεις. 
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όπου τρεις ή περισσότερες μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνισμό. 

Εντάσσοντας τη θεωρία στην ομόχρονη ισορροπία δυνάμεων μπορούμε να διακρίνουμε τις 

νικήτριες του Ψυχρού Πολέμου ΗΠΑ να διατηρούν το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης στην 

περιφέρειά τους, τη Γερμανία να επιδιώκει τη δική της ηγεμονία στη δική της περιφέρεια αν 

και η διατήρηση αμερικανικών στρατευμάτων στη Γηραιά Ήπειρο καθιστά αυτό το έργο 

δύσκολο και τη Ρωσία, όπως και η Κίνα να προσπαθούν να αναθεωρήσουν το καθεστώς 

ηγεμονίας των ΗΠΑ που τις φέρνει σε θέση δυσμενέστερη.     

            Με όρους μικροοικονομίας, η μετακίνηση από ένα σύστημα μονοπωλίου σε ένα 

σύστημα τέλειου ανταγωνισμού διερχόμενη από διάφορα στάδια ολιγοπωλίου ανάλογα με τις 

βαθμίδες ενός υποθετικού εκκρεμούς τότε όσο απομακρυνόμαστε από τη μία άκρη του 

μονοπωλίου και αυξάνεται ο ανταγωνισμός τόσο πιο δύσκολα επιτυγχάνεται και η 

συνεργασία των κυρίων δρώντων μεταξύ τους.  

            Κατά τον Mearsheimer (2011), και τους ρεαλιστές γενικότερα, οι κύριες στρατηγικές 

που ακολουθούσαν τα κράτη κατά κόρων ήταν, αφενός, ο πόλεμος ή ο εκβιασμός του 

προκειμένου να αποκτήσουν ισχύ και, αφετέρου, η εξισορρόπηση και η μεταφορά βαρών 

ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί ένας ανερχόμενος ανταγωνιστής κατατασσόμενος εν τοις 

πράγμασι στην κλίμακα του επικίνδυνου14. Σε αυτό το σκεπτικό μπορούμε να διακρίνουμε 

και την λανθάνουσα στρατηγική που εξυπηρετούσε η ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά το Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά αυτόν τον τρόπο οι ρεαλιστές υποδεικνύουν την επίπλαστη 

ασφάλεια που προσφέρουν οι φιλελεύθεροι ισχυρισμοί της αλληλεξάρτησης στον οικονομικό 

τομέα με την προοπτική ενίσχυση της ειρήνης.  

            Ο Morgenthau (2011) υποστηρίζει την έμφυτη τάση για απόκτηση ισχύς και ο Waltz 

(2011) την αποδίδει στην υποχρέωση που νιώθουν για ενίσχυση των προοπτικών επιβίωσής 

τους. Ο φιλελευθερισμός, λοιπόν, χρησιμοποίησε τη λογική προκειμένου να αποκρύψει τη 

βαθύτερη αδυναμία, το φόβο και προσπάθησε να τον εκλογικεύσει. Κατ' επέκταση, οι θεσμοί 

δεν οδηγούν στην υγιή συνεργασία αλλά αντιθέτως είναι το εργαλείο του ηγεμόνα να δένει 

τους υπόλοιπους στο άρμα του και να διαμορφώνει τους κανόνες του παιχνιδιού κατά το 

δοκούν των συμφερόντων του και τη διατήρηση του status quo. 

            Στο σημείο αυτό αξίζει να τοποθετήσουμε και χρονικά την περίοδο συγγραφής των 

βιβλίων του Waltz (2011)  κατά την περίοδο του διπολισμού, ενώ του Mearsheimer (2011) το 

βιβλίο γράφτηκε σε μια περίοδο μετάβασης από τον αμερικανικό ηγεμονισμό στον 

14 στο ίδιο, σελ. 43, με την εξισορρόπηση το απειλούμενο κράτος αποδέχεται το βάρος της αποτροπής του 
αντιπάλου του και δεσμεύει σημαντικούς πόρους προκειμένου να επιτύχει αυτόν τον σκοπό. Με τη μεταφορά 
βαρών, το κράτος που κινδυνεύει, προσπαθεί να κάνει κάποιο άλλο κράτος να σηκώσει το βάρος της αποτροπής 
ή της κατανίκησης του απειλούντος κράτους. 
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παγκόσμιο πολυπολισμό. Επομένως, ο Mearsheimer (2011), διακρίνει μια μεγαλύτερη τάση 

αμφισβήτησης της πρωτοκαθεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε σχέση με τον 

Waltz (2011) ο οποίος πίστευε στη διατήρηση της διπολικότητας και αργά η γρήγορα το 

οικοδόμημα της Σοβιετικής Ένωσης θα κατέρρεε. Γίνεται φανερό πως στο κατώφλι του 21ου 

αιώνα έχουν τεθεί σε κίνηση δυνάμεις που αναγκάζουν τον Mearsheimer (2011) να πιστεύει 

πως ο επιθετικός ρεαλισμός είναι εκείνος που θα εδραιώσει τη δομική θεωρία των διεθνών 

σχέσεων15, παρόλο που παραδέχεται πως το να μιλάει κανείς ανοιχτά περί πολέμου και 

ρεαλισμού είναι δύσκολο μιας και ζητείται από το λαό να πολεμήσει και να πεθάνει για να 

διατηρηθεί η ισορροπία ισχύος ή η θέση του ηγεμόνα-κράτους κι αν μη τι άλλο, για κάτι που 

θα επωφελήσει μονάχα τους ζωντανούς και όχι εκείνους που θυσιάστηκαν. 

            Ο ρεαλισμός ισχυρίζεται πως κεκλεισμένων των θυρών οι ελίτ και οι διαμορφωτές 

πολιτικών εθνικής ασφαλείας μιλούν ακριβώς αυτή τη γλώσσα της ισχύος και όχι τη γλώσσα 

της ηθικής. Η ρεαλιστική λογική είναι αυτή που υφαίνει τα νήματα αν και οι εκλογικεύσεις 

των φιλελευθέρων τείνουν να τα συγκαλύπτουν εύστοχα και να προωθούνται στο ευρύ κοινό. 

Η υπόθεση των ρεαλιστών ότι το σύστημα είναι άναρχο δε σημαίνει και ταυτοχρόνως ότι 

είναι και ταυτόχρονα χαοτικό. Η λέξη αναρχία συνδέεται στενά με τη σύγκρουση, μια 

σύνδεση που γίνεται υπόρρητα λόγω του γεγονότος πως ο ρεαλισμός μελετάει τις διεθνείς 

συγκρούσεις και τον πόλεμο. Στην ουσία αναφέρεται στην έλλειψη ανώτερης κυριαρχίας ή 

κυβέρνησης όπου το σύστημα αποτελείται από ανεξάρτητα κράτη μεταξύ τους. Αυτό το 

πράγμα τα καθιστά επιφυλακτικά καθότι δε γνωρίζουν πως θα αντιδράσουν τα άλλα κράτη 

απέναντί τους άσχετα αν τα ίδια δεν έχουν εχθρικές προθέσεις αναγκάζονται να τα 

υποπτεύονται. Συνεπώς, η στρατηγική - ορθολογική - δράση γίνεται μονόδρομος προκειμένου 

να διαφυλάξουν την επιβίωσή τους. Αυτή η αλληλεξάρτηση των επιλογών οδηγεί ακόμα και 

στην κατασκοπεία και στην επαγρύπνηση για τις ενέργειες των άλλων, προκειμένου να μη 

βρεθούν προ τετελεσμένων γεγονότων, με την αυτοβοήθεια να καθίσταται αυτοσκοπός της 

μεγιστοποίησης ισχύος ακόμη και αν οι δρώντες συνέρχονται σε κοινούς θεσμούς ρύθμισης 

της συμπεριφοράς τους16. 

            Αν και η αντιπαραβολή του ανταγωνισμό στις διακρατικές σχέσεις με τον 

ανταγωνισμό σε μια οικονομική αγορά όπου συναλλάσσονται αγαθά και υπηρεσίες με 

15 Στο Mearsheimer, σ. 61, Οι επιθετικοί ρεαλιστές πιστεύουν ότι στη διεθνή πολιτική σπανίως βρίσκονται 
δυνάμεις που είναι υπέρ του status quo, κι για αυτό το διεθνές σύστημα δημιουργεί ισχυρά κίνητρα στα κράτη 
να αναζητήσουν ευκαιρίες για να αποκτήσουν ισχύ εις βάρος των ανταγωνιστών τους και να εκμεταλλευτούν 
αυτές τις καταστάσεις όταν τα οφέλη ξεπερνούν τα κόστη.  
16 στο ίδιο, σ. 83, εξετάζουν τις προτιμήσεις των άλλων κρατών και το πως η δική τους συμπεριφορά αναμένεται 
να επηρεάσει τη συμπεριφορά των άλλων αυτών κρατών, καθώς και πως η συμπεριφορά αναμένεται να 
επηρεάσει τη δική τους στρατηγική επιβίωσης. 
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κύριους δρώντες τις επιχειρήσεις, η αλήθεια ισχυρίζεται ο Mearsheimer (2011) απέχει πολύ 

από την πραγματικότητα και η υπόθεση γίνεται επικίνδυνη. Η ορθότερη σύγκριση, για αυτόν, 

θα ήταν μεταξύ συμμοριών ή μαφίας που όταν βλέπουν πως τα οικονομικά ζορίζουν δεν 

πτωχεύουν ήσυχα αλλά αναλαμβάνουν τα όπλα να σιγήσουν τους ανταγωνιστές τους17. Η 

επιδίωξη της ισχύος σταματά μονάχα όταν αποκτηθεί η ηγεμονία καθώς είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να εξαρτηθεί η επιβίωση ενός κράτους δίχως να απειλήσει την επιβίωση ενός άλλου, 

πράγμα που γεννά αυτομάτως διλήμματα ασφαλείας και για αυτό απεργάζονται ώστε να 

επωφεληθούν των ανταγωνιστών τους. Τα κράτη νοιάζονται για την απόλυτη και κυρίως για 

τη σχετική ισχύ που μεθερμηνεύεται ως κατανομή των υλικών δυνατοτήτων. Ουσιαστικά 

πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο συσσώρευσης και ανταγωνισμού ισχύος. 

            Όπως ο Mearsheimer (2011), έτσι και ο Nye (2005), μίλησε για ήπια ισχύ που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ηγεμόνες προκειμένου να μη στρέψουν όλον τον κόσμο 

εναντίον τους. Επομένως, γίνεται σαφές πως τα σχετικά κέρδη δεν μπορούν να είναι 

υπερβολικά υψηλά σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Το γεγονός της διαρκούς ειρήνης που 

έχει διαρκέσει από τη λήξη του Β' ΠΠ έχει δημιουργήσει μια επίπλαστη πλαναισθησία ότι η ο 

πόλεμος ανήκει στο παρελθόν και σε πιο πρωτόγονες εποχές και πως δεν οφείλεται τόσο 

στους δεσμούς οικονομικού συμφέροντος όσο στην αναμονή της κατάλληλης στιγμής πριν 

την καταιγίδα18.      

            Διαχρονικά μόλις ένα κράτος ανακηρυχθεί σε ηγεμονική δύναμη, συνήθως δια του 

πολέμου, μετατρέπεται σε υποστηριχτή του status quo και αποποιείται των αναθεωρητικών 

του τάσεων που χρησιμοποίησε μέχρι πρότινος προκειμένου να ρίξει τον προηγούμενο 

ηγεμόνα. Αυτόν τον ρόλο υιοθετούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθέτησε η Μεγάλη 

Βρετανία, η Γαλλία του Ναπολέοντα και ενδεχομένως να υιοθετούσε η Γερμανία του 

Γουλιέλμου και η ναζιστική Γερμανία και η αυτοκρατορική Ιαπωνία αν κατάφερναν οι 

αναθεωρητικές τους τάσεις να λάβουν σάρκα και οστά. Στόχος της κάθε μεγάλης δύναμης 

είναι να εγκαθιδρύσει την ηγεμονία στην περιφέρεια επιρροής της και μόλις επιτευχθεί αυτό 

να δράσει ως υπερπόντιος εξισορροπητής έναντι άλλων εν δυνάμει περιφερειακών 

ηγεμονιών.  

17 στο ίδιο, σ. 87, τα κράτη χρησιμοποιούν μια σειρά μέσων - οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά - 
προκειμένου να ανατρέψουν υπέρ τους την ισορροπία ισχύος, ακόμη και αν αυτό κάνει τα άλλα κράτη 
καχύποπτα ή ακόμη και εχθρικά.  
18 στο ίδιο, σ. 93, προτού οι μεγάλες δυνάμεις αναλάβουν επιθετικές ενέργειες, σκέφτονται προσεκτικά σχετικά 
με την ισορροπία ισχύος και σχετικά με το πώς τα άλλα κράτη θα αντιδράσουν στις κινήσεις τους. Ζυγίζουν το 
κόστος και το ρίσκο της επίθεσης σε αντιστοιχία με τα αναμενόμενα οφέλη. Αν το όφελος δεν υπερβαίνει το 
ρίσκο, τότε δεν κινούνται και περιμένουν μια καταλληλότερη στιγμή.   
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            Η επεμβάσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν και παραμένει μια καλή 

δικαιολογία ανάμειξης στις ξένες υποθέσεις ή γενικά περί της παγκόσμιας τάξης όταν 

οποιαδήποτε σύγκρουση δημιουργεί ανασφάλεια19 και δεν είναι λίγε οι φορές όπου το όπλο 

της καταγγελίας για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποιείται συχνά από 

ΗΠΑ και ΕΕ προκειμένου να καταδείξουν τη δυσαρέσκειά τους για τη συνεχή αύξηση της 

ισχύος τους οι πρώτες και την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο η δεύτερη από τη Ρωσία. 

Μονάχα τότε τα κράτη δεσμεύονται για την ενίσχυση της ειρήνης και υπογράφονται σχετικές 

συνθήκες - φόρμουλες. Τα κράτη, εξίσου, μπορούν και συνεργάζονται αν και περιορίζονται 

από τα σχετικά κέρδη και του φόβου της εξαπάτησης, δύο παράγοντες που ενδεχομένως να 

βάλλουν τέλος στο παίγνιο συνεργασίας τους, αν διαπιστώσουν πως η άλλη πλευρά πηγαίνει 

καλύτερα20. Ο Στόχος της ΕΕ για αύξηση της παροχής ενέργειας κατά 20% από ανανεώσιμες 

πηγές (ΑΠΕ) μέχρι το 2020, συγκαταλέγεται σε αυτή τη λογική, στην προσπάθεια δηλαδή 

περιορισμού της μεταφοράς ισχύος από την ΕΕ προς τη Ρωσική Ομοσπονδία.      

2.3 Η θεωρία του εκκρεμούς της παγκόσμιας τάξης  
 

            Ο λόγος που επιλέχθηκε η ένταξη του έργου του Watson στη συγκεκριμένη μελέτη 

είναι επειδή διευκολύνει στην αντίληψη του σημείου της ιστορίας στο οποίο στέκονται οι 

γενικότερες πολιτικές των κρατών και ποιες εναλλακτικές έχουν υπάρξει στο παρελθόν εκ 

των οποίων μπορούν να οδηγηθούν, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι τίποτα δεν είναι σταθερό. 

Αντιπαραθέτοντας τη θεωρία που αναπτύσσει στο έργο του με το σήμερα μπορούμε να πούμε 

πως ο ρόλος των κρατών είναι ευδιάκριτος, επομένως δε γίνεται λόγος για αυτοκρατορία, 

αλλά αντιθέτως είναι ευλογοφανές πως οδεύουμε από μια ηγεμονία η οποία ξεκίνησε μετά το 

τέλος του Β' ΠΠ και αναδείχθηκε με το πέρας του Ψυχρού Πολέμου, σε μια επικυριαρχία, 

όπου η αποκλειστική ηγεμονία των ΗΠΑ αρχίζει και αμφισβητείται από αναδυόμενες 

υπερδυνάμεις. Δεν απέχει μακριά η αλήθεια πως καμία δύναμη, δει η Ρωσία, η Κίνα και η 

Γερμανία, δεν είναι ευχαριστημένη με το τωρινό καθεστώς και συνεχώς κινούνται υπό την 

άγρυπνη επίβλεψη της ηγεμονικής δύναμης που τους θέτει προσκόμματα σε οποιαδήποτε 

μέθοδο ανάδειξης της ισχύος του, η οποία αν ξεπεράσει κάποιο όριο αναπόφευκτα θα 

οδηγούσε σε σύγκρουση.   

19 στο ίδιο, σελ. 116, οι μεγάλες δυνάμεις [...] εργάζονται σκληρά προκειμένου να αποτρέψουν πολέμους στους 
οποίους οι ίδιες θα ήταν το πιθανότερο θύμα.   
20 στο ίδιο, σ. 122, το κάθε κράτος προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα απόλυτα κέρδη του, αλλά όμως το 
σημαντικότερο για ένα κράτος είναι να διασφαλίσει το ότι δεν τα πηγαίνει χειρότερα, και ίσως το να τα πηγαίνει 
καλύτερα, από το άλλο κράτος στα πλαίσια της μεταξύ τους συνεργασίας. 
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            Στο βιβλίο του ο Watson (2010) μας εισαγάγει στην έννοια του εκκρεμούς ξεκινώντας 

από την ανεξαρτησία, πηγαίνοντας στην ηγεμονία, την κυριαρχία και καταλήγοντας στην 

αυτοκρατορία. Αυτό που θέλει να μας πει είναι πως κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης 

ιστορίας οι ανθρώπινες κοινότητες ή πολιτικές οντότητες εμπλέκονταν μεταξύ τους 

συνιστώντας ένα είδος συστήματος και αναλόγως μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο 

εννοιολογικό φάσμα του εκκρεμούς όπως αναφέρει ο Watson (2010). Συνεπώς η επιλογή που 

πρέπει να θυσιάσει το σύνολο των κοινοτήτων για την απόκτηση τάξης ισοδυναμεί με το 

ποσοστό το ποσοστό της ελευθερίας που θα χαθεί με όρους ισοδύναμης ανταλλαγής21. Στην 

περίπτωση που το εκκρεμές βρίσκεται στο εύρος των ανεξάρτητων κρατών παρόλο που η 

ρύθμιση της τάξης είναι εξαιρετικά δύσκολη να επιτευχθεί, η ίδια η ελευθερία περιστέλλεται 

από τους περιορισμούς του πλαισίου δράσεις των δρώντων, αλλά και από τις εκούσιες 

δεσμεύσεις μεταξύ τους όταν καλούνται να διαχειριστούν τις διμερείς ή πολυμερείς τους 

σχέσεις. 

  Γίνεται ορατό πως η καλύτερη επιλογή που έχουν στη διάθεσή τους είναι να 

συνάψουν συμμαχίες για αναζήτηση τάξης εκεί που διαφορετικά θα είχαμε ένα χαοτικό 

σύστημα το οποίο να έχει σα στόχο να ρυθμίσει τη συμπεριφορά των μελών του22. Αν 

μετακινηθεί ο δείκτη του εκκρεμούς στην περιοχή της ηγεμονίας, τότε μια δύναμη μπορεί και 

καθορίζει τη ρύθμιση του συστήματος ως προς τον τρόπο λειτουργίας του αποσκοπώντας 

στον προσδιορισμό των σχέσεων των μελών με τη μεγάλη δύναμη είτε με μέσα βίαια ή 

οικονομικά23 ή ακόμη και με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Ακολουθεί η επικυριαρχία ως 

μια μορφή αποδοχής της ηγεμονίας ως αδιαμφισβήτητη χωρίς να της αντιτίθενται άμεσα. 

  Στο άλλο άκρο του φάσματος βρίσκεται η αυτοκρατορία, δηλαδή την άμεση διοίκηση 

των επί μέρους περιοχών από ένα κέντρο εξουσιών και λήψης αποφάσεων. Ανάμεσα, τέλος, 

στην αυτοκρατορία και την επικυριαρχία βρίσκεται η κυριαρχία, μια κατάσταση όπου η 

αυτοκρατορική εξουσία παραχωρεί κάποιον βαθμό αυτονομίας στις εσωτερικές υποθέσεις 

των ξεχωριστών κρατών. Από τη διάλυση της Χριστιανικής Αυτοκρατορίας και μετά τη 

συνθήκη της Βεστφαλίας, δεν έχει υπάρξει έκτοτε συγκρότηση αυτοκρατορίας.  

21 Watson (2010) Η Εξέλιξη της Διεθνούς Κοινωνίας, εκδόσεις ποιότητα, σ. 40, η τάξη προάγει την ειρήνη και 
την ευημερία, που αποτελούν σπουδαία αγαθά. Υπάρχει όμως ένα τίμημα. Η τάξη περιορίζει πάντα την 
ελευθερία δράσης των κοινοτήτων και ιδιαίτερα των ηγεμόνων τους.   
22 στο ίδιο, σ. 41, στην πράξη, η ελευθερία δράσης των ανεξάρτητων κρατών περιστέλλεται πάντα από τις 
πιέσεις της αλληλεξάρτησης σε ένα σύστημα και συχνά επίσης από την εκούσια επιλογή.  
23 στο ίδιο σ. 43, οι ηγεμονίες [...] είτε ασκούνταν από μια μεμονωμένη δύναμη είτε από μια ομάδα, 
συνεπάγονταν συνεχή διάλογο μεταξύ της ηγεμονικής εξουσίας και των άλλων κρατών και ένα αίσθημα 
ισορροπίας σκοπιμότητας εκ μέρους των δύο πλευρών.  
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3. Τα οικονομικά σύνεργα του κράτους μέσα από τις διεθνείς σχέσεις 

3.2 Τα οικονομικά του επίκαιρου Μερκαντιλισμού 
 

            Για την καλύτερη αντίληψη του παιχνίδι που διαδραματίζεται στην Ανατολική 

Ευρώπη η εξέταση των οικονομικών εργαλείων είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει 

αντιληπτή η έννοια του ήπιου πολέμου. Ο ήπιος πόλεμος δεν έχει να κάνει με θύματα στο 

πεδίο της μάχης, πράγμα που τραβά και τα βλέμματα αλλά και τη δυσαρέσκεια των λαών, 

αλλά χρησιμοποιεί τον ίδιο το λαό παίζοντας ο καθένας το ρόλο του στο παίγνιο επιβίωσης 

προκειμένου να χτυπηθεί η οικονομική ζωή του αντιπάλου. Μπορεί να έχασε ο πόλεμος την 

αιματοχυσία του παρελθόντος, αλλά διατήρησε την αλήθεια του, που δεν είναι άλλη από την 

επιδίωξη της ισχύος. Με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε και πρέπει να ιδωθεί κάθε πολιτική 

οικονομικού, πολιτισμικού και στρατιωτικού περιεχομένου με το κάθε υπουργείο να 

διαδραματίζει τα οικονομικά, προπαγανδιστικά (εφεξής επικοινωνιακή πολιτική) και 

στρατιωτικά του εργαλεία αναλόγως για την επίτευξη των στρατηγικών σκοπών του κράτους. 

Όταν η Ρωσία, για παράδειγμα, κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου στην Ουκρανία δεν 

ασκεί οικονομικό πόλεμο στην Ουκρανία απειλώντας την υγεία και τη βιομηχανική βάση της 

δεύτερης χώρας; Όταν οι Δυτικές χώρες μέμφονται κατά του περιορισμού της ελευθερίας του 

λόγου στη Ρωσία δε συνιστά επικοινωνιακή πολιτική κατά της Ρωσία ως επέμβαση σε 

εξωτερικές υποθέσεις; Όταν οι ΗΠΑ υποχρεώνουν τη Γερμανία να μην αναπτύξει τα δικά της 

πυρηνικά και γενικότερα εναντιώνονται σε οποιαδήποτε διασπορά των πυρηνικών όπλων δε 

συνιστά στρατιωτική επιρροή με τη μέθοδο της απειλής επέμβασης; Η οικονομική πολιτική, 

δεν είναι αξιολογικά ουδέτερη και για αυτό η εν λόγω εργασία εξυψώνει τη σημασία της όχι 

απλά με όρους μικροοικονομικής επιδίωξης ενός καλύτερου κόσμου, παραγωγικού και 

φιλικά περιβαλλοντικού προσφέροντας ευημερία σε όλους, αλλά ως εργαλείο πολέμου.    

            Ο Carr (2011) πίστευε πως η οικονομική υπήρξε πάντα ένα όργανο πολιτικής ισχύος 

καθότι αυτό θα μπορούσε πολύ απλά να εκφραστεί σε στρατιωτική ισχύ24. Στα πλαίσια του 

Μερκαντιλισμού, υποστηριζόταν ότι το κράτος θα έπρεπε να προαγάγει την συσσώρευση 

πλούτου, τονώνοντας την εθνική παραγωγή ώστε να βελτιωθεί ο εξαγωγικός τομέας ενώ 

ταυτόχρονα εισάγοντας ολοένα και λιγότερα από το εξωτερικό. Ο ίδιος, μάλιστα, δεν πιστεύει 

πως τίθεται καν ένας διαχωρισμός μεταξύ πολιτικής και οικονομίας και η παράλυση του 

οικονομικού συστήματος ενός αντίπαλου κράτους το θεωρεί ισοδύναμο αποτέλεσμα με μια 

24 Carr (2011) Η εικοσαετής κρίση 1919-1939. Εισαγωγή στη μελέτη των διεθνών σχέσεων, εκδόσεις Ποιότητα, 
σ. 159, επομένως, κάθε κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει μια πολιτική που είχε ως στόχο να 
προαγάγει την απόκτηση πλούτου.  
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νίκη στο πεδίο της μάχης25 και κατατείνετο εναντίον ενός διαχωρισμού πολιτικής και 

οικονομίας ως μιας αναχρονιστικής κληρονομιάς που κληροδοτήθηκε από τον 19ο αιώνα26.  

            Φυσικά δεν είναι δυνατόν η επίλυση των όποιων προβλημάτων διεθνούς χαρακτήρα 

στηριζόμενοι μονάχα στα οικονομικά δεδομένα, με τον ίδιο τρόπο που δεν είναι δυνατόν ο 

κατά το ήμισυ έλεγχος του Αιγαίο να παραχωρηθεί στην Τουρκία απλά και μόνο επειδή η 

εκμετάλλευσή του θα εξυπηρετούσε αναλογικά τις ανάγκες μεγαλύτερου πληθυσμού από 

αυτόν που τώρα εκπροσωπείται. 

            Η οικονομική ισχύς από μόνη της είναι ανίσχυρη και ευλόγως δε θα ήταν διόλου 

δυνατό να επιβληθούν τυχόν κυρώσεις χωρίς την υποστήριξη στρατιωτικής επιβολής27. Τα 

κράτη, λοιπόν, καλούνται να διαθέσουν χρήματα μεταξύ βουτύρου και κανονιών ή αλλιώς 

μεταξύ οπλικής ισχύος ή περισσότερης ευημερίας. Όταν τίθεται θέμα τρωτότητας τότε τα 

κράτη τείνουν να στρέφουν τους διαθέσιμους πόρους τους μακριά από τις κοινωνικές 

υπηρεσίες, αλλά προς το στρατιωτικό τομέα28 και πιστεύει ο Carr πως τα κράτη πρέπει να 

επιδιώκουν την αυτάρκεια όχι απλά ως μια αναγκαιότητα κάλυψης αναγκών της κοινωνίας, 

αλλά σαν ένα όργανο άσκησης πολιτικής ισχύος μερκαντιλιστικών προεκτάσεων, μια 

πολιτική που τόσο η Μεγάλη Βρετανία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στήριξαν 

προκειμένου να οικοδομηθεί η παγκόσμια οικονομία τους.  

            Την περίοδο του ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας για την ανερχόμενη 

πρωτοκαθεδρία τόσο ο Alexander Hamilton όσο και ο Friedrich List στράφηκαν ο καθένας 

για τη δικιά του χώρα σε μια σειρά προστατευτικών μέτρων με φόρους και επιχορηγήσεις ο 

πρώτος και ένα σύστημα δασμών ο δεύτερος για το μέλλον της αμερικανικής και γερμανικής 

εθνότητας έκαστος. Η αυτάρκεια, όμως, κοστίζει ακριβά καθότι μερικές φορές τα κράτη είναι 

αναγκασμένα να εξαγοράσουν το σύνολο μιας παραγωγής ενός αγαθού από την αγορά που 

ενδεχομένως θα χρησίμευε για να μεγιστοποιηθεί η ισχύς του αντίπαλου κράτους.  

            Ως οικονομικά όπλα ο Carr (2011) έχει ορίσει την εξαγωγή κεφαλαίων και τον έλεγχο 

των ξένων αγορών29. Τόσο το Λονδίνο του 19 αιώνα όσο και η Νέα Υόρκη του 20 αιώνα 

αναδείχθηκαν ως διακριτές πολιτικές δυνάμεις μέσα από την παρουσία τους στις διεθνείς 

αγορές ως δανειστές κεφαλαίων. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι κυβερνήσεις παρότρυναν τις 

τράπεζες και τους ιδιώτες να υποβοηθήσουν το δημόσιο συμφέρον με επενδύσεις στο 

25 στο ίδιο, σ. 162 
26 στο ίδιο, σ. 163 
27 στο ίδιο, σ. 165, η οικονομική ισχύς είναι ανίσχυρη αν το στρατιωτικό όπλο δε διατηρείται σε ετοιμότητα για 
να τη στηρίξει. Η ισχύς είναι αδιαίρετη και τα στρατιωτικά και οικονομικά όπλα είναι απλώς διαφορετικά 
όργανα της ισχύος.  
28 στο ίδιο, σ. 167, η οικονομική ισχύς στρατολογείται στην υπηρεσία της εθνικής πολιτικής.  
29 στο ίδιο, σ. 171 
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εξωτερικό προς όφελος του κράτους30. Ο ιμπεριαλισμός του 19ου αιώνα στηρίχθηκε στην 

ανάπτυξη των καθυστερημένων περιοχών του τρίτου κόσμου31. Η αφερεγγυότητα πολλών 

δανειστών θα είχε, και είχε, αντιοικονομικά οφέλη καθώς με τυχόν κούρεμα των χρεών ή 

παράταση των οφειλών μειώνεται η συγκέντρωση κεφαλαίων ικανών να επενδυθούν αλλού 

και να χρησιμεύσουν σαν εργαλείο πολιτικής, όπως είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε μια 

ξένη χώρα ή στον εξωτερικό δανεισμό χωρών μέσω πιστώσεων.  Σύμφωνα με τον Carr 

(2011), ο αγώνας για τον έλεγχο των διεθνών αγορών υπήρξε το κατεξοχήν χαρακτηριστικό 

παράδειγμα οικονομικού πολέμου που διεξήχθη στο μεσοπόλεμο32, δηλαδή η πώληση 

αγαθών σε υψηλή τιμή εκεί όπου η εσωτερική αγορά προστατεύεται από δασμούς και η 

φθηνή τιμολογιακή πολιτική σε μια ελεύθερη αγορά33. Η Κεντρική και Νοτιοανατολική 

Ευρώπη αποτελούσαν  τις φυσικές αγορές της Γερμανίας ως προς το βαθμό προσιτότητας της 

στρατιωτικής της ισχύς, αγορές όπου με την άνοδό της κατά τον Β' ΠΠ έπρεπε να εξαλείψει 

κάθε ανταγωνιστή της στις εν λόγω περιοχές και κυρίως την εβραϊκή εμπορική τάξη η οποία 

ήταν διάσπαρτη στην εν λόγω περιοχή και από την οποία έπρεπε να «κλαπεί»34 μερίδιο 

αγοράς. Για την κατάληψη των ξένων αγορών η καλύτερη μέθοδος ήταν η επιχορήγηση των 

εξαγωγών μέσα από κυβερνητικές πιστώσεις ενώ στην περίπτωση των ιδιωτικών 

πρωτοβουλιών υπήρχε ρήτρα που διευκρίνιζε πως ποσοστό θα έπρεπε να δαπανηθεί στην 

οικονομία από την οποία συναπτόταν το δάνειο, ανάλογα με το βαθμό ελευθερίας τόσο 

υψηλό ήταν και το ποσοστό.  

 Το οικονομικό όπλο, διευκρινίζει ο Carr (2011), είναι το όπλο των ισχυρών 

δυνάμεων35 και δε θα πρέπει να θεωρείται ως ανήθικο ο στρατιωτικός πόλεμος και 

περισσότερο ηθικός ένα οικονομικός πόλεμος, καθώς είναι εμφανές πως και τα δύο μέσα 

μπορούν να επιφέρουν με διαφορετικό τρόπο την ίδια δυστυχία. Με το ίδιο σκεπτικό μια 

οικονομική εξάρτηση είναι περισσότερο ηθική από μια πολιτική εξάρτηση; Η κλοπή από 

μόνη της δεν είναι ανήθικη, αλλά αναγνωρίζεται ως τέτοια από εκείνον που ζημιώνεται 

30 στο ίδιο, σ. 172 
31 στο ίδιο, σ. 172, τα πολιτικά συμφέροντα εξυπηρετούνταν από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι έχαιραν [...] της 
προστασίας της κυβέρνησης ή είχαν γενικότερα διπλωματική υποστήριξη.  
32 στο ίδιο, σ. 174 
33 στο ίδιο, σ. 174, η χρήση του ντάμπινγκ ως οργάνου πολιτικής είναι αδιαμφισβήτητα και ισχυρές χώρες 
ανακάλυψαν τις φυσικές τους αγορές σε περιοχές που βρίσκονταν κοντά στα πολιτικά τους συμφέροντα και 
όπου η πολιτική τους επιρροή μπορούσε να επιβληθεί ευκολότερα.  
34 με οικονομικά ή βίαια μέσα 
35 στο ίδιο, σ. 177, η αυξανόμενη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών στο διεθνές εμπόριο και στα 
χρηματοοικονομικά μέσα ήταν ένας τουλάχιστον από τους λόγους που επέτρεψαν στην κυβέρνηση των 
Ηνωμένων Πολιτειών να εγκαταλείψει την καθιερωμένη πρακτική της να αποβιβάζει πεζοναύτες στο έδαφος 
των δημοκρατιών της λατινικής Αμερικής που δεν συμμορφώνονταν με τις επιθυμίες τους και να υιοθετήσουν 
την πολιτική της καλής γειτονίας.  
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μονάχα. Και οι δύο μορφές ισχύος στρατιωτική και οικονομική είναι στενά 

αλληλοσυνδεόμενες και η μια στέκεται ανίσχυρη χωρίς την άλλην.  

            Για τη νεοψυχροπολεμική περίοδο που προέκυψε με την Κρίση στην Κριμαία αυτή 

ενέχεται σε λογικές οικονομικού πολέμου, με τη Ρωσία αφενός να κλείνει το ζωνάρι του 

ενεργειακού εφοδιασμού και την ΕΕ με τη στήριξη των ΗΠΑ να αντιστέκονται. Με τη 

διασπορά φημών περί κυρώσεων στη Ρωσία λόγω του δημοψηφίσματος για το μέλλον της 

Κριμαίας η απόδοση των δεκαετών ρωσικών ομολόγων άρχισε να αυξάνεται ραγδαία καθώς 

λίγοι ήταν εκείνοι που το προτιμούσαν με αποτέλεσμα να χάσει ολοένα και περισσότερο την 

ονομαστική του αξία36. Και μονάχα οι φήμες περί κυρώσεων έπαιξαν το ρόλο τους. Μπροστά 

σε αυτόν τον κίνδυνο η Ρωσική Ομοσπονδία άρχισε να πουλά τα γραμμάτια δημοσίου των 

ΗΠΑ που είχε στην κατοχή της φοβούμενη πάγωμα των περιουσιακών της στοιχείων. Το 

αποτέλεσμα ήταν οι επενδυτές να συμπεριφέρονται ωσάν οι κυρώσεις να είχαν λάβει σάρκα 

και οστά. Ρώσοι επενδυτές άρχισαν να πουλούν τις κινητές τους αξίες στο εξωτερικό και δη 

στις δυτικές χώρες. Σαν απάντηση δυτικοί επενδυτές άρχισαν να πουλούν κι αυτοί με τη 

μεριά τους ρωσικές κινητές αξίες ρίχνοντας εναλλάξ τις ονομαστικές αξίες των εν λόγω 

τίτλων με τη Ρωσία να προξενεί ζημιά της τάξης των 105 δις δολαρίων37 και η δύση 

αντίστοιχη 75 δις δολάρια38 στην οποία ζημιά συνέβαλε και η υποβάθμιση από τους οίκους 

αξιολόγησης Fitch και Standard & Poor's39 φέροντας σαν αποτέλεσμα την κίνηση προς τα 

κάτω στις τιμές των ρωσικών χρεογράφων.   

 

3.3 Η ορθολογική οικονομική διαχείριση και η υπεροχή του κράτους 
 

            Σύμφωνα με τον Gilpin (2007) οι δρώντες φτιάχνουν κοινωνικές σχέσεις και 

δημιουργούν κοινωνικές διασυνδέσεις ούτως ώστε να ικανοποιήσουν συγκεκριμένα 

συμφέροντα οικονομικής φύσης ή πολιτικού χαρακτήρα. Η συμπεριφορά ενός δρώντα σε 

αυτήν την κοινωνική σχέση θα επιβραβεύεται αν συμβαδίζει με τη συμπεριφορά του 

ισχυρότερου, ενώ θα τιμωρείται όταν αυτή η συμπεριφορά αντιβαίνει με τα συμφέροντά του.  

            Η ισορροπία μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις οικονομικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις και οι δρώντες που επωφελούνται θα επιδιώξουν το δίχως άλλο να αλλάξουν την 

36 Patrick Jenkins, Daniel Scäffer, Courtney Weaver & Jack Farchy, "Russian companies withdraw billions from 
west, say Moscow bankers" για την ηλεκτρονική έκδοση των Financial Times στις 14 Μαρτίου 2014 
37 στο ίδιο άρθρο 
38 Kathrin Hille & Richard McGregor, "Russia braced for $70bn in outflows", για την ηλεκτρονική έκδοση των 
Financial Times στις 24 Μαρτίου 2014 
39 Olga Tanas, "Russia's Credit Outlook Cut as U.S., EU Widen Sanction Lists", για την ηλεκτρονική έκδοση του 
Bloomberg στις 21 Μαρτίου 2014 
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ισορροπία ισχύος υπέρ τους κάτι που αντανακλάται στη μεταβολή των θεσμών40. Το 

σύστημα μεταξύ των δρώντων θα βρίσκεται σε ισορροπία όσο τα ισχυρότερα μέλη του 

νιώθουν ικανοποιημένα με την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων που τα ευνοεί, είτε πρόκειται για 

εδαφικές, πολιτικές ή οικονομικές ρυθμίσεις και θα επιδιώξουν να το διατηρήσουν ως έχει 

αυξάνοντας το κόστος τυχόν αλλαγής του. Σε αυτό το πλαίσιο δράσης βλέπουμε τι γίνεται 

νομιμοποιημένο και τι όχι, όπως διαμορφώνεται από τους ισχυρούς και τους θεούς. Μονάχα 

οι ισχυροί και από αυτούς μονάχα οι νικητές έχουν το δικαίωμα να μιλούν για δικαιοσύνη και 

να θεωρείται δικαιοσύνη ο δικός του τρόπος σκέψης. 

            Οι διεθνείς εξελίξεις, όμως, όσο και τα εσωτερικά τεκταινόμενα μπορούν να 

υπονομεύσουν το status quo με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η ισορροπία δυνάμεων41. Άποψη 

του Gilpin (2007) όπως την τεκμηριώνει στο βιβλίο του «Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή 

Πολιτική» είναι πως η αλλαγή της ισορροπίας στο σύστημα, εκφρασμένη με τη μορφή 

κρίσης, μπορεί να επιτευχθεί με διπλωματικά μέσα, ειρηνικά διευθετούμενη, αλλά ο 

βασικότερος μηχανισμός που κινεί τα νήματα της ιστορίας είναι κατά βάση ο πόλεμος. 

Χρησιμοποιώντας την σύγχρονη οικονομική ανάλυση ο ίδιος αντιπαραθέτει τα κράτη με το 

άτομο χρησιμοποιώντας τις αρχές της μικροοικονομίας προκειμένου να εξηγήσει τη 

συμπεριφορά τους42. Όπως τα άτομα έτσι και τα κράτη έχουν μια ιεραρχία στόχων με την 

έννοια της καμπύλης αδιαφορίας και του κόστους ευκαιρίας, όπου τα κράτη καλούνται να 

επιλέξουν μεταξύ «κανονιών και βουτύρου».  

            Το κράτος, όμως, σε αντίθεση με το άτομο δε θα επιδιώξει να αρκεστεί σε έναν τυχαίο 

συνδυασμό πάνω στην καμπύλη αδιαφορίας όπως ενδεχομένως εξηγεί η μικροοικονομική 

θεωρία ότι θα έκανε το άτομο, αλλά θα δοκιμάσει να πετύχει τον βέλτιστο δυνατό συνδυασμό 

ασφάλειας και ευημερίας χωρίς να θυσιάσει πολλά από τον ένα συνδυασμό καθώς και τα δύο 

θεωρούνται αντικειμενικού σκοπού επιδιώξεις43. Αυτοί οι αντικειμενικοί σκοποί  

διαφέρουν από εποχή σε εποχή για έναν συγκεκριμένο δρώντα και μπορεί να είναι 

θρησκευτικών ιδεολογιών, πολιτικής ιδεολογικής προέλευσης ή οικονομικής ιδεολογικής 

40 Gilpin (2007) Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, εκδόσεις Ποιότητα, σ. 35, ένα κράτος θα επιδιώξει 
να αλλάξει το διεθνές σύστημα μέσω εδαφικής, πολιτικής και οικονομικής επέκτασης, μέχρι το οριακό κόστος 
της περαιτέρω αλλαγής να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το οριακό όφελος.  
41 στο ίδιο, σ 40, η ανισορροπία είναι μια κατάσταση, όπου διάφορες οικονομικές, πολιτικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις έχουν αυξήσει σημαντικά το δυνητικό όφελος ή μειώσει το δυνητικό κόστος που θα έχει για ένα ή 
περισσότερα κράτη η προσπάθειά τους να αλλάξουν το διεθνές σύστημα.   
42 στο ίδιο, σ. 48, κάθε ενέργεια ή απόφαση έχει να κάνει με μια διαδικασία δούναι και λαβείν και η προσπάθεια 
να επιτευχθεί ένας αντικειμενικός σκοπός αναπόφευκτα συνεπάγεται κόστος αναφορικά με κάποιο άλλο 
επιθυμητό κόστος.   
43 στο ίδιο, σ .51, η κλίση της καμπύλης αδιαφορίας διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία ανάλογα με τα 
συγκεκριμένα συμφέροντα των κυρίαρχων εσωτερικών ελίτ και το διεθνές περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένα 
ηπειρωτικό κράτος με ισχυρούς γείτονες αναμφίβολα θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια απ' ό,τι ένα 
νησιωτικό κράτος με παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα.    
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κατεύθυνσης. Η καμπύλη αδιαφορίας μπορεί να μετακινηθεί ανάλογα των εσωτερικών ή 

εξωτερικών εξελίξεων όπως είναι οι τεχνολογικές αλλαγές επιτρέποντας τη διάθεση 

περισσότερων πόρων, αλλά από μόνο του αυτό δεν είναι αρκετό γιατί η επιλογή μεγαλύτερης 

καμπύλης αδιαφορίας εξαρτάται και από τη δυνατότητα αυτού του κράτους να επιλέξει ένα 

μεγαλύτερο ποσό ασφαλείας και ευημερίας. 

            Ο Gilpin (2007) μας λέει πως οι αντικειμενικοί σκοποί των κρατών κατά τη διάρκεια 

της ιστορίας ήταν τρεις και πιο συγκεκριμένα αυτοί ήταν ο εδαφικός έλεγχος, η 

εξαναγκαστική συμπεριφορά και ο έλεγχος επί της παγκόσμιας οικονομίας ή αλλιώς ο 

διεθνής καταμερισμός της εργασίας44. Τίποτα, όμως, δε μένει σταθερό και το ζωτικό 

συμφέρον των κρατών μπορεί να αλλάξει λόγω τεχνολογικών, οικονομικών ή πολιτικών 

αλλαγών45. Αυτές οι αλλαγές συντελούνται, μέσα στο οικοσύστημα συμβίωσης των 

διαφόρων οντοτήτων. Παραπλήσιο ρόλο ενδέχεται να διαδραματίσει και η ανάπτυξη 

εκμετάλλευση κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου όπως θα εξεταστεί παρακάτω στην 

παρούσα εργασία, στο κεφάλαιο «Η νέα τεχνολογία στην άντληση ενεργειακών πόρων» 

Έχουμε δηλαδή, κατά τον Gilpin (2007), τις οντότητες οι οποίες αποτελούν το σύστημα, την 

αλληλεπίδρασή τους μέσα σε αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζονται μεταξύ τους και 

διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους απέναντί τους και υπάρχει και ο έλεγχος, ο οποίος 

οριοθετεί τη συμπεριφορά των επιμέρους οντοτήτων μέσα από θεσπισμένους κανόνες ρητούς 

ή άρρητους46.  

            Ο Gilpin (2007)  ισχυρίζεται πως μια περίοδος σχετικής σταθερότητας είναι εκείνη 

που μια ιεραρχία γοήτρου δεν αμφισβητείται από κανέναν και πως μονάχα ο πόλεμος είναι 

εκείνος που μπορεί να ξεδιαλύνει τις όποιες αμφιβολίες47. Ο πόλεμος ουσιαστικά καθορίζει 

ποια κράτη θα κυβερνούν μετά τη λήξη του. Αυτά τα κράτη, λοιπόν, αποκτούν 

νομιμοποιητικά το δικαίωμα να ασκούν την εξουσία τους με τρεις τρόπους: με τη νίκη τους 

στο ηγεμονικό πόλεμο αντιπαράθεσης48, με την αποδοχή της εξουσίας τους κατόπιν παροχής 

δημοσίων αγαθών49 και η ενίσχυση της εξουσίας με το πέπλο ιδεολογικών και θρησκευτικών 

44 στο ίδιο, σ. 57, η οργάνωση και η διαχείριση της παγκόσμιας οικονομίας έχουν εξελιχθεί σε σημαντικούς 
αντικειμενικούς σκοπούς των κρατών∙ οι όροι εμπορίου, η ροή των πόρων (κεφάλαια, τεχνολογία, αγαθά) και η 
φύση του διεθνούς νομισματικού συστήματος αποτελούν στις μέρες μας κύριες έγνοιες της κρατικής πολιτικής.  
45 στο ίδιο, σ. 59, το διεθνές σύστημα παρέχει μια σειρά περιορισμών και ευκαιριών, στα πλαίσια των οποίων οι 
διάφορες ομάδες και τα κράτη επιδιώκουν να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.   
46 στο ίδιο, σ. 63, στη διεθνή κοινωνία η κατανομή της ισχύος ανάμεσα σε συνασπισμούς συνασπισμών (ή 
κρατών) καθορίζει ποιος κυβερνά το διεθνές σύστημα και ποιανού τα συμφέροντα κατά βάση προωθούνται από 
τη λειτουργία του συστήματος.  
47 στο ίδιο, 70, τόσο η ισχύς όσο και το γόητρο είναι σε τελική ανάλυση αστάθμητοι παράγοντες και δεν 
μπορούν να υπολογιστούν [...] γίνονται γνωστοί, μόνον όταν τίθενται σε δοκιμασία, ιδίως στο πεδίο της μάχης.  
48 στο ίδιο, σ. 72, επιδειχθείσα ικανότητά της να επιβάλλει τη θέλησή της σε άλλα κράτη. 
49 στο ίδιο, σ. 72, μια ευεργετική οικονομική τάξη ή διεθνή ασφάλεια 
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αξιών. Σε αυτήν την περίπτωση λέγεται ότι έχει συντελεστεί συστημική αλλαγή, δηλαδή 

αλλαγή στη διακυβέρνηση του συστήματος50, η οποία μπορεί να έχει προκληθεί από μια 

αλλαγή αλληλεπιδράσεων51 ή και συνεπάγεται μια τέτοια για κάθε μεταπολεμική ή μετα-

αναθεωρητική περίοδο. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για το οικονομικό σύστημα και την 

οργάνωση της παραγωγής, των παραγωγικών συντελεστών της διανομής των αγαθών από 

τους παραγωγούς στους καταναλωτές.   

            Η οικονομία είναι καίριος τομέας της πολιτικής συμπεριφοράς. Η επιθυμία για κέρδος 

είναι αυτή που κινεί τα νήματα και το ποιοι επωφελούνται και ποιοι όχι μέσα από την 

παραγωγική δραστηριότητα και από το διεθνή καταμερισμό εργασίας εδράζεται σε σχέσεις 

κατανομής πλούτου και ισχύος. Αν υπήρχε αφθονία πλούτου δε θα υπήρχε πρόβλημα και 

αυτομάτως θα βαπτίζονταν δημόσια αγαθά όπως είναι ο αέρας, ο ήλιος, η θάλασσα. Ωστόσο, 

τα άτομα και οι κοινωνικές οντότητες καλούνται να δράσουν σε ένα πλαίσιο στενότητας 

πόρων όπου τα πεπερασμένα αγαθά έχουν ημερομηνία λήξης. Οπότε τίθεται το ερώτημα, για 

έναν πληθυσμό που ολοένα αυξάνεται σε ποιον ή σε ποιους θα διατεθεί το οικονομικό 

περίσσευμα που υπάρχει διαθέσιμο, βγάζοντας από την εξίσωση το γιατί θεωρώντας ότι 

όποιον δεν μπορεί να θυσιάσει κάτι σε κόστος ευκαιρίας δε θα μπορεί να το αποκτήσει52.  

            Κάθε σύγκρουση, μας λέει ο Gilpin (2011), «είναι σύγκρουση ισχύος και η ισχύς 

εξαρτάται από τους πόρους», καθώς με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι αγορές και η 

πρόσβαση σε αυτές μιας και ολοένα και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι θα είναι διατεθειμένοι 

να αποθέσουν τα κεφάλαιά τους και να επενδύσουν. Συνεπώς το κράτος που θέλει να 

προωθήσει τους διαθέσιμους πόρους του είναι πρόθυμο να βρει διεξόδους σε κεφάλαια αλλά 

και σε πηγές πρώτων υλών, πράγμα που αναμφισβήτητα θα διαμορφώσει αναλόγως και τις 

πολιτικές σχέσεις μεταξύ των κρατών53. Σε περίπτωση που ένα μέρος ωφελείται και δε 

βρίσκεται ση δική του επιρροή, τότε έναν κράτος είναι πρόθυμο να επεκταθεί προκειμένου να 

εξωτερικεύσει τις όποιες εξωτερικές οικονομίες54 και να αντλήσει προσόδους από εκείνους 

που επωφελούνται της καλής τους τύχης (εκφρασμένο σε φυσικούς πόρους) ή της 

επινοητικότητάς τους (μιας τεχνολογίας ή ενός συστήματος αποδοτικότερης οργάνωσης).  

50 στο ίδιο, σ. 85, το επίκεντρο της συστημικής αλλαγής είναι η άνοδος και η παρακμή των κυρίαρχων κρατών 
[...] που κυβερνούν το σύστημα.  
51 στο ίδιο, σ. 87, οι αλλαγές αλληλεπιδράσεων συχνά προκύπτουν από τις προσπάθειες κρατών ή άλλων 
δρώντων να επιταχύνουν ή να παρεμποδίσουν πιο θεμελιώδεις αλλαγές σε ένα διεθνές σύστημα και μπορεί 
κάλλιστα να προοιωνίζουν τέτοιες αλλαγές.  
52 στο ίδιο, σ. 125, τα κράτη επιδιώκουν να ελέγξουν τις οικονομικές σχέσεις και δραστηριότητες με τρόπο που 
να αυξάνει το δικό τους σχετικό μερίδιο σε αυτό το περίσσευμα.  
53 στο ίδιο, σ. 128, αν μια οικονομική αλλαγή υπόσχεται υψηλότερη απόδοση ή μειωμένο κόστος μέσω αύξησης 
της κλίμακας οικονομικής οργάνωσης, δημιουργεί σε μια κοινωνία ένα ισχυρό κίνητρο να αποκτήσει αυτά τα 
κέρδη στην αποδοτικότητα προβαίνοντας σε οικονομική ή εδαφική επέκταση.  
54 δηλαδή, τα οφέλη που αποκομίζει κάποιο άλλο κράτος ή ομάδα 
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            Αν δεν το έκανε αυτό το κυρίαρχο κράτος δηλαδή να εντάξει τις εξωτερικές 

οικονομίες στις οικονομίες κλίμακάς του τότε θα διέτρεχε τον κίνδυνο των φθινουσών 

αποδόσεων κλίμακας με αποτέλεσμα να υπερκεραστεί από το συγκριτικό πλεονέκτημα των 

αντιπάλων του. Πρέπει να λεχθεί εδώ ότι η έννοια της επανάστασης έχει προσδοθεί ένα 

αρνητικό χαρακτηριστικό γιατί ουσιαστικά σηματοδοτεί την πτώση της κυρίαρχης ελίτ για 

την αντικατάστασή της από μία καινούρια, αλλά πρέπει να αναγνωριστεί πως είναι μια 

φυσική διαδικασία η οποία έχει συμβεί στο παρελθόν πολλές φορές και δε μας λέει τίποτα ότι 

δε θα ξανασυμβεί απλά με τη δαιμονοποίησή της. 

            Όπως υποστήριξε και ο Λένιν κεντρικό σημείο της διεθνούς πολιτικής παραμένει η 

άνιση ανάπτυξη αν και προτιμάται να ορίζεται ως άνιση διαβάθμιση, με τους δρώντες στο 

σύστημα να επιδιώκουν συνεχώς να ανέβουν στην κλίμακα.  Επομένως, τα κράτη επιδιώκουν 

να πετυχαίνουν συνεχώς αυξανόμενες αποδόσεις κλίμακας, να μειώνουν στο ελάχιστο 

δυνατόν τις φθίνουσες αποδόσεις55 και να αποφεύγουν με κάθε κόστος τις αρνητικές 

αποδόσεις κλίμακας που μπορούν να τα καταβαραθρώσουν σε χαμηλότερη θέση στο 

σύστημα56, ενώ τα ίδια αν και φοβούνται το μονοπωλιακό χαρακτήρα ενός ηγεμόνα, τα ίδια 

επιδιώκουν να βρεθούν σε αυτή τη θέση παρά το φόβο των άλλων που θα στραφούν εναντίον 

του και θα αναγκαστούν να αλλάξουν τις προτεραιότητές τους.  

            Ιστορικά, λέει ο Gilpin, οι κοινωνίες εισέρχονταν σε εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους 

όταν υπολόγιζαν πως τα αναμενόμενα οφέλη που θα αποκόμιζαν από αυτήν τους την πράξη 

θα ήταν σημαντικά υψηλότερα από το κόστος όταν η δομή του συστήματος που επικρατούσε 

ήταν αναρχία και ισότητα των δρώντων. Διαφορετικά, μια ανωτέρα δύναμη, κοινωνία, 

κρατική οντότητα, θα επέβαλε μια παγκόσμια οικονομία αγοράς στην οποία η ίδια έχει 

όφελος να παραμείνει ανοιχτή. Αυτή η, επιβαλλόμενη να παραμείνει ανοιχτή, οικονομία 

μπορεί να χωριστεί σε αλληλεξαρτώμενη οικονομία της αγοράς ή αυτοκρατορικού τύπου 

οικονομία57, σοβιετικού τύπου. Η δημιουργία μιας παγκόσμιας οικονομίας αγοράς και το 

δόγμα του laissez-faire άρχισαν να κυριαρχούν πρώτα στη Μ. Βρετανία, η οποία και ήταν ο 

δυναμικότερος δρώντας του διεθνούς συστήματος τον 19ο αιώνα58. 

55 στο ίδιο, σ. 143, πριν τη βιομηχανική επανάσταση η οικονομική ανάπτυξη του κάθε πολιτισμού είχε με το 
πέρασμα του χρόνου φτάσει σε κάποια όρια, πέρα από τα οποία επερχόταν η στασιμότητα και τελικά η 
παρακμή. 
56 στο ίδιο, σ. 145, η αύξηση του πληθυσμού, η εξάντληση της καλής ποιότητας γης και η στενότητα πόρων 
οδηγούν αναγκαστικά σε μείωση του οικονομικού περισσεύματος και στη συνακόλουθη μείωση της 
οικονομικής ευημερίας και της ισχύος του κράτους.  
57 στο ίδιο, σ. 223 
58 στο ίδιο, σ. 237, έτσι το μήνυμα του Adam Smith και άλλων φιλελεύθερων οπαδών του ελεύθερου εμπορίου, 
όταν επιτίθεντο εναντίον του μερκαντιλισμού, ήταν ότι η αυτοκρατορία δεν ήταν πλέον αποδοτική.  
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            Στην παγκόσμια οικονομία αγοράς κατά τον Gilpin (2011), όλοι  επωφελούνται με 

απόλυτους όρους, ωστόσο αυτή η ωφέλεια δεν είναι ισομερής καθότι τα συγκριτικά κέρδη 

των επιμέρους δρώντων είναι ανισομερώς κατανεμημένα59. Εκεί που μέχρι πρότινος οι 

κοινωνικές οντότητες επεδίωκαν να αλλάξουν τους συσχετισμούς δυνάμεων υπέρ τους όταν 

υπολόγιζαν πως το οριακό κέρδος είναι υψηλότερο του οριακού κόστους και το κατάφερναν 

μέσω εδαφικής επέκτασης, σήμερα η οικονομική επέκταση την έχει υποκαταστήσει60, καθότι 

η οποιαδήποτε επέκταση αυξάνει συγκριτικά το διαθέσιμο οικονομικό περίσσευμα του 

επιτιθέμενου εντός ορίων και αντισταθμιστικών δυνάμεων61 με την τάση, ως παράπλευρη 

απώλεια, κατακερματισμού να αυξάνεται62. Η υποβελτιστοποίηση, λοιπόν, γίνεται η τάση η 

οποία δρα περιοριστικά της συσσώρευσης πλούτου και ισχύος των επεκτατικών κρατών. Η 

επαναχάραξη των συνόρων στην Κριμαία δεν εντάσσεται σε αυτή τη λογική καθότι έγινε 

δημοψηφιστικά, παρά τις διεθνείς κυρώσεις που υπέστη η Ρωσία, τα μακροπρόθεσμα οφέλη 

είναι πολλαπλάσια.  

            Το εθνικό εισόδημα μιας οικονομίας διακρίνεται σε προστασία ως κομμάτι της 

εθνικής ασφαλείας, κατανάλωση τόσο σε ιδιωτική όσο και σε δημόσια κατανάλωση αγαθών 

και υπηρεσιών και επένδυση για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας. 

Ο Gilpin (2011) λέει πως ιστορικά οι άνθρωποι κατένεμαν το εθνικό εισόδημα στην 

ασφάλεια και την κατανάλωση, μια κατάσταση που βαθμηδόν, υπέσκαπτε τη διεθνή θέση του 

κράτους63.            

 3.3 Οι οικονομικές επιλογές του κράτους 
 

            Σύμφωνα με τον Waltz (2011), τα κράτη μπορούν και δρουν ανάλογα με τις 

οικονομικές, τις στρατιωτικές και πολιτικές τους δυνατότητες. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε 

να συμπεράνουμε πως η Γερμανία και η Ιαπωνία μπορούν να δράσουν διαφορετικά από τις 

ΗΠΑ και Ρωσία. Αυτό γιατί, κατά τον ίδιο, ο ορισμός μιας συστημικής θεωρία οφείλει να 

οριστεί από τις δομές κατανομής δυνατοτήτων μεταξύ των μονάδων που δρουν στο διεθνές 

σύστημα. Ο Waltz αντλεί στοιχεία από τη μικροοικονομική θεωρία παραλληλίζοντας τα 

κράτη ως μονάδες δράσης παρόμοιου χαρακτήρα με τις επιχειρήσεις. Δηλαδή αν η σχετική 

59 στο ίδιο, σ. 247 
60 στο ίδιο, σ. 250 
61 στο ίδιο, σ. 257, το εμπόριο ρέει μέσω συγκεκριμένων καναλιών και η οικονομική ανάπτυξη τείνει να 
συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα κομβικά σημεία ενός οικονομικού συστήματος.  
62 στο ίδιο, σ. 258, καθώς το εμπόριο αυξάνει και οικονομικά κέντρα αναπτύσσονται, ορισμένες υποομάδες σε 
μια κοινωνία ή σε ένα εμπορικό σύστημα αποκτούν κίνητρα να αποκομίσουν αυξημένα κέρδη για λογαριασμό 
τους με το να αποσχιστούν από το κέντρο.  
63 στο ίδιο, σ. 270 
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ισχύς εκείνων που κυριαρχούν στην αγορά, θα καθορίσει τη δομή του συστήματος ως 

ολιγοπωλιακό ή ανταγωνιστικό64. Η ανισότητα είναι, επομένως, χαρακτηριστικό του 

συστήματος και όχι απαραίτητο αρνητικό χαρακτηριστικό65. 

            Η οικονομική σταθερότητα τείνει να αυξάνεται, κατά τον ισχυρισμό του Waltz, όσο 

τα μέλη εντός μιας ολιγοπωλιακής αγοράς μειώνονται στον αριθμό επειδή γίνονται 

περισσότερο εύκολο να διαχειριστούν τις εν λόγω αντιπαραθέσεις ως προς την τιμολόγηση 

των προϊόντων66. Φυσικά, εδώ το συμπέρασμα είναι πως τα κράτη όσο βρίσκονται στο 

ακραίο σύστημα σταθερότητας, δηλαδή το διπολισμό, είναι ευκολότερο να έρθουν σε 

συνεννόηση εν αντιθέσει μιας κατάστασης που διαχρονικά αλλάζει προς ένα πολυπολικό 

σύστημα, με τις διμερείς σχέσεις των μονάδων ενδελεχώς να αυξάνονται και το κόστος της 

διαπραγμάτευσης να αυξάνεται ραγδαία67. Όσο λιγότερες επιχειρήσεις σε ένα σύστημα 

αγοράς τόσο μεγαλύτερη και η πιθανότητα επιβίωσής τους, αλλά η σταθερότητα δεν είναι 

ύψιστης σημασίας και καθεμία. Για παράδειγμα, στη διεθνική σκηνή, η ενότητα της Ευρώπης 

ή η άνοδος μιας συγκεκριμένης χώρας μπορεί να θεωρείται ευγενέστερος σκοπός από την 

ειρήνη και τη σταθερότητα68. Ωστόσο, δεν πρέπει και να λησμονούνται και οι περιορισμοί 

αυτού του παραλληλισμού του Waltz, που όπως λέει ο ίδιος, στον ελεύθερο ανταγωνισμό των 

επιχειρήσεων πολλές χρεοκοπούν αν δεν καταβάλλουν ισχυρή προσπάθεια, κάτι που για τα 

κράτη δεν είναι το ίδιο. Λίγα χάνουν τη ζωή τους. Αν και εκ πρώτης όψεως η αλληλεξάρτηση 

δείχνει να είναι εκείνη η οποία θα παρέχει τα εχέγγυα για την επίτευξη ειρήνης, οι προοπτικές 

μπορεί να είναι απατηλές με τις στενές επαφές να αυξάνουν τη σύγκρουση συμφερόντων69 

και θα βιώνουν συγκρούσεις αν δε ρυθμίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις. 

            Η αλληλεξάρτηση με έναν ευρύ όρο μπορεί να οριστεί ως η ευαισθησία που 

υφίσταται ένα εμπλεκόμενο μέρος στην αλληλεπίδραση μιας άλλης μονάδας του συστήματος 

όταν οι μεταξύ τους σχέσεις και μόνο διαπλέκονται. Αν η εξάρτηση των μονάδων ανέρχεται 

σε πολύ μεγάλες ποσότητες εισαγομένων αγαθών και υλικών που μπορούσαν μετά δυσκολίας 

να παραχθούν εγχωρίως, τότε αναγκαστικά τα κράτη καλούνται να εξάγουν μεγάλο ποσοστό 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και βρίσκονται δέσμια της ύπαρξης αγορών εκτός 

64 Waltz (2011) Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, εκδόσεις Ποιότητα, σ. 279 
65 στο ίδιο, σ. 281, σε μια οικονομία, σε μια πολιτεία ή στον ευρύτερο κόσμο η ακραία ισότητα είναι 
συνδεδεμένη με την αστάθεια 
66 στο ίδιο, σ. 286 
67 στο ίδιο, σ. 288, καθώς μια ομάδα μεγαλώνει, κάθε μέλος έχει μικρότερο κίνητρο να αναλάβει το κόστος της 
διαπραγμάτευσης.  
68 στο ίδιο, σ. 290 
69 στο ίδιο, σ. 293, είναι αδύνατο να υπάρξει πόλεμος, αν οι δυνητικοί συμμετέχοντες δεν συνδέονται κατά 
κάποιο τρόπο 
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των συνόρων τους με την πρόσβαση στις αγορές αυτές να ανήκει στο ζωτικής σημασίας 

διακύβευμα70.   

            Ο Waltz (2011) στο βιβλίο του ισχυρίζεται πως η αντίληψη που επικρατεί για την 

αλληλεξάρτηση έχει την τάση να παρασιωπά τις ανισότητες τόσο στην οικονομία όσο και 

στην πολιτική71. Τα αμοιβαίως εξαρτώμενα μέρη μπορούν να αλληλεξαρτώνται ποσοτικά, αν 

οι εισαγόμενες/εξαγόμενες ποσότητες των αγαθών ή υπηρεσιών είναι μεγάλες ή ποιοτικά αν 

τα εν λόγω συναλλασσόμενα αγαθά είναι κρίσιμης σημασίας που δε θα ήταν δυνατό να 

βρεθούν αλλού. Σε κάθε διεθνές σύστημα ο βαθμός αλληλεξάρτησης είναι διαφορετικός72, 

αλλά το ίδιο και σε διαφορετική χρονική στιγμή. Ανάλογα με τη διαθέσιμη ή αναπτυσσόμενη 

τεχνολογία, ορισμένες πρώτες ύλες θα γίνουν πιο σπάνιες και τα κράτη θα καταστούν 

εξαρτημένα από τους προμηθευτές αυτών. Ανάλογα με το μέγεθος της χρηματοδοτικής 

σκοπιμότητας από την κυβέρνηση, κάθε κράτος μπορεί να επιλέξει σε ποιες πρώτες ύλες ή 

κρίσιμα αγαθά να διατηρήσει στρατηγικά αποθέματα και σε ποια άλλα να παραμείνουν 

εξαρτώμενα από τρίτους. Αυτός ο υπολογισμός είναι μια διαδικασία κόστους 

αποτελεσματικότητας η οποία συνάδεται με το δίλημμα τρωτότητας απέναντι στους 

απανταχού ανταγωνιστές στο διεθνές σύστημα. Όσο μεγαλύτερο σε μέγεθος είναι το εμπόριο 

μιας μονάδας τόσο, δυνητικά, θα είναι μεγαλύτερος και ο αριθμός των προμηθευτών της. 

            Το μείγμα αλληλεξάρτησης ποικίλει73. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται λόγος και για τις 

χώρες τις ανατολικής Ευρώπης. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, οι χώρες έχουν να 

επιλέξουν από μια σωρεία επιλογών. Ωστόσο, αν και οι επιλογές είναι αρκετές, οι δυνατότητα 

αξιοποίησής τους είναι πολύ δύσκολες λόγω κάποιον περιορισμών ως προς τις δυνατότητές 

τους και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, όπως εξετάζεται κατωτέρα στο επόμενο 

κεφάλαιο.. Επομένως, δεν είναι όλες οι επιλογές διαθέσιμες για επιλογή κάτι που αυξάνει το 

κόστος, αλλά είναι κόστος ευκαιρίας πολύ χαμηλότερο εν αντιθέσει μιας επένδυσης σε αυτές 

τις επιλογές, π.χ. αν η Ουκρανία εισήγαγε κατευθείαν υγροποιημένο αέριο διαμέσου της 

Μαύρης Θάλασσας. Αξιοσημείωτο είναι πως το πόσο πολύ θα υποφέρει μια χώρα σε 

περίπτωση κρίσης ή ύφεσης εξαρτάται από το ποσοστό των επιχειρηματικών της 

70 στο ίδιο, σ. 301, όσο πιο ευαίσθητες γίνονται οι χώρες, τόσο περισσότερο οι εσωτερικές πολιτικές θα πρέπει 
να βρίσκονται σε αρμονία με τις εξωτερικές οικονομικές συνθήκες. Η ευαισθησία διαβρώνει την αυτονομία των 
κρατών αλλά όχι όλων των κρατών εξίσου.  
71 στο ίδιο, σ. 302 στο διεθνή χώρο η ανισότητα βρίσκεται πιο κοντά στο να αποτελεί το σύνολο της υπόθεσης 
της πολιτικής. 
72 στο ίδιο, σ. 308 
73 στο ίδιο, σ. 323, σε έναν κόσμο πολύ άνισων κρατών ορισμένα υφίστανται σοβαρούς περιορισμούς, ενώ 
κάποια άλλα έχουν μεγάλα περιθώρια επιλογής∙ ορισμένα έχουν μικρή ικανότητα να επηρεάσουν γεγονότων 
εκτός των συνόρων τους, ενώ κάποια άλλα έχουν τεράστια επιρροή.    
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δραστηριοτήτων που διενεργούνται εκτός συνόρων74 πράγμα που σημαίνει πως η εν 

προκειμένω χώρα εξαρτάται από τη μοίρα του κόσμου και αναλογικά με τις δραστηριότητες 

της εν λόγω χώρας στην παγκόσμια οικονομία στο συγκεκριμένο αγαθό εξαρτάται και ο 

κόσμος. Από οικονομική άποψη η υψηλή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία σημαίνει πως 

το κόστος και η πιθανότητα να απολεσθεί ένας εμπορικός εταίρος είναι υψηλός και για τις 

δύο πλευρές.       

3.4 Η κρατική ισχύς και οι περιορισμοί της 
 

            Στις Διεθνείς Σχέσεις η πολιτική ταυτίζεται με την ισχύ αναδεικνύοντας την σε 

κεντρικό πυλώνα της θεωρίας. Ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές ισχύος στη 

διεθνή πολιτική είναι η γεωγραφία75. Μια μεγάλη σε έκταση χώρα μπορεί να έχει το 

πλεονέκτημα έναντι μιας επικείμενης εισβολής ή τη δυνατότητα έρευνας και αξιοποίησης των 

έμβιων ή άβιων όντων που υπάρχουν στην επιφάνειά της ή υπογείως, αλλά μπορεί εξίσου να 

λειτουργεί και αρνητικά καθώς καθιστά την οργάνωση του χώρου δαπανηρή και απαιτεί 

ανάπτυξη εκτεταμένου συγκοινωνιακού δικτύου.  

            Η μορφολογία του εδάφους μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως προς τη 

διείσδυση εχθρικών δυνάμεων στο θέατρο επιχειρήσεων, αλλά μπορεί και να δημιουργήσει 

προβλήματα στη διάνοιξη για παράδειγμα ενός δικτύου σωληνώσεων ή αγωγών μεταφοράς 

φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Το έδαφος παίζει καίριο λόγο με τα περίκλειστα κράτη να 

στοχεύουν τις επενδύσεις τους σε μεταφορά πρώτων υλών (όπως είναι η μεταφορά φυσικού 

αερίου μέσω κατασκευής αγωγών μεταφοράς, ή μέσω πετρελαιοφόρων ή υγραεριοφόρων 

καθώς και η παροχή ηλεκτρικής ενέργεια με την κατασκευή πυλώνων υψηλής τάσης) από το 

εξωτερικό, είτε με παραγωγή εντός του εδάφους τους είτε μέσω εισαγωγών, ενώ τα 

παραλιακά κράτη μπορούν κάλλιστα να εγείρουν λιμάνια και να αναπτύξουν εμπορικές ροές 

με μακρινούς πελάτες τους. Σε αυτό το σημείο εισέρχεται και η έννοια της γειτνίασης76. 

Φυσικά, η εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει τη σημασία των 

αποστάσεων, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές αλλαγές εντός ή εκτός των 

συνόρων ενός κράτους. 

74 στο ίδιο, σ. 325 
75 Κουσκουβέλης (2010) Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, ΣΤ' έκδοση, σ. 149, ο παράγων 
γεωγραφία επηρεάζει τη χάραξη, την υιοθέτηση και την εκτέλεση των πολιτικών εκ μέρους του κάθε παράγοντα 
του διεθνούς συστήματος.   
76 στο ίδιο, σ. 156, η γεωγραφική θέση μπορεί να αποδειχθεί πλεονέκτημα ή μειονέκτημα στις διεθνείς σχέσεις. 
Η γειτνίαση με φιλικά κράτη προσφέρει ασφάλεια, ευκαιρίες για συνεργασία και ανάπτυξη αλλά και υποστήριξη 
σε περίπτωση ανάγκης. Αντιθέτως, η γειτνίαση με ένα αντίπαλο ισχυρό κράτος ή σειρά κρατών, αν δεν 
συνδυάζεται με μια ισχυρή συμμαχία υποστήριξης κατά του εν λόγω κράτους ή κρατών, μπορεί να αποδειχθεί 
μειονέκτημα και πηγή προβλημάτων.    
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            Ένας εξίσου σημαντικός συντελεστής ισχύος για τον 21ο αιώνα, θα είναι ο 

πληθυσμός77. Ο πληθυσμός μπορεί να συνδεθεί με την παράταξη και αναπλήρωση της 

στρατιωτικής δύναμης ενός κράτους κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, όπως εξίσου σημαντικό 

ρόλο μπορεί να διαδραματίσει στην παραγωγική βάση αυτού του κράτους. Αν μη τι άλλο ένα 

κράτος με μεγάλο πληθυσμό προσφέρει μια ανεξάντλητη αγορά σε αντίθεση με τα κράτη 

μικρότερης πληθυσμιακής ομάδας και δίνεται έτσι η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

επεκταθούν και να δημιουργήσουν στέρεες βάσεις για τον διεθνή ανταγωνισμό. Οι 

οικονομικές ενώσεις αυτόν το σκοπό έχουν να διαδραματίσουν, προσφέροντας στα μικρότερα 

κράτη εν δυνάμει περιφερειακούς ηγεμόνες τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν δυνάμεις 

άλλων περιφερειών, ενδυναμώνοντας τις επιχειρήσεις τους στο διεθνή ανταγωνισμό, 

πετυχαίνοντας μέσω τις διεύρυνσης της αγοράς καταναλωτή οικονομίες κλίμακας και 

συγκέντρωσης. 

  Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών για το 2012, έχουμε την Κίνα να 

προηγείται με πληθυσμό 1.358.418 χιλιάδων ανθρώπων, να ακολουθεί η Ευρωπαϊκή ένωση 

με πληθυσμό 511.538 χιλιάδων ανθρώπων, η ΗΠΑ με πληθυσμό 313.914 η οποίες για να μη 

μείνουν πίσω από την ΕΕ δημιούργησαν τη βορειοαμερικανική ένωση ελεύθερου εμπορίου 

(NAFTA) με σκοπό να συναγωνιστούν την αγορά της, όπου τώρα πια ανέρχεται σε πληθυσμό 

461.13278 χιλιάδων ανθρώπων, ενώ πίσω ακολουθεί η Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα 

(EΑEC) αποτελούμενη από την Ομοσπονδία της Ρωσίας, το Καζακστάν και τη Λευκορωσία 

με συνολικό πληθυσμό 158.910 χιλιάδων ανθρώπων.  

 Αυτό ξεκάθαρα δείχνει πως η σημασία του πληθυσμού δεν έχει ελαττωθεί ως 

παράγοντας μέτρησης της ισχύς, αλλά αντιθέτως έχει αυξηθεί με τα κράτη συνεχώς να 

ενδιαφέρονται για τη σχετική δύναμη των αντιπάλων τους. 

            Μείζονος σημασίας συντελεστής ισχύς είναι οι πηγές πλούτου79. Η ύπαρξη πρώτων 

υλών (όπως στην περίπτωση της Ρωσίας ή η έλλειψή τους όπως στην περίπτωση της ΕΕ 

μπορούν να ασκήσουν και ασκούν σημαντική επίδραση στην εξωτερική πολιτική τους), μιας 

βιομηχανίας και ενός εργατικού δυναμικού με τη σχετική τεχνογνωσία συμβάλλοντας σε μια 

παραγωγή ικανή να ανταποκριθεί σε μια όσον το δυνατόν μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά, 

77 στο ίδιο, σ. 158, το μέγεθος και η ποιότητα του πληθυσμού αποτελούν συντελεστή ισχύος για την αμυντική 
και εξωτερική πολιτική κάθε χώρας.  
78 λόγω έλλειψης στοιχείων για τον πληθυσμό του Μεξικού το 2012 και το 2011, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 
του 2010 ωσάν να παρέμεινε σταθερός.  
79 Κουσκουβέλης (2010) Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, ΣΤ' έκδοση, σ. 164, στην εποχή 
της αλληλεξάρτησης η ύπαρξη πηγών πλούτου σημαίνει λιγότερη εξάρτηση έναντι των υπολοίπων παραγόντων 
του διεθνούς συστήματος και άρα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.  
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έχει την πολυτέλεια από τα έσοδα που λαμβάνει να συντάσσει και ευνοϊκότερους 

προϋπολογισμούς για τα συμφέροντα τού κράτους και κατ' επέκταση των πολιτών του. 

            Ο πλούτος μπορεί να βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους είτε ως καλλιεργήσιμη 

έκταση ή υλοτομία είτε υπογείως με την εξόρυξη ή άντληση πλουτοπαραγωγικών πηγών, 

μπορεί να είναι η βιομηχανική δυναμική του κράτους, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις 

χρηματοπιστωτικές οι οποίες λειτουργούν προσαυξητικά της διαχείρισης του τρέχοντος 

πλούτου ενός κράτους. Η ύπαρξη πλούτου είναι αυτή που μπορεί να εγγυηθεί την κτίση ενός 

ισχυρού στρατού ικανού να προστατέψει την ασφάλεια του κράτους από τους δυνητικούς 

καπηλευτές του πλούτου του.       

3.5 Ένα ακόμα εργαλείο του κράτους: ο ιδιωτικός τομέας 
 

            Στο βιβλίο «η υποχώρηση του κράτους» η Strange (2011) γράφει πως η εξουσία των 

κρατών έχει υποχωρήσει χωρίς να έχει χαθεί από τη διεθνή οικονομία. Η ισχύς των κρατών 

έχει αποδυναμωθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία και των απρόσωπων δυνάμεων που 

επενεργούν στις διεθνείς αγορές80, ενώ το ίδιο το κράτος ανέλαβε να καλύψει εκείνους τους 

τομείς για τους οποίους η αγορά δεν είχε ποτέ πρόσβαση ή τη δυνατότητα ρύθμισής τους, 

δηλαδή τη βία και η παροχή ασφάλειας από την καταπάτηση της ιδιοκτησίας του άλλου και 

διατήρησης της ζωής, ένα σταθερό νόμισμα το οποίο δεικνύει πως δύναται να επιτευχθεί 

εμπόριο μεταξύ των ανθρώπων και ένα σταθερό νομικό σύστημα ικανό να ευδοκιμήσει η 

επιχειρηματική δραστηριότητα και αγώνας για τα μέσα προσπορισμού της κοινωνίας. Όπως 

είναι γνωστό σε κάθε πολιτικό επιστήμονα αυτές οι βασικές αξίες της συναίνεσης εκ μέρους 

του λαού για παραχώρηση του μονοπωλίου της βίας έναντι της ασφάλειας είναι γνωστά και 

συνθέτουν το κράτος.  

            Η Strange (2011) θεωρεί πως η τεχνολογία μπορεί να ταρακουνήσει την ισχύ που 

διαθέτει το κράτος και συγκεκριμένα θεωρεί πως η ανάπτυξη της πυρηνικής βόμβας και των 

διηπειρωτικών πυραύλων έχει στερήσει από το κράτος την πρωταρχική του λειτουργία αυτή 

της παροχής ασφάλειας στους πολίτες του έναντι τρίτων εκτός συνόρων81.  

            Στο τέλος του 20ου αιώνα και τις αρχές του 21ου γίνεται φανερό πως τα κράτη δεν 

επιδίωκαν πια την αύξηση των εδαφών τους, μια κατάσταση που διαμορφώθηκε 

ψυχροπολεμικά υπό το άγρυπνο βλέμμα των δύο πυρηνικών υπερδυνάμεων με αποτέλεσμα ο 

80 Strange (2004) Η Υποχώρηση του Κράτους, Εκδόσεις Παπαζήσης, σ. 21, η αποδυνάμωση της κρατικής 
εξουσίας/κυριαρχίας αποτυπώνεται στην αυξανόμενη διάχυση της εξουσίας αυτής σε άλλους οργανισμούς, 
ιδρύματα, τοπικά και περιφερειακά σώματα, καθώς και στην αυξανόμενη ασυμμετρία μεταξύ των μεγαλυτέρων 
κρατών με δομική εξουσία και των ασθενέστερων άνευ αυτής.    
81 στο ίδιο, σ. 28 
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πόλεμος να λάβει άλλη διάσταση. Έτσι στόχος έγινε η απόκτηση ξένου συναλλάγματος 

προκειμένου να αγοραστεί ξένη τεχνολογία, πρόσβαση σε νέες πηγές ενεργειακού 

εφοδιασμού και εισαγωγή πρώτων υλών μη διαθέσιμων εγχωρίως82, μια πολιτική εμπορίου 

που μπορεί κάλλιστα να περιγραφεί ως «αφού δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό 

στο Μωάμεθ» και αντικατέστησε την εδαφική εισβολή. Αυτή η προϋπόθεση απαιτεί την 

πρόσβαση στο απρόσκοπτο εμπόριο το οποίο σήμερα διαφυλάσσεται από τις ΗΠΑ. 

            Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και έχει 

συμβάλλει στην υποχώρηση της κυριαρχίας του κράτους κατά τη Strange (2011) είναι ο 

όγκος των οικονομικών πόρων που παρέχει η χρηματοπιστωτική δομή και καθιστά δυνατόν 

μια χρηματοδότηση εργασιών για την ανάπτυξη πολύτιμης νέας τεχνολογίας και 

καινοτομικών πρακτικών83. Το διογκούμενο κόστος εισροών για αυτές τις τεχνολογίες δεν θα 

μπορούσε να καλυφθεί αν η κινητικότητα κεφαλαίου δεν ήταν εφικτή διακρατικά μέσα από 

την αγορά κεφαλαιαγοράς προκειμένου να τη δανειστούν οι υποψήφιοι επενδυτές. Τα κράτη 

προκειμένου να συναγωνιστούν τα υπόλοιπα στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, αλλά και 

να μειώσουν τη δυσαρέσκεια εξαναγκάζονται σε εξωτερικό δανεισμό84 ούτως ώστε να 

κλείσουν τρύπες στον κρατικό προϋπολογισμό. 

            Τα κράτη δεν είναι τα μόνα που συμμετέχουν στη ζήτηση πιστώσεων, αλλά υπάρχουν 

και οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν σα στόχο να επεκταθούν σε νέες αγορές, να 

χρηματοδοτήσουν έναν καινούργιο κύκλο προϊόντος με την εισαγωγή ενός νέου αγαθού. 

Αυτές οι αλλαγές στη διεθνή πολιτική οικονομία έχουν καταστήσει εμφανές για την Strange 

(2011) την ανάδειξη δυνάμεων σύγκλισης των εθνικών οικονομιών σε μία παγκόσμιου 

βεληνεκούς85 καθιστώντας τα κράτη αδύναμα να διαχειριστούν τα επίπεδα απασχόλησης 

εντός των συνόρων τους και να υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη. Ο ρόλος που 

λειτουργούν οι επιχειρήσεις στη διεθνή οικονομία, όμως, είναι απλός. 

            Το κράτος έχει σα σκοπό να προμηθευτεί τις απαραίτητες πρώτες ύλες του μέσω του 

διεθνούς εμπορίου, μια διαδικασία που μπορεί να γίνει εξίσου δυνατή παραχωρώντας το 

κερδοσκοπικό κίνητρο στα διοικητικά στελέχη με την υπόσχεση μεταπώλησής τους στην 

εσωτερική αγορά έναντι κάποιου κέρδους. Αυτή η διαδικασία είναι περισσότερο ανώδυνη 

από το να είχε αναλάβει το έργο μια κρατική επιχείρηση σπιλώνοντάς την με καταλήστευση 

των περιουσιακών στοιχείων μιας ξένης χώρας. Ταυτόχρονα, σκοπός είναι ο ανταγωνισμός 

82 στο ίδιο, σ. 29, ο ανταγωνισμός για τα μερίδια στην παγκόσμια αγορά αντικατέστησε τον ανταγωνισμό για τα 
εδάφη ή για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών μιας περιοχής. 
83 στο ίδιο, σ. 31 
84 στο ίδιο, σ. 32, ώστε να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη ή να καλύψουν το έλλειμμα μεταξύ εσόδων και 
δαπανών ή μεταξύ των εισροών από τις εξαγωγές και του κόστους των εισαγωγών.   
85 στο ίδιο, σ. 37 
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με άλλες εχθρικές/ανταγωνιστικές επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν το πλεόνασμα από την ξένη 

χώρα εισρέοντας σε αυτή συνάλλαγμα. Το συνάλλαγμα αυτό θα μπορούσε να επενδυθεί 

αλλού ή να εισαχθούν προϊόντα που η εχθρική αγορά δεν έχει δίνοντάς της την ευκαιρία να 

αποκτήσει παραπανίσια σχετική ισχύ. Σε αυτό το σημείο δίνεται μια αλλιώτικη αφήγηση στο 

όλο επιχείρημα της Strange, πως η διάχυση της εξουσίας από τα κράτη στις επιχειρήσεις 

μπορεί να φεύγει, αλλά αυτό δε σημαίνει πως την κερδηθείσα ισχύ τη χρησιμοποιούν 

εναντίον τους, απεναντίας χρησιμοποιείται ως αιχμή των πολιτικών τους για να αποκτήσουν 

τα ίδια ισχύ έναντι άλλων κρατών. Προσαυξητικά, η μεγέθυνση του ρωσικού κολοσσού 

Gazprom έγινε εις βάρος ιδιωτικών εταιρειών που δεν ήταν διατεθειμένες να υπηρετήσουν το 

ρωσικό εθνικό συμφέρον.  

            Η εξουσία ενός κράτους παίζει σημαντικό ρόλο και να ασκεί επιρροή86, μια επιρροή 

που μεταφράζεται με την υιοθέτηση των προδιαγραφών του ισχυρού κράτους87. Ένα άλλο 

παράδειγμα που μπορεί να αναφερθεί για να υποστηρίξει αυτήν την υπόθεση είναι αυτό που 

προτείνει η Strange (2011) αν και η ίδια το χρησιμοποιεί για να δείξει την αδυναμία του 

κράτους απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις και έχει να κάνει με οικονομικό πόλεμο. Η 

απειλή που εμφανίστηκε στη Νότια Αφρική μετά από το σταδιακό κλείσιμο των 

υποκαταστημάτων μεγάλων τραπεζών88 είχε συμβάλει στην πτώση του νομίσματος 

αναγκάζοντας τη Νότια Αφρική να άρει το καθεστώς του απαρτχάιντ89. Ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί πως αυτή η μετατόπιση της εξουσίας που θα αποκτούσαν οι δυνάμεις της αγοράς 

έναντι της κυβερνητικής εξουσίας σηματοδοτεί μια νέα μορφή υπερεπέκτασης όχι πια 

εδαφικό αλλά εντός της αγοράς, μια υπερεπέκταση που μπορεί να αποδοθεί ως γενεσιουργός 

αιτία πτώσης των μεγάλων αυτοκρατοριών του παρελθόντος90.  

            Αναμφίβολα, οι δυνάμεις της παραγωγής  και των χρηματοοικονομικών δομών που 

στηρίζουν τις πρώτες έχουν συμβάλλει σε αυτό που η Strange (2011) αναφέρεται ως το 

διαμοιρασμό μαζί με άλλα κράτη και άλλους μη κρατικούς φορείς της εξουσίας. Επί της 

ουσίας, δεν είναι οι επιχειρήσεις πολυεθνικές, απλά δραστηριοποιούνται σε ένα διεθνές 

πλαίσιο στην παγκόσμια οικονομία91 φέρνοντας αγαθά στην οικονομία με τη λογική του 

86 στο ίδιο, σ. 57, μεταφραζόταν σε δομική εξουσία επί των κανόνων του διεθνούς συστήματος  
87 η Susan Strange κάνει λόγο για τη Νομοθετική Πράξη που εισήγαγε το Κογκρέσο μετά την περιβαλλοντική 
καταστροφή του Exxon Valdez με την οποία τα πετρελαιοφόρα θα έπρεπε για να εισέλθουν στους 
αμερικανικούς λιμένες έπρεπε να υπάρχουν εγγυήσεις ανάληψης κόστους σε περίπτωση ατυχήματος, μια 
στρατηγική απέκλειε τους πλοιοκτήτες μικρότερων στόλων και προφανώς ξένης σημαίας.   
88 πράγμα που θα επιδείνωνε την εισροή κεφαλαίου συμβάλλοντας αρνητικά στην πιστοληπτική της ικανότητα 
89 Strange (2004) Η Υποχώρηση του Κράτους, Εκδόσεις Παπαζήσης, σ. 62 
90 στο ίδιο, σ. 65, Όμως, οι αγορές [...] είναι απρόσωπες, άυλες και δε βρίσκονται σε συγκεκριμένο τόπο. Δεν τις 
χαρακτηρίζουν οι ορθολογικές προτιμήσεις και μπορούν να συμπεριφερθούν απρόβλεπτα και με στρεβλό τρόπο.  
91 στο ίδιο, σ. 89 
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«Μωάμεθ», όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτή η μετατόπιση εξουσίας προς τις επιχειρήσεις 

τις κατέστησε εν δυνάμει πολιτικούς δρώντες92.  

            Το ενδοεπιχειρησιακό εμπόριο αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερο από τις παγκόσμιες 

εξαγωγές των κρατών93 με αποτέλεσμα να έχει αναδειχθεί ως η ατμομηχανή της ανάπτυξης 

παρέχοντας θέσεις εργασίας, εισοδήματα, τεχνολογία και τεχνογνωσία. Η Strange είναι 

πεπεισμένη πως τα κράτη εξακολουθούν να παραμένουν οι πρωταρχικοί δρώντες στο 

παγκόσμιο σύστημα94 και οι υπερεθνικές εταιρείες θα διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στο 

ποιος λαμβάνει και τι. Δηλαδή, τα κράτη δεν είναι τα μόνα που ασκούν έλεγχο επί του 

δευτερογενούς τομέα της οικονομίας και του τριτογενούς καθώς και του τομέα της έρευνας 

και της ανάπτυξης, ένας ρόλος που έχει δοθεί στα χέρια ιδιωτών, δηλαδή στις υπερεθνικές 

εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων 

παγκοσμίως και στην αναδιανομή του πλούτου, μέσω των θυγατρικών τους. Χάρις αυτών 

έχουν καταφέρει να υπεκφεύγουν τις φορολογίας των κυβερνήσεων95.  

            Στην Ευρώπη του '80 πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν οργανωμένες προσπάθειες εντός της 

κοινότητας όχι για να καμφθούν οι εθνικοί πρωταθλητές αλλά για να καταστούν ικανοί να 

ανταγωνιστούν τις ιαπωνικές και αμερικανικές επιχειρήσεις96. Δεν είναι τυχαίο πως μετά την 

οικονομική κρίση του 2008 πολλές τράπεζες που είχαν επισφαλή στοιχεία του ενεργητικού, 

με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπόρεσαν να συγχωνευτούν.  

            Τοιουτοτρόπως, η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σα στόχο 

να στοχεύει κατά της συγχώνευσης επιχειρήσεων προς όφελος εταιρειών εκτός ευρωπαϊκών 

συνόρων, ενώ με το ίδιο σκεπτικό η πολιτική ανταγωνισμού της στοχεύει κατά της 

διείσδυσης επιχειρηματικών κολοσσών στο έδαφος των κρατών μελών της. Εδώ πρόκειται 

για μια πραγματική ισχύς δια της ενώσεως των επιμέρους κρατών μελών εκεί που από μόνα 

τους δε θα μπορούσαν να πολεμήσουν τους γίγαντες του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα 

του ρωσικού κολοσσού Gazprom. Η Strange (2011) θεωρεί πως οι υπερεθνικές εταιρείες 

ασκούν την εξουσίας τους με την ανοχή των κυβερνήσεων συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση 

του δεύτερου ως εργαλείο πολιτικής97.        

92 στο ίδιο, σ. 90, οι εταιρείες λειτουργούν ως καινοτόμοι στον τεχνικό και οργανωτικό τομέα, ως καταναλωτές 
των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγουν άλλες εταιρείες, ως παραγωγοί και πωλητές και, τέλος, ως 
εργοδότες.   
93 στο ίδιο, σ. 95 
94 στο ίδιο. σ. 105 
95 στο ίδιο, σ. 107 
96 στο ίδιο, σ. 110 
97 στο ίδιο, σ. 171, η θέση αυτή εξαρτάται πλήρως από τις αντιλήψεις του κράτους, από το εάν θεωρεί τη μη 
κρατική εξουσία ως σύμμαχο, ως εταίρο αρωγό στην οργάνωση της κοινωνίας ή τη διαχείριση της οικονομίας 
εάν τη θεωρεί ως εχθρό, ως ανταγωνιστή για την εξασφάλιση νομιμοποίησης και ισχύος.  
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4. Η διεθνής πολιτική               

4.1  Η διεθνής πολιτική στο κατώφλι του 21ου αιώνα  
 

            Σύμφωνα με τον Κονδύλη (1998), η διχοτομία μεταξύ της πολιτικής και της 

οικονομίας στην οποία υφέρπει μια υποτιθέμενη ειρηνικότητα της οικονομίας αποτελεί μια 

ιδεολογική κατασκευή και ως γνωστόν χρησιμοποιήθηκε από τον αστικό φιλελευθερισμό 

όταν καταβλήθηκε κατά του απολυταρχικού κράτους τον 20ο αιώνα98. Όπως και κάθε 

οικονομική αλλαγή οι σχέσεις των ανθρώπων διέπονται από συσχετισμούς δυνάμεων όπου 

καλούνται να ευνοήσουν μία πλευρά έναντι άλλης εις βάρος τη τελευταίας.  

            Το κριτήριο σύγκρισης είναι τα απόλυτα και τα σχετικά μεγέθη, με το απόλυτο κέρδος 

να σημαίνει μια ποιοτική βελτίωση κάθε πλευράς, ενώ το σχετικό κέρδος αφορά την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια πλευρά απέναντι στους ανταγωνιστές της. Αν μια 

πλευρά κρίνει πως στο προβλεπόμενο μέλλον η μοίρα της είναι να εξαφανιστεί από τους 

τυχερούς ανταγωνιστές της, τότε βρίσκεται στο δίλημμα είτε να αφεθεί στις αόρατες δυνάμεις 

της αγοράς ή να στραφεί όπως λέει ο Κονδύλης (1998) στην «πολιτικοποίηση της 

οικονομικής σύγκρουσης»99. 

            Είναι αυτό που συνιστά την έννοια του οικονομικού συμφέροντος από καταβολής του 

κόσμου100 και αφορά το πρόβλημα της κατανομής των πόρων με το πρόβλημα της 

αλληλεξάρτησης να δημιουργεί συνθήκες πολέμου όχι τόσο λόγω της πύκνωσης των δικτύων 

συναλλαγής όσο λόγω της άνισης κατανομής τους. Οι πόροι είναι πεπερασμένοι και σύμφωνα 

με τον Κονδύλη το μέρισμα πλούτου που αντιστοιχεί στις ανεπτυγμένες χώρες φθίνει 

συνεχώς101, οι οποίες αναγκάζονται να αναδιαρθρώσουν τις οικονομίες τους προκειμένου να 

παραμείνουν ανταγωνιστικές. Η εξίσωση των συνθηκών διαβίωσης όλου του κόσμου όπως 

έχει υποστηριχθεί δεν αμβλύνει τις συγκρούσεις, αντίθετα η επίτευξη φιλίας (συμμαχίας) 

όταν υπάρχει ένας κοινός σκοπός συνήθως κατά μιας τρίτης πλευράς, όχι όταν καθίσταται η 

μια πλευρά τρωτότερη σε σχέση με την άλλη που συνάφθηκε η φιλία102.  

            Στο κατώφλι του 20ου αιώνα οι διεθνείς οικονομικές διαπλοκές αυξήθηκαν σε όγκο 

και πυκνότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε μια παρατεταμένη κατάσταση πολέμου θα 

98 Κονδύλης (1996) Από τον 20ο στον 21ο Αιώνα. Τομές στην Πλανητική Πολιτική περί το 2000, εκδόσεις 
Θεμέλιο, σ. 70 
99 στο ίδιο, σ. 71 
100 στο ίδιο, σ. 71, υπάρχουν μόνο δύο δυνατότητες για να αποκτήσει κανείς αγαθά: να τα παράγει ο ίδιος ή να 
τα πάρει απ' όποιον τα παράγει αδιάφορο αν αυτό το κάνει με το ξίφος ή μέσω εμπορικών ποσοστώσεων.   
101 στο ίδιο, σ. 72 
102 στο ίδιο, σ. 73, η φιλία λοιπόν δεν προκύπτει από τον κοινό σκοπό καθ' εαυτόν, αλλά από τη συμφωνία δύο 
πλευρών για το ποια σειρά θα κατέχει η καθεμιά τους κατά την επιδίωξη του κοινού σκοπού και ποια οφέλη θα 
αντλήσει από την επίτευξή του. 
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δημιουργούσε κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Τα στρατιωτικά επιτελεία, επομένως, 

προκειμένου να μη διαταραχθεί η οικονομική ζωή έπρεπε να διεξαγάγουν έναν πόλεμο σε 

αστραπιαίο χρόνο103.  Κατά τον Κονδύλης, η βαθύτερη αιτία αυτής της αύξουσας κίνησης 

των διεθνών εμπορικών ροών ήταν αποτέλεσμα της πληθυσμιακής μεγέθυνσης που 

επικρατούσε. Σήμερα, θεωρεί, πως οι ευρωπαϊκοί ανταγωνισμοί έχουν χάσει την 

κοσμοϊστορική τους σημασία και η ένταση τους ελέγχεται από την κηδεμονία των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής και καταλήγει πως το ζητούμενο για την ευρωπαϊκή ήπειρο δεν είναι το 

δίλημμα που κατά καιρούς ακούγεται μεταξύ ενότητας ή πολέμου, αλλά επί της ουσίας 

πρόκειται για ενότητα ή παρακμή104, μέσα στο διεθνές πλαίσιο του καταμερισμού εργασίας.  

            Η ευρωπαϊκή υποστήριξη για την επέκταση του ΝΑΤΟ στις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης ενέχει τον κίνδυνο να απομακρύνει τη Ρωσία από την Ευρώπη και να τη 

στρέψει σε μια συνεννόηση με την Κίνα κάτι που παρατηρείται σήμερα στις μέρες μας. 

Σύμφωνα με τον Κονδύλη (1998), ύψιστο ζωτικό συμφέρον για τη Ρωσία ήταν και παραμένει 

ο έλεγχος της Καυκασίας, της Κεντρικής Ασίας και της Σιβηρίας105 καθώς η ίδια η Ευρώπη 

θα ωφεληθεί από την παροχή ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών, ενώ ο ίδιος, 

προσαρμόζει τη θεωρία της Ευρασίας στα τωρινά δεδομένα αναδεικνύοντας τη Σιβηρία σε 

μοχλό κίνησης γεωπολιτικών δυνάμεων106 ως το κέντρο βάρους μιας ενιαίας κυβερνώμενης 

Ευρασίας.         

4.2 Οι στρατηγικές προεκτάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης  
 

 Εν συνεχεία εξετάζεται ο ρόλος της Ευρώπης που μπορεί να έχει απέναντι στη ρωσική 

εξάρτηση και γίνεται ορατό πως η Ευρώπη στρατηγικά είναι εξαρτημένη από τις ΗΠΑ με τις 

γεωπολιτικές προεκτάσεις που υπήρχαν πριν τους δύο παγκόσμιους πολέμους να είναι 

διακριτές ακόμη και σήμερα ενώπιον μιας ενωμένης Γερμανίας.  

            Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η Ευρώπη διαιρέθηκε σε οικονομικό, πολιτικό και 

ιδεολογικό επίπεδο, για την κατάσταση αυτή υπάρχουν τρεις ερμηνείες: η παραδοσιακή 

ερμηνεία, η αναθεωρητική και η μετα-αναθεωρητική ερμηνεία. Η παραδοσιακή ερμηνεία 

δαιμονοποιούσε τη Σοβιετική Ένωση και τα βασικά της σημεία αναζητούνταν στον 

103 στο ίδιο, σ. 77 
104 στο ίδιο, σ. 81 
105 στο ίδιο, σ. 117 
106 στο ίδιο, σ. 119, το θεώρημα του Mackinder (όπως παρατίθεται στους Martin Glassner & Chuck Fahrer 
(2004) Political Geography. Wiley. σελ. 273) για την Ευρασία διατηρεί πάντοτε την αξία του. Όμως η θέση ότι 
όποιος κατέχει τη Γερμανία κατέχει και την Ευρασία είχε νόημα μονάχα σ' έναν ευρωκεντρικό κόσμο. Σ' έναν 
πλανητικό κόσμο, όπου απλώνεται όλο και περισσότερο η κραταιή σκιά της Κίνας, το κλειδί για την παγκόσμια 
κυριαρχία θα μπορούσε να είναι η σιβηρικός και κεντροασιατικός κόσμος.     
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επεκτατισμό του Στάλιν και το μιλιταρισμό των Σοβιετικών η οποίοι είχαν αναγάγει τη 

διεξαγωγή της επανάστασης στο εξωτερικό ως μακροστρατηγικό όπλο επέκτασης της 

επιρροής του ως κεκαλυμμένη ιδεολογία, πράγμα που προσκάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής να αντισταθούν. Η αναθεωρητική ερμηνεία που έρχεται να ανατρέψει την 

παραδοσιακή εκτιμά ότι και οι ΗΠΑ φέρουν μερίδιο της ευθύνης για την κλιμάκωση του 

ψυχρού πολέμου.  

            Η πολιτική του Truman και ο αμερικανικός μακροστρατηγικός στόχος επιβολής ενός 

παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού οικονομικού επεκτατισμού (δηλαδή, διεύρυνση αγορών για τα 

αμερικανικά προϊόντα)107, είναι μια ανάγκη που οδήγησε η μοίρα τους Αμερικανούς, ώστε να 

αποφευχθεί η στασιμότητα στο πεδίο της ανάπτυξης και να περιοριστεί η ανεργία σε 

αποδεκτά επίπεδα, μια αντίληψη που τη συμμερίζεται και ο Θουκυδίδης για την επέκταση 

των Αθηναίων με τις ευλογίες των φτωχών. Πολλοί αναθεωρητικοί όπως και παραδοσιακοί 

στρέφονται εναντίον του Truman και του Στάλιν αντίστοιχα ωσάν τα αίτια αυτής της 

κατάστασης να εξαρτώνται αποκλειστικά από αυτούς, παρά τις αναγκαιότητες που 

επιβάλλονται στις ίδιες της ηγεσίες εξαιτίας των διαθέσιμων μέσων που έχουν αυτοί και οι 

ανταγωνιστές τους στο γεωπολιτικό παιχνίδι. 

  Η ήττα της Γερμανίας στην Ευρώπη είχε δημιουργήσει ένα πολιτικό κενό που έχριζε 

άμεσης διαχείρισης, δηλαδή ή θα το κάλυπτε ο ένας ανταγωνιστικός συνασπισμός ή ο άλλος. 

Η ασφάλεια της Δυτικής Ευρώπης επομένως εξαρτιόνταν άμεσα από την ενσωμάτωση της 

Δυτικής Γερμανίας στον ευρωατλαντικό άξονα108, όπως και το ίδιο μπορεί να λεχθεί για την 

Ανατολική Ευρώπη, η ασφάλειά της εξαρτιόνταν από την ενσωμάτωση της Ανατολικής 

Γερμανίας στο σύμφωνο της Βαρσοβίας. Με αυτόν τον τρόπο καθορίστηκαν οι περιοχές 

ευθύνης των δύο συνασπισμών.  

 Τα πυρηνικά όπλα ως εργαλείο άσκησης πολιτικής έδειξαν στον πόλεμο κατά της 

Ιαπωνίας όχι την καταστρεπτικότητά τους, αλλά με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

εξαναγκαστικά ως μη ορθολογική επιλογή αμοιβαίας καταστροφής. Η απόκτηση ενός 

πυρηνικού οπλοστασίου από την Σοβιετική Ένωση αναπόφευκτα έκανε δυσχερέστερη τη 

διεξαγωγή ενός πολέμου λόγω καταστροφικών αντιποίνων πράγμα που διαιώνισε το κλίμα 

ανασφάλειας του ψυχρού πολέμου. Επιχειρησιακός άξονας των ΗΠΑ αναδείχθηκε η εμπλοκή 

107 παρατίθεται στον Peter Boyle από τον Γεώργιο Βοσκόπουλο (2009) Η Οικοδόμηση της Ευρώπης, εκδόσεις 
Ποιότητα σ. 21, οι στόχοι των Αμερικανών δεν ήταν τόσο αθώοι ούτε και διαμορφώνονταν εντός ενός 
ιδεαλιστικού πλαισίου με στόχο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας... αλλά 
είχαν μεταξύ άλλων και ως στόχο τη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου οικονομικού ιμπεριαλισμού  
108 Βοσκόπουλος (2009) Η Οικοδόμηση της Ευρώπης, σ. 25, οι Αμερικάνοι διαμόρφωσαν τη στρατηγική τους 
με βάση την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος δικτύου στενότερης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των 
Ευρωπαίων, ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια για διακρατική συνεργασία.  
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και στρατιωτική τους παρουσία στη Δυτική Ευρώπη και κυριαρχία τους σε Ατλαντικό και 

Ειρηνικό, παράλληλα με τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου στρατιωτικών βάσεων και 

την πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ευρασίας109.  

 Αν και η σύγκλιση των ευρωπαϊκών κρατών με τις πλάτες των ΗΠΑ ξεκίνησαν μια 

διευρωπαϊκή προσέγγιση για την επούλωση των πληγών του πολέμου που προηγήθηκε, το 

εγχείρημα χαρακτηριζόταν από τελεολογική ασάφεια της ενοποιητικής προσπάθειας όσον 

αφορά το μέλλον των ευρωπαϊκών κρατών και της απεμπόλησης κρατικής κυριαρχίας110.  

            Όταν  μιλάμε για υπερεθνική ολοκλήρωση γίνεται λόγος για μια μορφή εξουσίας 

ανώτερη της κρατικής που παραπέμπει σε μια μορφή εξουσίας παρόμοια με αυτή της 

κρατικής κατά την οποία τα κράτη έθνη παραχωρούν οικειοθελώς πτυχές της κυριαρχίας τους 

σε έναν ανώτερο φορέα, μια διαδικασία ομοσπονδοποίησης111, η οποία ξεκίνησε από την 

αρχιτεκτονική ασφαλείας της δεκαετίας του '50 με την υπερεθνικής μορφής Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (1951) και τη σταδιακή ενσωμάτωση της Δυτικής 

Γερμανίας στις ευρωατλαντικές δομές.  

 Η ολοκλήρωση θα μπορούσε να οριστεί σα μια προσπάθεια δημιουργίας αισθήματος 

αφοσίωσης προς κάποια γεωγραφική ζώνη η οποία να ακυρώνει την επιμέρους αφοσίωση 

έναντι μιας μερικότερης οντότητας κάτι που δεν αποτελεί επιθυμητή εξέλιξη από τις χώρες 

μέλη και ιδιαίτερα τους ατλαντιστές112, οι οποίοι γνωρίζουν πως εντός ενός ομοσπονδιακού 

μορφώματος η κυρίαρχη εθνική ομάδα τείνει να εφαρμόζει τάσεις ηγεμονισμού απέναντι στις 

μικρότερες και φτωχότερες113. Αν και οι λειτουργιστές είχαν σα στόχο να καλύψουν κάποιες 

βασικές οικονομικές ανάγκες υιοθετώντας τις αρχές της οικονομικής αλληλεξάρτησης, της 

οικοδόμησης περιφερειακών θεσμών με τα χρήματα που χορήγησαν οι ΗΠΑ για την 

ανασυγκρότηση της Ευρώπης, η τάση του λειτουργισμού είναι να βγάζει από τη μελέτη τον 

πολιτικό χαρακτήρα αναιρώντας το ρόλο της ασφαλείας που διαδραμάτιζαν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής και οι ένοπλες δυνάμεις που είχαν εγκαταστήσει εκεί με τη λήξη του 

πολέμου.  

 Ο λειτουργισμός επικεντρώνεται στη διαδικασία πεδίων συνεργασίας, στον 

προσδιορισμό των κοινών συμφερόντων και στη δημιουργία μιας κοινότητας κρατών, μια 

109 στο ίδιο, σ.29, οι Αμερικανοί θεωρούσαν πως η ασφάλεια των ΗΠΑ εξαρτάτο από το βαθμό που θα ήλεγχαν 
τη Δυτική Ευρώπη και την Ευρασία.  
110 Περισσότερες πληροφορίες στο Παναγιώτης Ήφαιστος (1999) Θεωρία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Ποιότητα 
111 Βοσκόπουλος, 2009, σ. 45 
112 στο ίδιο, σ. 51 
113 στο ίδιο, σ. 52, στην περίπτωση της ΕΕ τα εθνικά πολιτικά συστήματα αποτελούν, μεταξύ άλλων,  πηγή 
διαφοροποίησης των χωρών-μελών, καθώς αποτελούν τον εθνικό μικρόκοσμο εντός του οποίου 
διαμορφώνονται οι εθνικές προτεραιότητες και τα εθνικά συμφέροντα.  
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διαδικασία γνωστή και ως θετική ολοκλήρωση η οποία παντρεύει τα κράτη κάτω από το 

στεφάνι των κοινών θεσμών και την αμοιβαία εκχώρηση της ατομικής κυριαρχίας114. Ο 

αποκλειστικός ρόλος του λειτουργισμού σα θεωρία αμφισβητήθηκε, εν τοις πράγμασι, από το 

συμβιβασμό του Λουξεμβούργου της δεκαετίας του '60, πράγμα που απέδειξε ότι οι μορφές 

συνεργασίας στη χαμηλή πολιτική από μόνες τους, με την εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων 

αναγκών, δεν είναι αρκετές για να δημιουργήσουν κοινούς δεσμούς μεταξύ ανθρώπων115.  

 Παρόλο που οι λειτουργιστές ισχυρίζονται πως η Ευρώπη έχει μετεξελιχθεί σε μια 

ζώνη ειρήνης και συνεργασίας, συχνά λησμονούν πως η στροφή που έδειξαν τα ευρωπαϊκά 

κράτη προς την οικονομική ανάπτυξη στηρίχθηκε και στηρίζεται ακόμη στη στρατιωτική 

παρουσία και παροχή ασφαλείας που παρέχουν τα αμερικανικά στρατεύματα, όπου την 

ψυχροπολεμική εποχή στόχος ήταν η συμπαγής μορφή του ΝΑΤΟ κατά της Κομμουνιστικής 

απειλής. Στη μεταψυχροπολεμική εποχή η διεύρυνση της Ευρώπης, αν και βοήθησε να 

διογκωθεί η καταναλωτική αγορά προς ωφέλεια των εξαγωγικών κρατών, τα ανατολικά 

κράτη συχνά έδειχναν μια προτίμηση για ασφάλεια από τις ΗΠΑ, επειδή απέναντί τους 

στεκόταν μια απειλητική Ρωσία. Με το συμβιβασμό του Λουξεμβούργου το 1966, η 

λειτουργική θεωρία δεν είχε πια αντίκρισμα και για αυτό αναπτύχθηκε ο νεολειτουργισμός.  

 Αν και ο λειτουργισμός του Mitrany στηρίζεται στην υπερεθνική ολοκλήρωση με την 

παραχώρηση λειτουργιών της χαμηλής πολιτικής σε μια υπερεθνική εξουσία, ο 

νεολειτουργισμός του Haas αναγνωρίζει πως τα κράτη δρώντες λειτουργούν σε ένα πλαίσιο 

συνεργασίας και συγκρούσεων αποσκοπώντας στην εκπλήρωση των ιδιοτελών συμφερόντων 

τους116 και μονόδρομος για την περιφερειακή ολοκλήρωση είναι η δημιουργία 

ομοσπονδιακών θεσμών ως καταλύτης της ενοποιητικής διαδικασίας, μια αντίληψη που 

περισσότερο εκφράζει έναν λανθάνων φόβο της αμερικανικής πλευράς του Ατλαντικού παρά 

μια πραγματικότητα για τα ευρωπαϊκά πεπραγμένα.  

 Ο φόβος των ΗΠΑ περί δημιουργίας ενός ακόμη πόλου ικανού να αμφισβητήσει της 

εξουσίας τους θα επιτυγχάνονταν με τη διαδικασία της εκχείλισης των λειτουργιών χαμηλής 

πολιτικής πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τα κράτη συγκριτικά πλεονεκτήματα και 

οικονομίες κλίμακας εν τη ενώσει, εκεί που ως μεμονωμένοι δρώντες θα βρίσκονταν υπό τη 

σκιά και θέληση της υπερδύναμης. Το σφάλμα της υπόθεσης εργασίας των νεολειτουργιστών 

κατά τον Βοσκόπουλο (2009) είναι η αρμονία συμφερόντων καθώς τα κράτη μέλη δρώντες 

114 στο ίδιο, σ. 58, οι υποθέσεις εργασίας του λειτουργισμού έναντι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
επικεντρώθηκαν στη δημιουργία κοινών θεσμών οι οποίοι αποτελούσαν τη λυδία λίθο της ενοποιητικής 
διαδικασίας.   
115 στο ίδιο, σ. 62, η δημιουργία κοινών θεσμών δεν παραπέμπει σε αρμονία εθνικών συμφερόντων ούτε στην 
απόλυτη ταύτιση στόχων μεταξύ κρατών. 
116 στο ίδιο, σ. 71 
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του ευρωπαϊκού παιγνίου δεν είναι διατεθειμένα προκειμένου να πετύχουν μια ανεξαρτησία 

από τις ΗΠΑ να παραδώσουν τα ηνία σε νέες πολιτικές ελίτ και δη γερμανικών 

συμφερόντων117.  

 Ο ψυχρός πόλεμος έδεσε τη μοίρα της Ευρώπης με εκείνη των ΗΠΑ στα πλαίσια 

εξισορρόπησης ισχύος της Σοβιετικής Ένωσης για την επερχόμενη αντιπαράθεση, μια Δυτική 

Ευρώπη η οποία θα λειτουργούσε σε προκεχωρημένο φυλάκιο ενάντια στη σοβιετική 

αμφισβήτηση του status quo ή αναθεώρησής του από τον αγγλοσαξονικό άξονα, μια 

διαδικασία που προϋπέθετε την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών 

κρατών, η οικονομική, πολιτική και στρατιωτική τους ενίσχυση και εν γένει την ειρήνη στην 

Ευρώπη ωσάν ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ118. Όπως λέει ο Ήφαιστος 

(1999) και περιγράφει εξίσου την ιστορία της Διεθνούς Κοινωνίας ο Watson (2010), η ιδέα 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ευρωπαϊκής ετερότητας είναι παλαιά και, παρά την 

υποστήριξη των ΗΠΑ, τα ευρωπαϊκά κράτη δρουν σε πείσμα των λειτουργιστών και 

νεολειτουργιστών σε συνεργατική συμπεριφορά λόγω των σχετικών διαφορών στην ισχύ 

προσπαθώντας να αποκομίσουν οφέλη το ένα από το άλλο εκεί που ως ξεχωριστοί δρώντες 

θα ήταν αδύνατο119.  

 Γενικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φάνηκαν θετικά διακείμενες όσον αφορά τη 

στήριξη της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης, αλλά και της διεύρυνσης προς ανατολάς, 

ενώ δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους σχετικά με το ενδεχόμενο μιας πολιτικής ένωσης 

ικανής να αντιπαρατεθεί στρατηγική εναντίον τους. Ο πολιτικός χαρακτήρας του ΝΑΤΟ 

ουσιαστικά έφυγε από τα στενά πλαίσια δράσης αμύνης σε μια πιο ενεργή πολιτική με τη 

Ρωσία να διαβλέπει αυτές τις κινήσεις στην αναδίπλωση μιας στρατηγικής περικύκλωσής 

της120. Αυτή η στρατηγική προϋποθέτει ότι οι Ευρωπαίοι δε θα επιδιώξουν μια ξεχωριστή 

δυνατότητα δράσης και θα συνεχίσουν να δρουν εντός των πλαισίων του ΝΑΤΟ121. Μετά τα 

περιστατικά της 11ης Σεπτεμβρίου η αμερικανική υψηλή στρατηγική του George Bush 

θεμελιώθηκε εκτός εύρους ευθύνης του ΝΑΤΟ με τη διεξαγωγή προληπτικών πολέμων, στα 

117 στο ίδιο, σ. 80, οι ευρωπαϊκοί λαοί στάθηκαν με σκεπτικισμό απέναντι  στις πολιτικές ελίτ που προωθούσαν 
την ευρωπαϊκή ενοποίηση και τέλος οι εθνικές κυβερνήσεις δε λειτούργησαν ως απλοί διαχειριστές ή θεατές 
μιας διαδικασίας που οι ίδιες έδειξαν ότι επιθυμούσαν να ελέγχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.   
118 στο ίδιο, σ. 84, οι Αμερικανοί αποτέλεσαν την ομπρέλα ασφαλείας των Ευρωπαίων συμμάχων τους και με 
αυτόν τον τρόπο έθεσαν με έμμεσο ή άμεσο τρόπο μια «οροφή» στις όποιες πολιτικές βλέψεις των ευρωπαϊστών 
για αυτόνομη δράση και αναβάθμιση του ρόλου της Ευρώπης στο διεθνή πολιτικό στίβο.   
119 Ήφαιστος (1999) Θεωρία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, εκδόσεις Ποιότητα, σ. 60, η κρατική 
κυριαρχία είναι το καθεστώς οργάνωσης του διεθνούς συστήματος [...] η κάθε συλλογική οντότητα έχει η 
προσπαθήσει να αποκτήσει περιθώρια ανεξάρτητης-αυτόνομης λειτουργίας και ανάπτυξης 
120 Βοσκόπουλος (2009) Η Οικοδόμηση της Ευρώπης, εκδόσεις Ποιότητα, σ. 397 
121 στο ίδιο, σ. 415, το ενδεχόμενο εμβάθυνσης της διαδικασίας ολοκλήρωσης μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας 
άμυνας και ασφάλειας εκτός Ατλαντικής συμμαχίας δε γίνεται αποδεκτό από τους ατλαντιστές, καθώς θα πλήξει 
τη συνοχή της Ατλαντικής συμμαχίας.   
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πλαίσια του οποίοι ζητήθηκε προς τα μέλη του έμπρακτη έκφραση υποστήριξης για την 

ανάπτυξη ενός αντιτρομοκρατικού μετώπου122.  

 Εξ ορισμού αυτό είναι ορατό και από τη θέση ισχύος των δύο δρώντων ΗΠΑ και 

Ευρώπης. Οι εκλογικεύσεις του πρώτου δρώντα γίνονται στο πλαίσιο της στρατιωτικής ισχύς 

και της βίας ενώ του δεύτερου η διαμόρφωση του πλαισίου δράσης γίνεται στην πολυμερή 

δράση και την εξάντληση της διπλωματίας123. Η ΕΕ δε διαθέτει ούτε την ισχύ ούτε την 

απαιτούμενη βούληση να επηρεάσει τις επιλογές των ΗΠΑ124, αλλά και κατά πόσο έτοιμοι 

βρίσκονται στην περίπτωση που κληθεί να επωμιστούν τόσο το οικονομικό κόστος όσο και 

αυτό σε ανθρώπινες ζωές αν θέλει να εδραιώσει μια παρεμβατική ικανότητα.  

 Ο αμερικανικός ηγεμονισμός ο οποίος επιβεβαιώθηκε μετά το τέρμα του διπολισμού 

μπορεί να εκφραστεί στην προσπάθεια συγκεκαλυμμένου τορπιλισμού της πορείας της 

ευρωπαϊκής εμβάθυνσης και την παρεμπόδιση δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού 

που θα δρα ανεξέλεγκτα από την επίβλεψη του ΝΑΤΟ ως φρουρού υποτέλειας της ΕΕ. Το 

δημοσιονομικό έλλειμμα και η έλλειψη στρατηγικών αγαθών (π.χ. υδρογονάνθρακες) 

σχηματίζουν πεδία για άσκηση πρακτικών πολιτικών ισχύος125. Όμως, η συνθήκη του 

Άμστερνταμ του 1997 έδωσε έναν ασαφή ορισμό της ευρωπαϊκής άμυνας μη δεσμεύοντας τα 

κράτη μέλη126. Είναι επόμενο τη στιγμή που υπερασπίζονται οι ΗΠΑ το αναφαίρετο 

δικαίωμά τους να εξασφαλίζουν τις εθνικές επιταγές να αρνούνται κατηγορηματικά σε 

τρίτους αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα.  

 Το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι καλούνται να σέβονται τις δεσμεύσεις τους στη 

συμμαχία ακόμη και αν πρόκειται για ελευθερίες κινήσεων σε ένα πλαίσιο αυτόνομης 

δράσης, η διαφορά της στρατιωτικής ισχύος είναι εκείνη που προσδίδει τους ρόλους που θα 

πρέπει να αναλάβουν οι δύο εταίροι127. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνεται αδύναμη γιατί δεν 

αντέχει να προβάλει πραγματική ισχύ με όρους στρατιωτικής επιβολής και ούτε δύνανται να 

επιβάλλουν με τη χρήση βίας τις απόψεις τους στον κόσμο όπως μπορούσαν κάποτε πριν τον 

122 στο ίδιο, σ. 419, η προαναφερθείσα εκτίμηση έγινε με βάση την ανάγκη συσπείρωσης γύρω από τις ΗΠΑ και 
της διεύρυνσης της συμμαχίας των προθύμων.  
123 στο ίδιο, σ. 422, η ΕΕ αποτελεί ένα σύστημα διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων που χαρακτηρίζεται από 
προσαρμοστικότητα και ρευστότητα. 
124 στο ίδιο, σ. 423, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε εξισορροπητικά 
έναντι των ΗΠΑ.  
125 στο ίδιο, σ. 441, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι μια δυσμενής απόφαση του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου για την πορεία της εθνικής οικονομίας μιας χώρας βλάπτει όσο και μια ήττα στο διπλωματικό πεδίο.   
126 Συνθήκη του Άμστερνταμ, άρθρο 1, § 3, αποφασισμένοι να εφαρμόσουν μια κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας, που συμπεριλαμβάνει την προοδευτική διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, η 
οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινή άμυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1.7, ενισχύοντας έτσι 
την ευρωπαϊκή ταυτότητα και ανεξαρτησία για την προαγωγή της ειρήνης, της ασφάλειας και της προόδου στην 
Ευρώπη και ανά την υφήλιο  
127 Βοσκόπουλος (2009) Η Οικοδόμηση της Ευρώπης, εκδόσεις Ποιότητα, σ. 469 
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Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο128. Σα συνέπεια, τίθενται ερωτηματικά κατά πόσο η ΕΕ μπορεί χωρίς 

να έχει οδηγηθεί στην ομοσπονδοποίηση, να ακολουθήσει μια εξωτερική πολιτική όπου θα 

υιοθετείται ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής κάθε κράτους μέλους και κατά πόσο μπορεί να 

είναι μια κοινή αυτή η εξωτερική πολιτική όταν τα κράτη δρουν σε ένα σύστημα 

αυτοβοήθειας. 

  Η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει στα κράτη μέλη αποκλειστική αρμοδιότητα 

στην άσκηση της εθνικής τους αμυντικής πολιτικής με μοναδική αναφορά σε μια 

γνωμοδοτική Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας καταρτισμένη για την επίβλεψη και 

παρακολούθηση της διεθνούς κατάστασης διατυπώνοντας γνώμη στο Συμβούλιο κατόπιν 

αιτήσεως ή με δική της πρωτοβουλία129. Μια Ευρωπαϊκή Ταυτότητα Άμυνας και Ασφαλείας 

δεν είναι δυνατή παρά μονάχα αν υφίσταται μια αρμονία συμφερόντων επί ενός κοινού 

εχθρού ή απειλής, μέσα σε έναν θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισής της, κάτι που είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι τα ισχυρότερα κράτη προσπαθούν 

συχνά να θέσουν στο τραπέζι τις δικές τους προτεραιότητες130 έναντι της ταύτισης απόψεων 

με τους μικρότερους παίκτες.         

4.3 Το κράτος και το διεθνές εμπόριο  
 

            Η κρατοκεντρική θεωρία για το διεθνές εμπόριο, εδράζεται στη μια υπόθεση 

στηριζόμενη στο συμφέρον και τη σχετική ισχύ του κράτους όπως καθορίζεται για τη 

μεγιστοποίηση της πιθανότητας ευημερίας και επιβίωσης από άλλα ανταγωνιστικά κράτη. Ο 

λόγος εξέτασης στην παρούσα εργασία διαμορφώνει πολύ σημαντικό ρόλο να υποστηριχθεί 

το εύρος των επιλογών που έχει ένα μικρότερο κράτος όπως είναι οι χώρες της ανατολικής 

Ευρώπης απέναντι στα γειτονικά και πολύ μεγαλύτερα κράτη όπως είναι η Ρωσία ή η 

Γερμανία, αλλά εξίσου και στα πιο μακρινά με πλανητική εμβέλεια όπως είναι οι ΗΠΑ. 

Συνεπώς, τα μικρότερα κράτη καλούνται να υπηρετήσουν, όπως θα ειπωθεί παρακάτω στην 

παρούσα εργασία, το συμφέρον των πολύ μεγαλύτερων κρατών μιας και αυτά είναι που 

διαθέτουν και το προνόμιο του καταναγκασμού με στρατιωτικά μέσα. Το μέγεθός τους 

συντελεί και τους περιορισμούς που έχουν στη διαμόρφωση της εξωτερικής τους πολιτικής. 

Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Ελληνική Δημοκρατία συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο των 

στρατιωτικών της δυνάμεων στην πλευρά της Τουρκίας αποτελεί μια εξαιρετική άσκηση 

128 στο ίδιο, σ. 469, να θέτουν τους κανόνες του παιχνιδιού και να λειτουργούν με βάση δύο μέτρα και δύο 
σταθμά, γεγονός που αμαυρώνει την εικόνα τους ανά τον κόσμο.  
129 άρθρο 38, Συνθήκης της Λισαβόνας 
130 Γιώργος Βοσκόπουλος (2012) Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκδόσεις Ποιότητα, σ. 
235 
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διπλωματικής επιλογής διατήρησης ίσων αποστάσεων από ΗΠΑ, Γερμανία και Ρωσία, 

εξυπηρετώντας την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τη Ρωσία, τη στρατιωτική από τις 

ΗΠΑ και την οικονομική από τη Γερμανία, καθιστώντας την σταυροδρόμι δυνάμεων και 

λεπτών ισορροπιών, με το στρατό να διαδραματίζει μείζων ρόλο ως φορέας διπλωματικής 

άσκησης της λεπτής οικονομικής πολιτικής της χώρας.     

            Σύμφωνα με τον Krasner (1976) τα κράτη ενδιαφέρονται να καλύψουν τέσσερις 

επουσιώδους στόχους. Αυτοί είναι η πολιτική ισχύς, το συναθροιστικό εθνικό εισόδημα, η 

οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ηρεμία131 και αυτά διαφοροποιούνται με το βαθμό 

ανοίγματος της αγοράς. Ο ίδιος θεωρεί πως το εμπόριο δίνει στα μικρά κράτη περισσότερα 

πλεονεκτήματα με την αναλογία εμπορίου προς εθνικό εισόδημα να είναι υψηλότερη στα 

μικρά κράτη εν αντιθέσει των μεγαλύτερων και πιο προικισμένων από τη φύση και την τύχη.  

            Ο Krasner (1976) αναφέρει πως το επίπεδο ανοίγματος της αγοράς και της έκθεσής 

της στις πιέσεις της ανοιχτής οικονομίας, αυτό έχει αρνητική σχέση με την κοινωνική 

σταθερότητα, πράγμα που σημαίνει πως οι παραγωγικές δομές εντός του μικρού κράτους θα 

πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα με τις διακυμάνσεις των τιμών132. Η κοινωνική 

αναστάτωση επομένως θα προκληθεί από την τριβή που δημιουργείται καθώς αναγκάζονται 

παραγωγικοί συντελεστές από τον έναν κλάδο να μετακινηθούν δημιουργώντας ανεργία 

τριβής. Φυσικά, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω το μέγεθος του κράτους διαδραματίζει εξέχων 

ρόλο μιας και μια πιο αναπτυγμένη οικονομία έχει μεγαλύτερα αποθέματα προσαρμογής στις 

ανάγκες της ανοιχτής αγοράς. Το κόστος μετεγκατάστασης προφανώς θα είναι και μικρότερο 

στα μεγάλα κράτη. Ο Krasner (1976) μας λέει πως το άνοιγμα των αγορών βοηθάει τα 

μεγάλα κράτη, αυξάνοντας τους ρυθμούς μεγέθυνσής τους έναντι των μικρότερων133 γιατί δε 

χρειάζεται να προστατέψουν τις νηπιακές τους βιομηχανίες με επιδοτήσεις ή δασμολογικές 

απαλλαγές για να ανδρωθούν και να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας134. 

Πιστεύει, όμως πως σε μακροπρόθεσμη βάση τα μεγάλα κράτη μειονεκτούν έναντι των 

μικρότερων επειδή συντελείται μεταφορά τεχνολογίας και πόρων κίνησης προς τα μικρότερα 

ούτως ώστε να αναπτύξουν τη δικιά τους βιομηχανική βάση. Ο μόνος τρόπος μας λέει ο 

Krasner (1976) να αντισταθούν τα μεγαλύτερα κράτη είναι να επενδύουν συνεχώς σε νέες 

131 Krasner (1976) State Power and the Structure of International Trade. World politics, Vol. 28, No. 3. σελ. 317-
347, σ. 319 
132 στο ίδιο, σ. 319 
133 στο ίδιο, σ. 320 
134 η εν λόγω θεωρία αναπτύχθηκε από τον Friedrich List 
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τεχνολογίες προκειμένου να διατηρήσουν το μονοπωλιακό προβάδισμά τους απέναντι στα 

μικρότερα κράτη και αποφεύγοντας τις δυσχέρειες της ανοιχτής οικονομίας135. 

            Σα συνέπεια της αδυναμίας τους μας λέει ο Krasner (1976) τα λιγότερα ανεπτυγμένα 

κράτη θα επιδιώξουν να διατηρήσουν μια κλειστή οικονομία παρά να δράσουν σε μια πιο 

ανοικτή εμπορική δομή, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να αντέξουν το κόστος της 

στρατιωτικής επιβολής της απόφασής τους να απέχουν, μια πράξη που δε θα γίνει ανεκτή από 

τα ισχυρότερα κράτη136, το αποτέλεσμα θα είναι αναγκαστικά η βία. Επομένως, η ηγεμονική 

παγίδα που δημιουργείται στα μικρότερα κράτη και λιγότερο ανεπτυγμένα από τα 

ισχυρότερα, να αφιερώνουν μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας τους σε έκθεση στο διεθνές 

σύστημα εν αντιθέσει με τα μεγαλύτερα τα οποία μόνο ένα μέρος της οικονομίας τους 

εκτίθεται και μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις εσωτερικής αναστάτωσης, μια 

στρατηγική που τα μικρότερα κράτη δεν έχουν. Η εσωτερική αναστάτωση επομένως, μπορεί 

και βρίσκει εκτόνωση μονάχα στους δημοκρατικούς θεσμούς διαιωνίζοντας μια κατάσταση 

ήπιας ισχύος από τον ισχυρότερο κρατικό δρώντα. Προκειμένου να πειστούν τα μικρότερα 

κράτη να ανοίξουν τις αγορές τους τα μεγαλύτερα χρησιμοποιούν κίνητρα και αντικίνητρα. 

Για παράδειγμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η στρατιωτική βία είναι η λύση όπως συνέβη 

με την αποστολή εκστρατευτικού σώματος στην Κίνα τον Ιούνιο του 1840 από την 

Βρετανική αυτοκρατορία προκειμένου να ανοίξει ξανά το εμπόριο οπίου137. Απεναντίας 

κίνητρο για το άνοιγμα της κλειστής οικονομίας στο διεθνές σύστημα είναι οι πρόσβαση που 

υπόσχεται για εισαγωγές το ισχυρότερο κράτος στην αγορά του από τα μικρότερα.     

5. Οι εξελίξεις της Διεθνούς Πολιτικής 

5.1 Το ενεργειακό ζήτημα παγκοσμίως ως κομμάτι της ευρύτερης πλανητικής 
στρατηγικής 
 

 Η διάλυση της ΕΣΣΔ όπως ήταν αναπόφευκτο οδήγησε στην αναδιάρθρωση του 

συστήματος σχέσεων με τη Δύση, πράγμα που οδήγησε σε μια αναθεώρηση των 

ψυχροπολεμικών αντιλήψεων. Οι δύο βασικοί πόροι του «ενεργειακού ζητήματος», δηλαδή 

το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εξωθούν τις ΗΠΑ να εφαρμόσουν μια επιθετική πολιτική 

στην Ευρασία. Η Δύση υπό τον ηγεμονισμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

συνεισέφεραν στη διάλυση της Ανατολή με την προώθηση νεοφιλελεύθερων οικονομικών 

135 στο ίδιο, σ. 320 
136 στο ίδιο, σ. 322 
137 Παπασωτηρίου (2013) Η Κίνα από την Ουράνια Αυτοκρατορία στην Ανερχόμενη Υπερδύναμη του 21ου 
Αιώνα, εκδόσεις Ποιότητα, σελ. 94 

 42 

                                                



μεταρρυθμίσεων τύπου «θεραπείας σοκ» μέσω του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας και 

με την ταυτόχρονη ενθάρρυνση αποσχιστικών κινημάτων138. Η προσαρμογή της Δύσης έλαβε 

σάρκα και οστά με την επανένωση της Γερμανίας, αλλάζοντας την ισορροπία δυνάμεων στην 

Ευρώπη έναντι του εταίρου της, τη Γαλλίας, δίνοντας το έναυσμα για την επιτάχυνση της 

διεύρυνσης139 προς Ανατολάς και γεμίζοντας το πολιτικό κενό στο άρμα της Γερμανίας140.  

 Το πολιτικό κενό της διάλυσης της ΕΣΣΔ πυροδότησε μια εκρηκτική διαδικασία μετά 

την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, όπως είναι το Μάαστριχτ το 1992, το Άμστερνταμ το 1997 και 

η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα Άμυνας και Ασφάλειας στα πλαίσια της προσπάθειας χειραφέτησης 

τόσο από τη μετα-σοβιετική απειλή της Ρωσίας όσο και την μετα-ατλαντική κυριαρχία των 

ΗΠΑ. Καίριας σημασίας ρόλο έπαιξε και η μετατροπή, κατά τον Φούσκα (2008), του 

βορειοατλαντικού συμφώνου από αμυντικό σύμφωνο σε πολιτικό οργανισμό με επιθετικό 

χαρακτήρα προς περιοχές που κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου οι ΗΠΑ δε θα 

αποτολμούσαν141. Η ενσωμάτωση της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας, το 1999, 

μιας αμερικανικής μορφής πολιτική επέκτασης είχε σα σκοπό την παρεμπόδιση της Ευρώπης 

και υπόρρητα της Γερμανίας να εγκαθιδρύσουν μια προνομιακή συνεργασία με τα κράτη της 

Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. 

  Μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού η ίδια η Αριστερά αναθεωρήθηκε 

ως ο Τρίτος Δρόμος, ευρωπαϊκής κατεύθυνσης όπου οι αγορές θα ρυθμίζονται όχι μέσω της 

κρατικής νομοθεσίας αλλά με νομοθετικά μέσα από υπερεθνικούς φορείς. Την επαύριον του 

πολέμου του Yom Kippour, η Δύση υπέφερε από μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου της 

τάξης του 70%142, πράγμα που οδήγησε σε άνοδο τον πληθωρισμό κλονίζοντας την κεϊνσιανή 

συναίνεση και της δημοσιονομικής επιδότησης των οικονομικών θαυμάτων της δεκαετίας του 

'50 και '60. Αν και έκτοτε η ΕΕ υιοθέτησε μια διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών 

στρέφοντας τις πολιτικές της προς την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

προκειμένου να μην εξαρτώνται από τις πιέσεις των ΗΠΑ, όπως είναι τα στρατηγικά 

αποθέματα, η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο εξακολουθεί να 

138 Φούσκας (2008) Ζώνες Πολέμου, εκδόσεις Ποιότητα, σ. 62, η συνολική οικονομική κίνηση προς την 
Ανατολή ήταν επιτυχής στο ότι εξασθένησε την ΕΣΣΔ-Ρωσία και διέλυσε την εδαφική ακεραιότητα της ΕΣΣΔ 
και των δορυφόρων της. Το στρατηγικό και γεωοικονομικό κενό που δημιουργήθηκε θα μπορούσε να καλυφθεί 
από την επέκταση τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της ΕΕ.   
139 ή αλλιώς διαδικασία της εμβάθυνσης 
140 στο ίδιο, σ. 64, Η Γερμανία άρχισε να προωθεί μια ρωμαλέα εξωτερική πολιτική στην ανατολική Ευρώπη και 
στα Βαλκάνια, κάτι το οποίο οι ΗΠΑ είχαν πάντα υπό τον έλεγχό τους.  
141 στο ίδιο, σ. 66, αυτός ο διττός τύπος διπλωματίας θα μπορούσε ν εξυπηρετήσει τα αμερικανικά στρατηγικά 
συμφέροντα εμποδίζοντας τη δημιουργία ενός γεωπολιτικού ευρωπαϊκού άξονα που να επεκτείνεται από τη 
Γαλλία μέχρι τη Ρωσία ή ακόμη περισσότερο και μέχρι την Κίνα.    
142 στο ίδιο, σ. 70 
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παραμένει μια δύναμη πρόκλησης κρίσεων143 καθώς βρίσκεται στη μερίδα του λέοντος υπό 

τον έλεγχο του ΟΠΕΚ.  

 Οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε έναν οικονομικό ανταγωνισμό με την ΕΕ/Γερμανία και με τη 

Ρωσία είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να παιχτεί μόνο με ρεαλιστικούς όρους144 

αποσκοπώντας στη μείωση του ανταγωνισμού στη μεταφορά ενέργειας. Ο Φούσκας 

ισχυρίζεται πως η εκστρατεία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν δεν ήταν η εξολόθρευση της Al 

Qaeda ή οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί πολύ απλά με μέσα πληροφοριών και 

παρακολούθησης αλλά ο έλεγχος του Αφγανιστάν, το οποίο δρα ως γεωστρατηγικό σημείο 

περικύκλωσης της Ρωσίας και της Κίνας και ως γεωοικονομική γέφυρα διόδου αγωγών σε 

Κίνα, Πακιστάν, Ινδία, αλλά και διεξόδου πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Κασπία 

στην Αραβική θάλασσα και από κει στις διεθνείς αγορές μέσω υγραεριοφόρων. Η φημισμένη 

φράση του λόρδου Ismay το 1949 είναι πως «ο σκοπός του ΝΑΤΟ είναι να κρατά τους 

Αμερικανούς μέσα στα πράγματα, τους Γερμανούς από κάτω και τους Ρώσους απ' έξω»145.  

 Μετά την κατάρρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας ο ρόλος του ΝΑΤΟ παρέμεινε ο 

ίδιος όπως και ψυχροπολεμικά όπως είχε δηλώσει ο πρώτος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ 

μόνο που έπρεπε να βρει έναν εύλογο τρόπο να πλασαριστεί στο ευρύ κοινό. Η απάντηση 

βρέθηκε με το κοινοτικό κεκτημένο του ΝΑΤΟ146 το οποίο αποτελείται από τρεις δέσμες 

κανόνων ή καλάθια. Το πρώτο καλάθι αφορά το δόγμα άμυνας και τον έλεγχο των 

εξοπλισμών, το δεύτερο καλάθι με την ελευθερία του εμπορίου, το δίκαιο της θάλασσας και 

την προστασία του περιβάλλοντος και το τρίτο καλάθι ως προς τον τρόπο μεταχείρισης των 

λαών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εν ολίγοις πρόκειται για μια μεταπήδηση από έναν 

αμυντικό οργανισμό σε έναν οργανισμό πολιτικό ικανό να αναλάβει πρωτοβουλίες στη 

διεθνή σκηνή ενισχύοντας τις εθνικές εντάσεις στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης κι των 

Βαλκανίων147.  

 Η διάχυση των χρηματιστηριακών αγορών και των αγορών χρεογράφων, μαζί με 

νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό των κρατών, υπήρξαν οι κεντρικοί άξονες 

143 στο ίδιο, σ. 76 
144 στο ίδιο σ. 95, στηρίζεται στη νεοφιλελεύθερη προβολή οικονομικής ισχύος από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια 
Τράπεζα, προωθεί την παγκοσμιοποίηση και το ελεύθερο εμπόριο μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, ενώ παράλληλα μεριμνά για την προστασία της αμερικανικής αγοράς από τον ξένο ανταγωνισμό.   
145 όπως παρατίθεται στον Φούσκα, σ. 106 
146 στο ίδιο, σ. 118 
147 στο ίδιο, σ 139, είχαν να κάνουν με την ασφάλεια προγραμμάτων κατασκευής αγωγών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου καθώς και με την προς ανατολάς διεύρυνση του ΝΑΤΟ αυτή καθαυτή, η οποία δεν μπορούσε να 
λάβει χώρα με μια φιλορωσική εχθρική Σερβία στο υπογάστριό του.   
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της αμερικανικής επέκτασης ενώ το ΝΑΤΟ παρείχε το απαραίτητο εργαλείο πειθαναγκασμού 

για όποιον δρώντα παρέκλινε148.  

 Από τον 20ο αιώνα ως σήμερα οι ΗΠΑ έχτισαν ένα παγκόσμιο σύστημα 

πολιτικοοικονομικού ελέγχου αρχικά από τη Λατινική Αμερική, τις Φιλιππίνες και αργότερα 

στην Ευρώπη, στην Ιαπωνία, στην Κορέα και στη Μέση Ανατολή. Απαραίτητα κομμάτια 

αυτής της ηγεμονίας ήταν η ανωτερότητα του στρατού τους, τα οπλικά τους συστήματα 

εκφρασμένα σε ανώτερη τεχνολογία αιχμής και τα δίκτυα πληροφοριών όπως και ο έλεγχος 

της παγκόσμιας οικονομίας149, εμπνέοντας νομισματική εμπιστοσύνη στους κάθε επενδυτές. 

Η πρωτοκαθεδρία του δολαρίου καθίσταται πρωταρχικής σημασίας άξονας στρατηγικής αν 

θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασκούν την ηγεμονία τους στην Ευρώπη και τον κόσμο. 

 Έναν ρόλο εξίσου σημαντικό με εκείνον της στρατιωτικής ισχύς είναι το μέσο για την 

αγορά όπλων επιβολής της κυριαρχίας. Συνεπώς το δολάριο σαν αποθεματικό διασφαλίζει 

την κυριαρχία των ΗΠΑ στην παγκόσμια οικονομική αγορά. Μετά τον Β' παγκόσμιο 

Πόλεμο, η Ευρώπη και η Ιαπωνία είχαν χάσει τη βιομηχανική τους βάση μετά τους ανηλεείς 

βομβαρδισμούς ενώ η βιομηχανική βάση των ΗΠΑ είχε διευρυνθεί150.  

 Ο έλεγχος του οικονομικού τοπίου θα διαπραγματευόταν στη διάσκεψη του Bretton 

Woods, όπου το δολάριο καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς του παγκόσμιου εμπορίου. Το 

αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια περιρρέουσα ζήτηση για το αμερικανικό δολάριο τόσο 

ως αποθεματικό όσο και ως μέσο συναλλαγών και επενδύσεων (άμεσων ή χρεογράφων). Η 

συσσώρευση δολαρίων οδήγησε σιγά-σιγά στην τιμολόγηση όλων των προϊόντων και 

υπηρεσιών σε δολάρια αυξάνοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων για τις ΗΠΑ. 

 Οι τράπεζες είχαν μεγαλύτερη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες για 

τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό151. Όμως η συσσώρευση δολαρίου είχε σαν 

αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πληθωριστικές τάσεις στα τέλη της δεκαετίας του '50 και στις 

αρχές του '60 σε σχέση με τα ευρωπαϊκά νομίσματα και το ιαπωνικό γιεν με αποτέλεσμα ο 

χρυσός να απομακρύνεται λίγο-λίγο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατόπιν πιέσεων 

από ξένες τράπεζες οι οποίες αντάλλαζαν τα δολάρια, τα οποία ήθελαν να ξεφορτωθούν με 

χρυσό.  

148 στο ίδιο, σ. 165, έπρεπε να συμμορφωθούν με την κυρίαρχη ιδεολογία της οικονομικής παγκοσμιοποίησης 
και τον γεωπολιτικό τύπο διεύρυνσης του ΝΑΤΟ.  
149 Στο Φούσκας (2009) Αυτοκρατορία και Πόλεμος, εκδόσεις ποιότητα, σελ. 29, το κυριότερο μέσο 
οικονομικού ελέγχου είναι το αμερικανικό δολάριο ως το παγκόσμιο νόμισμα των αποθεματικών.   
150 στο ίδιο, αυτή η κατάσταση δημιούργησε τις προϋποθέσεις, για να υπαγορεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την 
οργάνωση της νέας τάξεις πραγμάτων.  
151 στο ίδιο, σ. 32, με αυτή τη μορφή οι ξένες άμεσες επενδύσεις προωθούσαν τη διεθνοποίηση της αμερικανικής 
οικονομίας και του κράτους.  
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 Όπως μας λέει ο Φούσκας, ο λόγος οφείλεται στα νέα αποδοτικά συστήματα 

παραγωγής στις αρχές της δεκαετίας του '70, με αποτέλεσμα τα γερμανικά και ιαπωνικά 

προϊόντα να καθίστανται πιο αποδοτικά σε σχέση με τα αμερικανικά με αποτέλεσμα οι 

καταναλωτές που τα προτιμούν να χρειάζονται για αποθεματικό το μάρκο ή το γιεν 

προκειμένου να αγοράσουν τα αντίστοιχα εξαγωγικά προϊόντα από τις εν λόγω χώρες. Αυτό 

συνεπαγόταν μια αύξηση του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ με προϊόντα να μένουν 

απούλητα και βιομηχανίες να κλείνουν.  

 Γίνηκε εμφανές πως η εμπιστοσύνη που δόθηκε αρχικά στο δολάριο άρχισε να 

χάνεται, έτσι ο πρόεδρος Νίξον αποφάσισε να υποτιμήσει το δολάριο και να καταστήσει την 

αμερικανική οικονομία ανταγωνιστική επιστρέφοντας τη χώρα του σε ένα σύστημα 

κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επρόκειτο, επί της ουσίας για μια μετακύλιση 

του κόστους στο διεθνές σύστημα εκεί που μέχρι πρότινος τα κράτη επωφελούνταν από το 

φαινόμενο του τζαμπατζή έναντι των ΗΠΑ152.  

 Στις αρχές της δεκαετίας του '70, το δολάριο είχε χάσει σε συγκριτική ισχύ έναντι του 

μάρκου και του γιεν και ενορχήστρωσε σε συνεργασία με τα κράτη του ΟΠΕΚ μια αύξηση 

της τιμής του πετρελαίου προκειμένου να πληγούν οι οικονομίες της Ευρώπης και της 

Ιαπωνίας με την πρόφαση ενός κερδοσκοπικού παιγνίου των κρατών του ΟΠΕΚ ως αντίποινα 

στον Πόλεμο του Οκτωβρίου του 1973. Εύλογο είναι το ερώτημα κατά πόσον οι σχέσεις των 

κρατών σύμφωνα με τη θεωρία της δημοκρατικής ειρήνης παραμένουν ειρηνικές. Η πρακτική 

δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο εκ των πραγμάτων153.  

 Ο Φούσκας θεωρεί πως ο χρυσός που ήταν μέτρο της νομισματικής αξίας στο 19ο και 

20ο αιώνα, το 1970 πιστεύει πως έχει αντικατασταθεί από το πετρέλαιο154. Το πετρέλαιο 

τυγχάνει να είναι το εστιακό σημείο των βιομηχανικών ενεργειών (της παραγωγής ενέργειας, 

της κινητικής ενέργειας, των πετροχημικών προϊόντων). Αυτό σημαίνει πως αν συμβόλαια 

προμήθειας χοντρικής του πετρελαίου αξιολογούνται στη βάση ενός συγκεκριμένου 

νομίσματος τότε η ζήτηση για το συγκεκριμένο νόμισμα ενισχύεται αφού τα εμπλεκόμενα 

μέρη συναλλάσσονται με αυτό ως σημείο αναφοράς. Επομένως, έχουν κίνητρο τη 

152 στο ίδιο, το δόγμα του Νίξον για το δολάριο επανέφερε το ισοζύγιο πληρωμών, το εμπορικό ισοζύγιο των 
ΗΠΑ και την οικονομική αυτονομία του αμερικανικού κράτους με τίμημα την κατάρρευση των τιμών των 
μετοχών στις διεθνείς αγορές και την απότομη αύξηση του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.   
153 στο ίδιο, σ. 35, η ανάπτυξη της ανατολικής Ασίας και της δυτικής Ευρώπης τις δεκαετίες του 1950 και 1960 
σε συγκερασμό με την ήττα του κλασικού ιμπεριαλισμού στις αποικίες αλλά και την ήττα των ΗΠΑ σε Κορέα 
και Βιετνάμ έφεραν την αυτοκρατορία σε μια οικονομικά υποτελή θέση.  
154 στο ίδιο, σ. 36, η δυνατότητα να ορίζεται η τιμή του χρυσού σε σχέση με ένα συγκεκριμένο νόμισμα, δηλαδή 
το μεταπολεμικό δολάριο, είχε αντικατασταθεί από τη δυνατότητα να ορίζεται η τιμή του πετρελαίου σε σχέση 
με ένα συγκεκριμένο νόμισμα.  
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συσσώρευσή του. Δηλαδή, υπάρχει μια εν δυνάμει άτυπη συμφωνία του Bretton Woods155. 

 Αυτή η συμφωνία δέσμευε τον ΟΠΕΚ να αποτιμά το πετρέλαιο μόνο σε δολάρια. Εν 

τοις πράγμασι, αυτό σημαίνει πως όποια χώρα ήθελε να αγοράσει πετρέλαιο από τις χώρες 

παραγωγούς του ΟΠΕΚ ή τις ΗΠΑ πλην της Σοβιετικής Ένωσης, όφειλε να χρησιμοποιεί 

δολάρια για τη συνδιαλλαγή. Έτσι, όταν η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θα εξέδιδε έντοκα 

γραμμάτια, ή κρατικά ομόλογα (ακόμη και αν οι αμερικανικές εταιρείες εξέδιδαν μετοχές ή 

ομόλογα), τότε οι επίδοξοι επενδυτές από άλλες χώρες που θα ήθελαν να επενδύσουν 

κερδοσκοπικά σε μακροχρόνια αξιόγραφα θα δάνειζαν τις ΗΠΑ να φέρουν εις πέρας τις 

εργασίες τους.  

 Αυτά τα δάνεια, έδωσαν τη δυνατότητα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις να επεκτείνουν 

τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό156, μια διαδικασία που ο Henri Kissinger ονόμασε 

ανακύκλωση πετροδολαρίων. Επειδή σταδιακά, μαζεύτηκαν πολλά χρήματα τα οποία 

κάθονταν και οδηγούσαν σε πληθωρισμό, αποφασίστηκε να δανείσουν αυτά τα πετροδολάρια 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανατίμησαν το δολάριο σε 

μια απόπειρα να εμποδίσουν το στασιμοπληθωρισμό.  

 Το ανατιμημένο δολάριο σε σχέση με τα υποτιμημένα νομίσματα είχε σαν 

αποτέλεσμα να δημιουργηθούν υπέρογκα χρέη όπου πολλές κήρυξαν στάση πληρωμών κάτι 

που τις έθεσε στο διεθνή έλεγχο ή για να είμαστε πιο ακριβείς στα δίκτυα των δανειστών τους 

με αποικιακούς όρους157. Γίνεται προφανές πως από το 1971 και έπειτα, ο κόσμος όφειλε να 

έχει δολάρια ούτως ώστε να διεξαγάγει συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, ένα νόμισμα για 

το οποίο η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ είχε το φυσικό μονοπώλιο. Γίνεται ηλίου 

φαεινότερο πως οι χώρες παραγωγοί του ΟΠΕΚ, βρίσκονταν μονίμως με ένα πλεόνασμα 

δολαρίων τα οποία αναγκαστικά θα επένδυαν  σε αμερικανικά χρεόγραφα ανακουφίζοντας τις 

ΗΠΑ από το δημοσιονομικό τους χρέος.  

 Σήμερα, η Ευρώπη προβάλλει το δικό της νόμισμα ως δικό της αποθεματικό 

προσπαθώντας να διατηρήσει τη δική της βιομηχανική βάση. Ο Φούσκας (2009)  στο βιβλίο 

155 στο ίδιο, σ. 37, τα πετροδολάρια γεννήθηκαν ως αποτέλεσμα της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και στον 
ΟΠΕΚ, για να εγγυηθούν τη λειτουργία του ΟΠΕΚ με αντάλλαγμα τα δολάρια που θα κέρδιζε χάρη σε 
συμβόλαια πετρελαίου. Τον Ιούνιο του 1974 ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Henri Kissinger καθιέρωσε την 
Κοινή αμερικανοσαουδαραβική επιτροπή για την οικονομική συνεργασία με αποκλειστικό σκοπό να 
σταθεροποιήσει τις προμήθειες και την τιμή του πετρελαίου.   
156 στο ίδιο, σ. 39, [...] βάθυνε και επιτάχυνε την παγκοσμιοποίηση χάρη στο διαρκώς αυξανόμενο ρόλο των 
πολυεθνικών οργανισμών και των τραπεζών. Τράπεζες όπως η Citibank, η Chase Manhattan και η Barclays, που 
είχαν παίξει το ρόλο των κεντρικών τραπεζών τις παλιές καλές μέρες του χρυσού, ανέλαβαν εκ νέου αυτό το 
ρόλο στη νέα παγκόσμια οικονομία του πετροδολαρίου χωρίς όμως το χρυσό.  
157 στο ίδιο, σ. 40, οι αμερικανικές και βρετανικές τράπεζες απαίτησαν να παρέμβει το Διεθνές νομισματικό 
ταμείο και να εκτελέσει χρέη «αστυφύλακα των χρεών». Υπό τις οδηγίες του ΔΝΤ οι αναπτυσσόμενες χώρες 
αναγκάστηκαν να περικόψουν δραστικά τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές 
δαπάνες, ώστε να μπορέσουν να ξεπληρώσουν με τα δάνεια των πετροδολαρίων.   
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του «Αυτοκρατορία και Πόλεμος», θεωρεί πως ο λόγος διατήρησης της πρωτοκαθεδρίας της 

στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ βασίζεται στο ρόλο που διαδραματίζει επί του ελέγχου των 

πηγών και των οδών μεταφοράς κρίσιμων ενεργειακών και άλλων στρατηγικής σημασίας 

πηγών καθιστώντας εφικτή την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια.  

 Η επίτευξη αυτού του εγχειρήματος έγινε χάρη στη στρατηγική θέση τους στη Μέση 

Ανατολή με τη συνεργασία του Ισραήλ, τη εναέρια και θαλάσσια κυριαρχία  στην Ανατολική 

Μεσόγειο με τη συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Τουρκίας, την κυριαρχία στον Ατλαντικό 

Ωκεανό, στον Ειρηνικό και τον Ινδικό. Αυτή η στρατηγική αποσκοπεί να παρεμποδίσει τη 

δημιουργία του πιο εφιαλτικού σεναρίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που είναι η 

ανερμάτιστη Ευρασία ή αλλιώς η κυριαρχία μιας Ευρασιατικής Ένωσης.  

 Ο Brzezinski απεύχεται τις τρομερές συνέπειες, προφανώς για τις ΗΠΑ, καθότι ως 

σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ αρκείται στη δημιουργία εξωτερικής πολιτικής και 

όχι διεθνούς θεωρίας. Αυτό το σενάριο αφορά την αφομοίωση της Ουκρανίας (μιας και 

μερίδα του πληθυσμού της Ουκρανίας αυτοπροσδιορίζονται ως Ρώσοι) και τη στροφή της 

Γερμανίας προς μια ειδική σχέση με τη Ρωσία158, η οποία θα καταστεί ικανή να εξοβελίσει το 

ρόλο τους από την περιοχή159. Κάπως έτσι ξεδιπλώνεται το κουβάρι των πολέμων στο 

Αφγανιστάν160, το Ιράκ και η σύγκρουση για τη Νότια Οσετία, που υποβόσκει μια βαθύτερη 

διαπάλη μεταξύ ρωσικών και αμερικανικών συμφερόντων με τη Ρωσία να επιδιώκει να 

δημιουργήσει το δικό της αποθεματικό νόμισμα προμηθεύοντας την Ευρώπη με φυσικό αέριο 

αγοραστέο έναντι ρουβλιών ανοίγοντας την αυλαία για μια νέα οικονομική επέκταση αυτή τη 

φορά επιχειρήσεων ρωσικού συμφέροντος. Εκεί που η αφορμή για διεξαγωγή πολέμου με την 

επίφαση της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δύσκολα έβρισκε έρεισμα στο 

λαϊκό αίσθημα για εισβολή και κατοχή εδάφους, η 11η Σεπτεμβρίου έλυσε τα χέρια  πολλών 

διαμορφωτών αποφάσεων.  

 Κράτη που έχουν χαρακτηριστεί ως άδυτα τρομοκρατικών οργανώσεων όπως είναι το 

Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Ιράν, η Συρία, η Λιβύη, αποτελούν σημεία είτε πηγών παγκόσμιας 

ενέργειας ή γεωγραφικών σημείων διέλευσης οδών για εξαγωγές πετρελαίου ή φυσικού 

158 Brzezinski, «Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης» στο Foreign Affaires, Μάρτιος 2012  
159 στο Φούσκας (2009) Αυτοκρατορία και Πόλεμος, σ. 48, η πολιτική των ΗΠΑ θα επιχειρήσει να ελέγξει τις 
ενεργειακές πηγές της Ευρασίας σπάζοντας το μονοπώλιο της Ρωσίας στις οδούς μεταφοράς πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, [...] να ενθαρρύνει την κατασκευή πολλαπλών αγωγών μέσα από εδάφη που ελέγχουν οι ΗΠΑ.     
160 Αξιοσημείωτο είναι πως η Καμπούλ αναγνώρισε την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία καθιστώντας το 
Αφγανιστάν το πέμπτο μέλος των Ηνωμένων εθνών, δείχνοντας και μια στροφή προς τη ρωσική σφαίρα 
επιρροής και εν δυνάμει υποψήφιο της Ευρασιατικής Ένωσης στο άρθρο του Matthew Rosenberg, 23/03/2014, 
Breaking with the West, Afghan leader supports Russia's annexation with Crimea    
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αερίου161. Η εισαγωγή του ευρώ το 1999, όπως είχε προβλεφθεί από τη συμφωνία του 

Μάαστριχτ, άρχισε να συγκεντρώνει ομόλογα και τραπεζογραμμάτια από παγκόσμιες 

χορηγίες αυξάνοντας το ποσοστό του έναντι του δολαρίου στην παγκόσμια αγορά. Οι μόνες 

χώρες που, κατά τον  Φούσκα, επεδίωξαν να μετατρέψουν ένα μεγάλο μερίδιο των 

αποθεματικών τους από δολάρια σε ευρώ είναι το Ιράκ το 2002 και η Λιβύη.  

 Σήμερα και τα δύο καθεστώτα των αντίστοιχων χωρών, Sadam και Καντάφι, έχουν 

αλλάξει σε πιο πειθαρχημένα και συνεργατικά κράτη. Άλλα δύο κράτη που απλώς εξέφρασαν 

την επιθυμία τους για το ευρώ είναι το Ιράν και η Βενεζουέλα162. Οι Ηνωμένες πολιτείες 

δανείζονται από ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν αποθεματικά σε άλλο 

νόμισμα πράγμα που τις παρέχεται η διευκόλυνση να μην ανταγωνίζονται άλλα κράτη ως 

προς τα επιτόκια, ξεφεύγοντας από έναν επικίνδυνο πόλεμο συναλλάγματος μετατροπής του 

ενός νομίσματος σε άλλο. 

  Αγαθά, υπηρεσίες, ακόμη και αποπληρωμή χρεών μπορούν να γίνουν σε δολάρια, 

ακόμη και δάνεια χρηματοδοτούνται στο δικό τους νόμισμα καθώς αυτά αλλάζουν χέρια στην 

παγκόσμια οικονομία. Μια παγκόσμια οικονομία που έχει ανάγκη να παραμένει ανοιχτή στο 

ελεύθερο εμπόριο ούτως ώστε τα δολάρια να ρέουν μπρος και πάλι πίσω στον κόσμο. Η 

υποθετική ύπαρξη δύο αποθεματικών νομισμάτων θα ανάγκαζε τις ΗΠΑ θα έπρεπε να 

ανταγωνιστούν την ΕΕ για παγκόσμια κεφάλαια, καθότι λίγο πολύ κάθε χώρα θα επεδίωκε 

ένα συνδυασμό μείγματος και των δύο νομισμάτων συμπεριλαμβανομένου και των δύο 

ανταγωνιστών ΗΠΑ και ΕΕ. Η ευρωπαϊκή διεύρυνση και η σημασία που δόθηκε αύξησε τον 

πληθυσμό της ΕΕ σε σχέση με τις ΗΠΑ163.  

 Η λεκάνη της Κασπίας έχει προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον λόγω των πηγών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, δύο αγαθών κρίσιμων για τις παγκόσμιες αγορές. Το 

πετρέλαιο της Κασπίας είχε στρατηγικό ρόλο στους δύο παγκόσμιους πολέμους και 

αντικειμενικός στόχος των συμμάχων ήταν η διαφύλαξη της συνεχούς άντλησής του. Οι 

Γερμανοί επεδίωξαν να αποκτήσουν πρόσβαση είτε με διαπραγματεύσεις164 και όταν εκείνες 

απέτυχαν εκπόνησαν το σχέδιο Μπαρμπαρόσα για την κατοχή της Ρωσίας. Με τη διάλυση 

της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, τα τεράστια αποθέματα της Κασπίας ήταν διαθέσιμα προς 

εκμετάλλευση από τα δυτικά συμφέροντα και με τη βοήθεια των δυτικών κρατών 

161 στο ίδιο, σ. 51, η θέση της υπερδύναμης απαιτεί έλεγχο του πετρελαίου σε κάθε στάδιο, από την ανακάλυψή 
του, στην άντληση, στην επεξεργασία, στη μεταφορά και στην εμπορική εκμετάλλευσή του. 
162 στο ίδιο, σ. 56, το εμπόριο του πετρελαίου είναι ο ισχυρότερος εμπορικός παράγοντας που στηρίζει την 
πρωτοκαθεδρία του δολαρίου. 
163 στο ίδιο, σ. 59, με την προσθήκη δέκα νέων μελών το Μάιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκροτεί ένα 
μπλοκ καταναλωτών που είναι κατά το ένα τρίτο μεγαλύτερο από το αντίστοιχο αμερικανικό.  
164 στο ίδιο, σ. 180 
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σχεδιάστηκαν πολιτικές για να προσφέρουν πλεονεκτήματα στον ανταγωνισμό και τις 

εταιρείες των δικών τους χωρών165 και είναι ένα κλασικό παράδειγμα με το οποίο ο 

ανταγωνισμός χρησιμοποιείται ως εργαλείο όχι εξυπηρέτησης του καταναλωτή, αλλά 

βαπτιζόμενη ως έτσι ενισχύει συγκεκριμένα συμφέροντα166. Γεωγραφικά η Κασπία ενώνει τη 

Δύση σα διέρχονται οι αγωγοί από τα Βαλκάνια και την Ανατολή διερχόμενοι από το 

Αφγανιστάν. Αυτή είναι και η γεωγραφική πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες.  

 Η εξαγωγή πετρελαίου από τη γραμμή Baku-Grozny-Tikhoretsk-Novorossiysk 

εξαρτάται από τη διέλευση πετρελαιοφόρων ή υγραεριοφόρων πλοίων από τα τουρκικά 

στενά. Εναλλακτική διαδρομή, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, και έξοδος προς τη Μεσόγειο 

είναι η διαδρομή Baku-Tbilisi-Ceyhan167. Γνωρίζοντας γιατί η Κασπία θάλασσα αποτελεί το 

μήλον της έριδος γίνεται αντιληπτός ο στρατηγικής σημασίας ρόλος που διαδραματίζει ο 

έλεγχος από πολυεθνικές των οδών διέλευσης από τα Βαλκάνια. Στο Κόσσοβο βρίσκεται η 

μεγαλύτερη αμερικανική βάση που χτίστηκε μετά το Βιετνάμ168 για να εξασφαλίσει αυτά 

ακριβώς τα αμερικανικά συμφέροντα ακόμα και με τη διεξαγωγή πολέμου. Η βάση μπορεί 

κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως επιχειρησιακή βάση πολέμου πρώτης γραμμής και 

κατασκοπείας ενάντια στα ρωσικά συμφέροντα στα Βαλκάνια και προστασίας των 

αμερικανικών πολυεθνικών και επενδύσεων στην περιοχή και είναι μιας πρώτης τάξης 

παράδειγμα για το πως η οικονομία διαπλέκεται με τη στρατιωτική ισχύ. Στο σημείο αυτό, 

εστιάζεται ο φακός στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ως κομμάτι στρατηγικής των ΗΠΑ 

ούτως ώστε να πλήξουν τη Ρωσία και τα συμφέροντά της στην περιοχή. Οι αποσχιστικές 

τάσεις που εκδηλώθηκαν στην Ομοσπονδία της Γιουγκοσλαβίας δεν είχαν ως απαρχή τα 

εθνικά μίση όπως εκδηλώθηκαν αργότερα.  

 Αρχικά η γεωγραφία της Γιουγκοσλαβίας χωρίζονταν σε Σλοβένους, Κροάτες όπου 

ήταν και οι πλουσιότερες και ευπορότερες περιοχές και πιο ενσωματωμένες στις δυτικές 

αγορές σε αντίθεση με τις υπόλοιπες169. Εδώ γεννήθηκε το ίδιο ερώτημα που ακούγεται 

διαχρονικά και αναδύει αποσχιστικές τάσεις στην επιφάνεια. Γιατί οι πλούσιες δημοκρατίες 

να επιδοτούν τις φτωχότερες;  

165 στο ίδιο, σ. 181 
166 στο ίδιο, σ. 185, οι πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και οι κυβερνήσεις των βασικών χωρών του κόσμου 
ύφαναν ένα κουβάρι ανταγωνιστικών αγωγών με τους κύριους ρόλους να παίζονται από την British Petroleum 
και την Amoco (που συγχωνεύτηκαν το 1998), την UNOCAL, την Texaco, την Exxon, και την Pennzoil.  
167 στο ίδιο, σ. 186 
168 στο ίδιο, σ. 189, η Camp Bondsteel χτίστηκε από την εταιρεία Brown & Root, ένα παρακλάδι της 
Halliburton, που ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία υπηρεσιών πετρελαίου στον κόσμο και που τότε βρισκόταν υπό 
την ηγεσία του πρώην αμερικανού αντιπροέδρου Dick Cheney.  
169 στο ίδιο, σ. 205 
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 Η κρίση διεθνούς χρέους που έπληξε το Γιουγκοσλαβικό κράτος τη δεκαετία του '70 

και του '80, ανάγκασε τους Γιουγκοσλάβους να δανειστούν μεγάλα ποσά από το ΔΝΤ, στα 

πλαίσια των ΗΠΑ για τη στρατηγική των πετροδολαρίων, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν 

μια εξαγώγιμη οικονομία. Οι πετρελαϊκές κρίσεις όπως του '73 και '79 οδήγησαν τη διεθνή 

αγορά σε ύφεση, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να μη βρίσκουν εύκολα αγοραστές. 

  Κάτω από αυτές τις συνθήκες το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα έκλεισε τη 

στρόφιγγα των δανείων εκτός και αν οι κυβερνήσεις προχωρούσαν σε φιλελεύθερες 

μεταρρυθμίσεις. Για να συλλεχθούν τα απαραίτητα ποσά, κυρίως μέσω φορολογίας, 

προκειμένου να αποπληρωθούν οι δανειστές απαιτούνταν ένα συγκεντρωτικό κράτος και τη 

διαγραφή της ίσης εκπροσώπησης και του συνομοσπονδιασμού170 και κατ' επέκταση 

αναθεώρηση του Συντάγματος. Οι γραφειοκράτες λοιπόν της σλοβενικής και κροατικής ελίτ 

που δεν ήθελαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη βρήκαν στο πρόσωπο του εθνικισμού τη λαϊκή 

υποστήριξη που αναζητούσαν προκειμένου να υψώσουν τη φωνή τους κατά των έξωθεν 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων171.  

 Τη στιγμή της αναταραχής, η Γερμανία, μαζί με την υποστήριξη της Αυστρίας βρίσκει 

έδαφος να ασκήσει παρεμβατική πολιτική προκειμένου να διέλθουν η Σλοβενία και η 

Κροατία στο άρμα επιρροής της Γερμανίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο αν και έφερε αντίρρηση, 

με διακανονισμό στη συνθήκη του Μάαστριχτ κανονίστηκε το ΗΒ να μη συμμετάσχει στις 

ρήτρες της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής με αντάλλαγμα την υποστήριξη της γερμανικής 

θέσης για διπλωματική αναγνώριση της Σλοβενίας και Κροατίας172. Βλέποντας την επιρροή 

της Γερμανίας να αυξάνεται, οι ΗΠΑ απαιτούν μια ανεξάρτητη Βοσνία, παρόλο που δεν 

υπάρχει μια εθνική σύνθεση Βοσνίων, με τις συμφωνίες του Dayton το 1995173.  

 Η επέκταση του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη, το μόνο που καταφέρνει είναι να 

ζημιώνει την Ευρώπη καθότι στερούν από την ίδια όποια δυνατή θα ήταν συνεργασία με τη 

170 στο ίδιο, σ. 207 
171 στο ίδιο, σ. 208 
172 στο ίδιο, σ. 208 
173 στο ίδιο, σ. 209, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν στη γιουγκοσλαβική υπόθεση, για να σταματήσουν την 
επιρροή της Γερμανίας εκεί, όχι για να προστατέψουν τους Βόσνιους μουσουλμάνους από την εθνικιστική 
επιθετικότητα των Σέρβων [...], υπενθύμισε στους Ευρωπαίους ότι η ασφάλειά τους είναι αμερικανική υπόθεση 
και όχι ζήτημα οποιασδήποτε δύναμης ταχείας αντίδρασης που μπορεί να σκεφτόταν να χτίσουν.  
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Ρωσία ενώ εφάρμοζε μια επιθετική οικονομική πολιτική βασισμένη στη θεραπεία του σοκ174. 

Κατέστη εμφανές πως οι ΗΠΑ παρέμεναν υπεύθυνες των ευρωπαϊκών υποθέσεων175.  

5.2 Η άνοδος του περιφερισμού 
 

 Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία και συνιστούν 

φραγμούς στην ολοκλήρωσή της, αν θεωρήσουμε πως μια τέτοια ολοκλήρωση λειτουργεί εν 

ερήμην συγκεκριμένων πολιτικών συμφερόντων και πάντοτε υπέρ του καταναλωτή σήμερα, 

είναι ο οικονομικός περιφερισμός ο οποίος διαφαίνεται με τη δημιουργία της Βόρειας 

Αμερικανικής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας, η χρηματοοικονομική αστάθεια και ο κίνδυνος του 

αναδυόμενου προστατευτισμού από εσωτερικές πιέσεις των ανθρώπων εντός των κρατών. 

Προκειμένου να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον ηγετικό τους ρόλο στρέφονται στη 

ρυθμιστική ενίσχυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου176.  

 Το ΔΝΤ θα παρείχε βελτιωμένη συλλογή πληροφοριών καθιστώντας τους επενδυτές 

περισσότερο συνετούς ως προς την τοποθέτηση κεφαλαίων με την επισήμανση κινδύνων σε 

περίπτωση που μια χώρα καθίσταται αναξιόχρεη λόγω της σταδιακής συσσώρευσης 

αρνητικού ισοζυγίου πληρωμών, ενώ παράλληλα νέοι κώδικες συμπεριφοράς ως προς την 

ακολουθούμενη δεοντολογία των τραπεζικών πρακτικών. Το ΔΝΤ, εν ολίγοις, θα ήτο ο 

δανειστής ύστατου καταφυγίου για εκείνες τις χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

ρευστότητας και δυσκολεύονται να βρουν κεφάλαια στη διατραπεζική αγορά.  

 Όπως στις Διεθνείς Σχέσεις δεν υπάρχει μια παγκόσμια κυβέρνηση, έτσι και στα 

Διεθνή Οικονομικά δεν υπάρχει μια παγκόσμια τράπεζα η οποία να λειτουργεί ως ένας 

χρηματοπιστωτικός ενδιάμεσος φορέας177 που να μειώνει τη δυσμενή επιλογή και των ηθικό 

κίνδυνο των δανειοληπτών-κρατών. Η κρίσεις που έχουν προκληθεί στο παρελθόν οφείλονται 

ως επί τω πλείστον στην αγελαία συμπεριφορά των επενδυτών και στην επιδίωξη για εύκολο 

και γρήγορο χρήμα, δηλαδή επιδιώκουν να ποντάρουν στη χρεοκοπία του άλλου 

174 στο ίδιο, σ. 215, το ΝΑΤΟ δρούσε ως νεοφιλελεύθερος/νεοϊμπεριαλιστικός οικονομικός και πολιτικός 
παράγοντας, όχι ως σύμφωνο ασφαλείας/άμυνας για την προστασία των χωρών του ΝΑΤΟ από στρατιωτική 
επίθεση.  
175 στο ίδιο, σ. 216, στην επίσημη διάλεκτο των ΗΠΑ φράσεις όπως ισχυρή εταιρική σχέση έχουν 
κωδικοποιητικό μήνυμα. Αν κωδικοποιούσαμε τη διπλωματική γλώσσα, ισχυρή εταιρική σχέση σημαίνει 
αμερικανική κυριαρχία πάνω στην Ευρώπη.    
176 Gilpin (2010) Η Πρόκληση του Παγκόσμιου Καπιταλισμού, εκδόσεις Ποιότητα, σ. 396, οι υπέρμαχοι αυτής 
της θέσης, ειδικά οι Ηνωμένες πολιτείες και ολοένα και περισσότερο το ίδιο το ΔΝΤ [...] αν και συμφωνούν με 
την προσέγγιση των θιασωτών της αγοράς [...] φρονούν παράλληλα ότι είναι ανάγκη το ΔΝΤ να ασκεί πιο 
διεξοδική εποπτεία επί των χρηματοοικονομικών θεμάτων.   
177 δηλαδή να δέχεται καταθέσεις από θετικούς αποταμιευτές-κράτη και να χορηγεί δάνεια σε επενδυτές-κράτη  

 52 

                                                



μετακυλώντας το κόστος σε αυτόν178. Μόλις το όνειρο τελειώσει, όσοι έχουν ποντάρει στην 

άνοδο του Χρηματιστηρίου, που συνήθως είναι και οι πλειοψηφία, έχουν βγει χαμένοι 

παρασύροντας και τις τιμές άλλων προϊόντων που μέχρι πρότινος είχαν επηρεαστεί από τη 

γενική ευφορία.  

 Το ΔΝΤ ήταν το κατάλληλο εργαλείο για την επιδίωξη της αμερικανικής στρατηγικής 

παρά μιας ιδεαλιστικής τοποθέτησης παγκόσμιου τραπεζίτη, αφού δεν μπορούσε να κόψει 

χρήμα, μια λειτουργία που την εξακολουθούν να κρατούν τα κράτη ως κομμάτι της υψηλής 

τους στρατηγικής179. Επί κυβέρνησης Κλίντον το ΔΝΤ ήταν η αιχμή της εκστρατείας για την 

προώθηση της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων και ανοίγματος των οικονομιών στο διεθνή 

ανταγωνισμό180, όπου οι αμερικανικές επιχειρήσεις είχαν το συγκριτικό πλεονέκτημα ήδη 

δραστηριοποιημένες και εδραιωμένες στη μεγάλη αμερικανική αγορά. Αυτό γίνεται φανερό 

από τον τρόπο που το Κογκρέσο ενέκρινε επί προεδρίας Κλίντον, δίνοντας τη δυνατότητα 

στο Υπουργείο οικονομικών να ελέγχει τον προορισμό των δανείων προς τις χώρες στόχους 

και να βεβαιώνεται πως αφενός δεν χρηματοδοτούν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 

αφετέρου το Υπουργείο να προβαίνει σε τακτικές αξιολογήσεις της λειτουργίας του 

Ταμείου181.  

 Σύμφωνα με την άποψη του Gilpin (2010) πως έχουμε δύο αντιμαχόμενες πλευρές ως 

προς τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των κεφαλαίων κάλυψης κινδύνου, από τη μια τους 

Ευρωπαίους και τους Ιάπωνες οι οποίοι ζητούν περισσότερο έλεγχο στην κίνηση 

κεφαλαίων182, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι ΗΠΑ με αντίδραση στην παραχώρηση μιας 

πολύτιμης εξουσίας σε έναν διεθνή φορέα τη στιγμή που μπορούν πολύ καλύτερα να την 

αξιοποιήσουν για τον εαυτό τους183. 

  Ο έλεγχος κεφαλαίων, βάζοντας έναν φραγμό στις βραχυπρόθεσμες κινήσεις 

κεφαλαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα184 που ζητούν οι Ευρωπαίοι είναι ο μηχανισμός που θα 

μειώσει τυχόν κερδοσκοπικές επιθέσεις που έχουν σα στόχο εκούσια ή ακούσια να βλάψουν 

178 Mankiw & Ball (2013) Μακροοικονομική και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, εκδόσεις, Gutenberg σ. 776, 
φούσκες δημιουργούνται όταν οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων αυξάνονται πολύ πάνω από την παρούσα 
αξία του προσδοκώμενου εισοδήματος από τα περιουσιακά στοιχεία.  
179 αν και συχνά θεωρείται ως κομμάτι της χαμηλής πολιτικής, ο ρόλος της οικονομίας ως στοιχείου 
ορθολογικής λειτουργίας του κράτους μπορεί πολύ εύκολα να ταχθεί στην υπηρεσία της υψηλής πολιτικής.  
180 Gilpin (2010) Η Πρόκληση του Παγκόσμιου Καπιταλισμού, εκδόσεις Ποιότητα, σ. 398 
181 στο ίδιο, σ. 399 
182 Huffschmid (2006) Πολιτική Οικονομία των Χρηματοοικονομικών Αγορών, εκδόσεις Καστανιώτη, σ. 237, οι 
χρηματιστηριακές κρίσεις είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ή της αποδυνάμωσης του ρυθμιστικού πλαισίου 
(απορρύθμιση), καθώς και/ή της έλλειψης ή της αποδυνάμωσης των περιορισμών που αφορούν την κίνηση 
κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο (φιλελευθεροποίηση).    
183 στο ίδιο, σ. 358, αυτό οφείλεται προ πάντων στην έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των ΗΠΑ. Η 
αμερικανική κυβέρνηση, στη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει ηθελημένα απορρίψει όλες τις προσπάθειες να 
υπάρξει ένα δεσμευτικό πλαίσιο συνεργασίας σε νομισματικό επίπεδο.  
184 τύπου φόρου Tobin 
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την απρόσκοπτη ανάπτυξη επιφέροντας παρόμοια αποτελέσματα με αυτής της κρίσης του 

πετρελαίου το '73. Για τις ΗΠΑ, το ελεύθερο εμπόριο είναι και το ΔΝΤ είναι τα εργαλεία 

διείσδυσης για τις ΗΠΑ σε ξένες αγορές υπό το δέλεαρ της σωτήριας ρευστότητας που τόσο 

ανάγκη έχουν οι δανειολήπτες.  

 Ο περιφερισμός σήμερα έχει εξελιχθεί σε εργαλείο αντίστασης κατά της 

φιλελευθεροποίησης που προωθεί το ΔΝΤ185. Ταυτόχρονα, όμως, ο περιφερισμός 

προδιατίθεται ευνοϊκά και επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των ισχυρότερων οικονομιών να 

κυριαρχήσουν στην περιφέρεια, το τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι μικρότερες χώρες 

προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές των ισχυρότερων οικονομιών, που 

διαφορετικά θα υφίσταντο το βάρος των διακρίσεων από κάθε χώρα αν παρέμεναν μόνες και 

αβοήθητες στη διεθνή αναρχία.                          

5.3  Τα ενεργειακά αποθέματα πετρελαίου  
 

 Τα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου σύμφωνα με τα BP statistics για το τέλος 

του 2012 ανέρχονταν στα 87,2 δισεκατομμύρια βαρέλια για την Ρωσική ομοσπονδία πράγμα 

που αντιστοιχούσε στο 5,2% των παγκόσμιων αποθεμάτων, ενώ για το σύνολο των 

αποδεδειγμένων αποθεμάτων της Ευρασίας έχουμε 140,8 δισεκατομμύρια βαρέλια με 

παγκόσμια αντιστοίχιση αποθεματικού στο 8,4%. Τα αποθέματα της Ευρασίας είναι αρκετά 

λιγότερα σε αντίθεση με της Βόρειας Αμερικής τα οποία αντιστοιχούν στο 13,2% των 

παγκόσμιων αποθεματικών με αποδεδειγμένα αποθέματα 220,2 δισεκατομμύρια βαρέλια, εκ 

του οποίου τη μερίδα του λέοντος κατέχει ο Καναδάς με αποθεματικό 173,9 δισεκατομμύρια 

βαρέλια.  

 Αρκετά μπροστά στην κλίμακα βρίσκεται η Κεντρική και Νότιος Αμερική με 328,4 

δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στο υπέδαφός της που αντιστοιχεί στο 19,7% των 

παγκοσμίων αποθεματικών με τη μερίδα του λέοντος να κατέχει η Βενεζουέλα έχοντας 297,6 

δισεκατομμύρια βαρέλια στα κοιτάσματά της.  

 Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μέση Ανατολή με 807,7 δισεκατομμύρια βαρέλια και 

αντιστοίχιση του 48,4% του παγκόσμιου αποθέματος με το πλειοψηφικό μερίδιο να το έχουν 

η Σαουδική Αραβία με 265,9 δισεκατομμύρια βαρέλια, το Ιράν με 157 δισεκατομμύρια 

βαρέλια το Ιράκ με 150 δισεκατομμύρια βαρέλια και το Κουβέιτ με 101,5 δισεκατομμύρια 

βαρέλια, ακολουθούμενα από το Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα με 97,8 δισεκατομμύρια 

185 Gilpin (2010) Η Πρόκληση του Παγκόσμιου Καπιταλισμού, εκδόσεις Ποιότητα, σ. 404, επειδή οι εγχώριες 
ομάδες που ωφελούνται από τις περιφερειακές συμφωνίες κατά πάσα πιθανότητα θα αντιστέκονταν στη 
φιλελευθεροποίηση.   
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βαρέλια. Σχετικά με την αντίστοιχη παραγωγή των εν λόγω χωρών θα διαπιστώσουμε πως οι 

χώρες παράγουν δυσανάλογα μεγέθη αναλογικά με το μερίδιο αποθεματικού τους στην 

παγκόσμια αγορά.  

 Πιο συγκεκριμένα, η Ρωσική ομοσπονδία παράγει το 12,8% της παγκόσμιας 

παραγωγής με την Ευρασία 17.211 δισεκατομμύρια βαρέλια ετησίως αντιστοιχία που 

αναλογεί ισοδύναμα με το 20,3% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ ο Καναδάς μόνο 4,4% 

συμμετέχει στην παγκόσμια παραγωγή ενώ οι ΗΠΑ με μερίδιο παγκόσμιου αποθέματος 0,5% 

συμμετέχουν στην παγκόσμια παραγωγή με 9,6%.  

 Η αντίστοιχη παραγωγή της Βενεζουέλας στην παγκόσμια αγορά αντιστοιχεί με το 

3,4%, ενώ για το σύνολο της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής η παγκόσμια παραγωγή 

ανέρχεται μόλις στα 9,2%.  

 Στην πρώτη θέση έρχεται η Μέση Ανατολή για την παγκόσμια παραγωγή με 32,5% 

και τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνει η Σαουδική Αραβία παράγοντας 11.530 

δισεκατομμύρια βαρέλια ετησίως που αντιστοιχεί στο 12,8% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ 

το Ιράν και Ιράκ παράγουν μόνο το 1,1% και 0,2% ετησίως.  

5.4 Η κατανάλωση πετρελαίου 
 
Στην παγκόσμια κατανάλωση τα πρωτεία τα έχουν οι ΗΠΑ με ετήσια κατανάλωση 18.555 

δισεκατομμύρια βαρέλια και αντιστοίχηση ίση με το 19,8% της παγκόσμιας κατανάλωσης, 

ακολουθεί η Κίνα με κατανάλωση 10.221 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ετησίως και 

αντιστοιχία ίση με το 11,7% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Ακολουθεί η Ιαπωνία με 

ποσοστό επί της παγκόσμιας κατανάλωσης ίση με το 5,3%, η Ινδία με τη σειρά της 

καταναλώνει ποσοστό ίσο με 4,2%, η Ρωσική Ομοσπονδία καταναλώνει ποσοστό ίσο 

με3,6%, η Σαουδική Αραβία 3,1%, Η Βραζιλία 3% και η Γερμανία 2,7%. Όσον αφορά τις 

ηπείρους, η Ασία και η Ωκεανία καταναλώνει το 33,6% της παγκόσμιας παραγωγής, 

ακολουθεί η Βόρειος Αμερική με 24,6% και η Ευρασία με 21,3%, ενώ Κεντρική και Νότιος 

Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική έχουν μονοψήφιο αριθμό.  

 Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η μεγαλύτερη εξάρτηση από πετρέλαιο 

βρίσκεται στο Καναδά, όπου ο τελευταίος εξάγει στις ΗΠΑ 146,5 εκατομμύρια τόνους 

πετρελαίου και αντιστοιχεί σε ποσοστό των αμερικανικών εισαγωγών πετρελαίου ίσο με 

27,9%, ενώ ακολουθεί η εισαγωγή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή με ποσοστό 20,5%, 

από την Κεντρική και Νότια Αμερική σε ποσοστό 18,7%, από το Μεξικό σε ποσοστό 9,7% 

και από τη Δυτική Αφρική σε ποσοστό 8,1%.  
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 Εύκολα γίνεται ορατό πως για τις πιο επισφαλείς περιοχές οι ΗΠΑ πρέπει να 

ανησυχούν για τις αναταραχές στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική και Νότιο Αμερική και την 

ελεύθερη διέλευση πετρελαιοφόρων από τη Δυτική Αφρική μακριά από τα νύχια της 

τρομοκρατίας και της πειρατείας. Όσον αφορά την Ευρώπη εισάγει 286,5 εκατομμύρια 

τόνους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ποσοστό της τάξης του 46,3%, ακολουθεί η 

Μέση Ανατολή με εισαγωγές 112,2 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου σε ποσοστό εισαγωγών 

ίσο με 18,1%, η Βόρεια Αφρική με ποσοστό εισαγωγών 12,6% και ακολουθεί η Δυτική 

Αφρική με ποσοστό 10,6%, ενώ σε μονοψήφια ποσοστά βρίσκονται οι ΗΠΑ, η Κεντρική και 

Νότιος Αμερική, το Μεξικό και η Ινδία.  

 Όσον αφορά την Ιαπωνία, εισάγει το 74,9% από τη Μέση Ανατολή, η Ινδία το 63,9% 

από τη Μέση Ανατολή και η Κίνα το 40,7% των εισαγωγών πετρελαίου από τη Μέση 

Ανατολή, το 16,8% από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το 14,5% από τη Δυτική 

Αφρική και το 8,9% από την Κεντρική και Νότια Αμερική. Βάση μόνο των στοιχείων του 

πετρελαίου οι περιοχές που θα είχαν κίνητρο να αλλάξουν το συναλλαγματικό τους απόθεμα 

είναι η Μέση Ανατολή, η Δυτική Αφρική, οι Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και η 

Βόρειος Αφρική. 

5.5 Τα αποθέματα φυσικού αερίου  
 

  Τα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου σύμφωνα με τα BP statistics για το 

τέλος του 2012 ανέρχονταν στα 32,9 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για την Ρωσική 

ομοσπονδία πράγμα που αντιστοιχούσε στο 17,6% των παγκόσμιων αποθεμάτων, ενώ για το 

σύνολο των αποδεδειγμένων αποθεμάτων της Ευρασίας έχουμε 58,4 τρισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα με παγκόσμια αντιστοίχιση αποθεματικού στο 31,2% και με σημαντική συνεισφορά 

από το Τουρκμενιστάν της τάξης του 9,3%.  

 Τα αποθέματα της Ευρασίας είναι αρκετά περισσότερα σε αντίθεση με της Βόρειας 

Αμερικής τα οποία αντιστοιχούν στο 12,1% των παγκόσμιων αποθεματικών με 

αποδεδειγμένα αποθέματα 10,8 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, εκ του οποίου τη μερίδα του 

λέοντος κατέχει ο Καναδάς με αποθεματικό 8,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.  

 Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μέση Ανατολή με 80,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 

φυσικού αερίου και αντιστοίχιση του 43% του παγκόσμιου αποθέματος με το πλειοψηφικό 

μερίδιο να το έχουν το Ιράν με 33,6 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και το Κατάρ με 25,1 

τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ακολουθούμενα από τη Σαουδική Αραβία με 

8,2 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ η Αφρική διαθέτει μονάχα 14,5 τρισεκατομμύρια 
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κυβικά μέτρα που αντιστοιχεί ίσο με το 7,7% των παγκόσμιων αποθεματικών φυσικού 

αερίου.  

 Σχετικά με την αντίστοιχη παραγωγή θα αντιληφθούμε πως οι μόνοι ουσιαστικοί 

ανταγωνιστές οι ΗΠΑ και η Ρωσική Ομοσπονδία με την πρώτη να παράγει 681,4 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ποσοστό που αντιστοιχεί ίσαμε το 20,4% της 

παγκόσμιας αγοράς, ενώ η δεύτερη παρήγαγε 592,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για το 

έτος 2012, ποσοστό της τάξης του 17,6% της παγκόσμιας αγοράς. Συγκριτικά μπορούμε να 

πούμε για τον ανταγωνισμό μεταξύ ηπείρων πως στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ευρασία με 

ποσοστό 30,7% επί της παγκόσμιας αγοράς, ακολουθεί η Βόρειος Αμερική με ποσοστό 

26,8% και ακολουθεί η Μέση Ανατολή με ποσοστό 16,3%, ενώ η Ασία του Ειρηνικού 

κατέχει ποσοστό 14,5%.  

5.6  Η κατανάλωση φυσικού αερίου 
 
 Τώρα όσον αφορά την παγκόσμια κατανάλωση τα πρωτεία τα έχουν οι ΗΠΑ με 

ετήσια κατανάλωση 722,1 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και αντιστοίχηση ίση με το 21,9% 

της παγκόσμιας κατανάλωσης, ακολουθεί η Ρωσία με την οποία και ανταγωνίζεται 

καταναλώνοντας 416,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως και 

αντιστοιχία ίση με το 12,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης.  

 Όσον αφορά τις ηπείρους, η Ευρασία καταναλώνει ποσοστό ίσο με 32,6%, ενώ η 

Βόρειος Αμερική καταναλώνει μονάχα 906,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εκφρασμένο σε 

ποσοστό της τάξης του 27,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης, ενώ η Ασία του Ειρηνικού 

ακολουθεί με ποσοστό 18,8%. Σε αυτό το σημείο αξίζει να δούμε τις κινήσεις φυσικού 

αερίου που πραγματοποιούνται τόσο μέσω αγωγών όσο και με τη μορφή υγροποιημένου 

αερίου μέσω υγραεριοφόρων, ώστε να δω από ποιούς παραγωγούς καίριοι καταναλωτές 

εξαρτώνται. 

  Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η μεγαλύτερη εξάρτηση από φυσικό αέριο 

μέσω αγωγών βρίσκεται στο Καναδά, όπου ο τελευταίος εξάγει στις ΗΠΑ 83,8 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ η εισαγωγή φυσικού αερίου με τη μορφή 

υγροποιημένου αερίου ανήλθε για το 2012 στα 4,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από ένα 

καλάθι των χωρών Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Νορβηγία, Κατάρ, Υεμένη, Αίγυπτος. 

Μπορούμε εύκολα να δούμε πως για τις εισαγωγές φυσικού αερίου οι ΗΠΑ στηρίζονται κατά 

κύριο λόγο στον Καναδά. 

  Όσον αφορά την Ευρώπη εισάγει μέσω αγωγών  54,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 

φυσικού αερίου από την Ολλανδία, 106,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από τη Νορβηγία, 12 
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δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από το Ηνωμένο Βασίλειο, 130 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 

από τη Ρωσική Ομοσπονδία η οποία ανταγωνίζεται σε ποσότητα τη Νορβηγία και 32,8 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από την Αλγερία. Χώρες  του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ όπως 

η Λευκορωσία και η Ουκρανία είναι εξαρτημένες ενεργειακά με φυσικό αέριο της τάξης των 

18,3 δισεκατομμυρίων και 29,8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αντίστοιχα για τις δύο 

χώρες, Ενώ η Γερμανία διαφοροποιεί τους ενεργειακούς της παραγωγούς εισάγοντας ετησίως 

30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από τη Ρωσική Ομοσπονδία, 30,8 δισεκατομμύρια από τη 

Νορβηγία ενώ 25,3% από την Ολλανδία.  

 Όσον αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο η Ευρασία διατηρεί δεσμούς καταναλωτή 

παραγωγού με κυρίους παίχτες το Κατάρ από το οποίο εισάγει 31,1 δισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα, από την Αλγερία εισάγει 14,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και από τη Νιγηρία 

εισάγει 11,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Στο σύνολό της η Ευρασία εισάγει 69,3 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου ενώ τα πρωτεία τα έχει η 

Ιαπωνία η οποία εισάγει 118,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. 

  Οι εισαγωγές της Κίνας από αγωγούς ανέρχονταν  σε 21,3 δισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν ενώ μόλις 0,2 δισεκατομμύρια από τη Ρωσική 

Ομοσπονδία για το 2012. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο παράρτημα, 

που ακολουθεί στο τέλος της εργασίας.  

5.7  Η αναμέτρηση στο εσωτερικό της ρωσικής επικράτειας 
 

 Η επιστροφή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη διεθνή σκηνή έλαβε σάρκα και οστά μετά 

την άνοδο του προέδρου Vladimir Putin στον προεδρικό θώκο συντελώντας στη μεταστροφή 

του αρνητικού κλίματος που είχε η Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.  

 Σήμερα κύριοι δρώντες της ενεργειακής πολιτικής της Ρωσίας και ατμομηχανές της 

ρωσικής οικονομίας είναι η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom, η κρατική εταιρεία 

πετρελαίου Rosneft και η ιδιωτική εταιρεία πετρελαίου Lukoil. Ο ρόλος του Προέδρου Putin 

είναι αξιοσημείωτος στη διαμόρφωση της ρωσικής πολιτικής και συνέβαλε στο θρίαμβο του 

κράτους έναντι του ιδιωτικού συμφέροντος186, θεωρώντας ο ίδιος πως οι φυσικοί πόροι 

μπορούσαν να πυροδοτήσουν τη ρωσική οικονομία και όχι να αφεθούν στα ιδιωτικά 

συμφέροντα. 

  Η ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων μπορεί να εξασφαλίσει τόσο τις 

ανάγκες του δευτερογενούς τομέα όσο και του πρωτογενούς, συνεισφέροντας εισόδημα στα 

186 Klare (2008) Rising Powers. Shrinking Planet, Metropolitan Books, σ. 91   
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κρατικά ταμεία και μια πηγή άντλησης ξένου συναλλάγματος187. Συνεπώς, η εκχώρηση 

ελέγχου του στρατηγικού τομέα της ενέργειας στους ιδιώτες θεωρήθηκε ένα τραγικό λάθος, 

το οποίο βάλθηκε να διορθώσει προκαλώντας ρήξη με τους ενεργειακούς ολιγάρχες. Πρώτος 

στόχος του ήταν ο Mikhail Khodorkovsky και Γενικός Διευθυντής της πετρελαϊκής Yukos188. 

 Ο Khodorkovsky προκειμένου να βγάλει τον πρόεδρο Putin εκτός μάχης ξεκίνησε μια 

εκστρατεία χρηματοδότησης υποψήφιων βουλευτών, οι οποίοι αφενός ήταν αντίθετοι στις 

πολιτικές του Putin και αφετέρου θα έπρεπε για να λάβουν την πολύτιμη χρηματοδότησή 

τους να στηλιτεύουν με κάθε ευκαιρία τις κρατοκεντρικές του πολιτικές και παράλληλα ήρθε 

σε συνεννόηση με τις αμερικανικές εταιρείες Exxon και Chevron για την απόκτηση ενός 

μετοχικού πακέτου189, προφανώς ενός ικανού να του χρηματοδοτήσει τον πολιτικό του αγώνα 

ενάντια στον πρώην πράκτορα.  

 Απεναντίας, ο Vladimir Putin έχοντας την υποστήριξη του κράτους και του 

παρεπόμενου μονοπωλίου της βίας συνέλαβε μέσω της αρμόδιας αστυνομικής υπηρεσίας τον 

πρώην ολιγάρχη190, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση με την κατηγορία της 

φοροδιαφυγής191. Σα συνέπεια, το αρμόδιο δικαστήριο κατέσχεσε την ιδιοκτησία της 

θυγατρικής της Yukos, Yuganskneftegas για τη μη έγκαιρη πληρωμή αναδρομικών φόρων 

προς το δημόσιο, με αποτέλεσμα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να βγάλει τις μετοχές της στη 

δημοπρασία προκειμένου να βρεθούν τα αναλογισθέντα χρήματα προς όφελος του δημοσίου. 

 Στη συνέχεια, η πλειοδότρια εταιρεία, Όμιλος Baikal Finans εξαγόρασε τη θυγατρική 

μη δημοσιεύοντας την προέλευση της επένδυσής της, μέχρι που ανακοινώθηκε από τα 

επίσημα χείλη της κρατικής Rosneft192 ότι είχε αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο του ομίλου 

και είχε πια στην κατοχή της την πρώην θυγατρική της Yukos. Επόμενος στόχος του Ρώσου 

Προέδρου ήταν η ιδιωτική Gazprom.  

 Όταν ανέλαβε την προεδρία του Ρώσου Προέδρου, ο Putin επέλεξε δύο συμμάχους 

αξιοποιώντας το 39,4% κρατικού μερίσματος επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, 

διορίζοντας τον Alexey Miller ως Γενικό Διευθυντή και τον Dmitri Medvedev ως Επικεφαλή 

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας193.  

187 όπως παρατίθεται στο ίδιο, σ. 93 και αφορά τη σύνοψη της διατριβής του Vladimir Putin, λέγοντας  πως τα 
ιδιωτικά συμφέροντα οφείλουν να υποτάσσονται στο αόρατο χέρι του κράτους, ενεργώντας προς όφελος των 
συλλογικών συμφερόντων του ρωσικού λαού.  
188 στο ίδιο, σ. 94 
189 στο ίδιο, σ. 95 
190 25 Οκτωβρίου 2003 
191 31 Μαΐου 2005  
192 31 Δεκεμβρίου 2004 
193 στο ίδιο, σ. 96 
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 Ως το 2005 η Gazprom είχε συμφωνήσει να πουλήσει ένα ακόμη μετοχικό πακέτο στο 

κράτος της τάξης του 10,7% πετυχαίνοντας πλειοψηφικό μέρισμα 50,1%  επί του συνόλου 

του μετοχικού κεφαλαίου παραχωρώντας στο κράτος τον έλεγχο της εταιρείας. Η εταιρεία 

Gazprom ήταν επικεντρωμένη στην παροχή φυσικού αερίου με τους πελάτες της στη Δύση 

αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου. Ο Πρόεδρος Putin είχε σα 

στόχο να επεκτείνει τις δραστηριότητες του ρωσικού κολοσσού194 από την εξάρτησή του 

στην αποκλειστική δραστηριότητα του κλάδο του φυσικού αερίου, αποτρέποντας έτσι τον 

κίνδυνο που ελλόχευε από τις διακυμάνσεις της εν λόγω αγοράς από τις διεθνείς τιμές. Με 

αυτόν τον τρόπο πετύχαινε διασπορά κινδύνου. 

  Στόχος της εταιρείας ήταν η στροφή στον κλάδο του πετρελαίου και συγκεκριμένα η 

εξαγορά της ιδιωτικής Sibneft, με Γενικό Διευθυντή τον Roman Abramovitch195. Επόμενος 

στόχος του Vladimir Putin ήταν τα περιουσιακά στοιχεία και φυσικούς πόρους που είχαν 

αγοράσει οι πολυεθνικές196 με μακροπρόθεσμα συμβόλαια επί εποχής Γιέλτσιν γνωστά και 

ως Συμφωνίες Επιμερισμού Παραγωγής (ΣΕΠ ή PSAs εκ του Production Sharing 

Agreements) οι οποίες είναι διακανονισμοί κατανομής της παραγωγής ενός προϊόντος σε μια 

χώρα και διάθεσή του σε μια άλλη. Ουσιαστικά η κυβέρνηση παραχωρεί την ακίνητη 

περιουσία έναντι χρηματοδοτικής μίσθωσης για μια ένα κύκλο εργασιών άνω των 21 ετών με 

την ιδιοκτήτρια αρχή να εισπράττει ένα εφάπαξ μίσθωμα από τον αντισυμβαλλόμενο 

μισθωτή. 

  Οι φυσικοί αυτοί πόροι είχαν παραχωρηθεί σε ιδιωτικές εταιρείες αμερικανικών 

συμφερόντων και συγκεκριμένα στην Exxon και της Διεθνούς Κοινοπραξίας μεταξύ της 

Royal Dutch Shell και τις ιαπωνικές Mitsui και Mitsubishi197. Το εν λόγω κονσόρτιο 

συγκροτήθηκε προκειμένου να διασπείρει τον κίνδυνο από την ανάληψη ενός μεγάλου 

δανείου (αλλά και την επιτυχή έκβαση ανάληψής του από πιστωτικούς οργανισμούς ή 

κερδοσκοπικά κεφάλαια) ούτως ώστε να κατασκευαστούν πλατφόρμες εξόρυξης φυσικού 

αερίου και πετρελαίου με το αντίστοιχο δίκτυο αγωγών η καθεμία και τα αντίστοιχα 

τερματικά σε σταθμούς υγροποίησης φυσικού αερίου και διυλιστήρια αντίστοιχα για 

υπερπόντια μεταφορά. 

  Προκειμένου να σταματήσει αυτή η συγκεκριμένη επένδυση η αρμόδια 

ομοσπονδιακή υπηρεσία περιβάλλοντος άσκησε αγωγή για ανάκληση όλων των 

194 στο ίδιο, σ. 97 
195 Οκτώβριος του 2005 
196 στο ίδιο, σ. 98 και πρόκειται για τις εταιρείες BP, Royal Dutch Shell και Exxon Mobil 
197 στο ίδιο, σ. 98 
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περιβαλλοντικών αδειών εργασίας στα εν λόγω κοιτάσματα198, εξαιτίας ενεργειών που 

ρυπαίνουν το περιβάλλον και είναι επιζήμια για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής199, 

μια πράξη που το αρμόδιο Υπουργείο διεκπεραίωσε αρνητικά αφαιρώντας τις όποιες άδειες 

λειτουργίας μέχρι ότου οι ενδιαφερόμενοι συμμορφωθούν με την αντίστοιχη περιβαλλοντική 

νομοθεσία που άρχισε να τροποποιείται. Αξιοσημείωτο είναι πως μόλις μία επιχειρησιακή 

συνιστώσα του έργου κατάφερνε να συμβαδίσει με τα περιβαλλοντικά πρότυπα που έθετε το 

ρωσικό Υπουργείο περιβάλλοντος κάπου αλλού εμφανιζόταν κάτι που έδειχνε ότι ήθελε 

συμμόρφωση με την προσήκουσα νομοθεσία. 

  Μέχρι το Δεκέμβριο του 2006 οι επενδύτριες εταιρείες είχαν συμφωνήσει να 

πωλήσουν το πλειοψηφικό πακέτο στην Gazprom χωρίς ωστόσο να διώξει τους εν λόγω 

παίκτες από την άμεση ξένη επένδυση που είχαν αναλάβει και καλό θα ήταν να συνέχιζαν να 

την ολοκληρώσουν αν ήθελαν ποτέ να τη δουν να αποδίδει. Αξιοσημείωτο είναι πως μόλις ο 

κρατική πρωταθλήτρια φυσικού αερίου απέκτησε το πλειοψηφικό μέρισμα της επένδυσης (σε 

τιμή κατώτερη από την αντίστοιχη ονομαστική) αυτομάτως οι περιβαλλοντικοί λόγοι που 

παρακώλυαν τις εργασίες κατασκευής άρθηκαν. 

  Μια άλλη περίπτωση της βρετανικής ΒΡ η οποία είχε αποκτήσει ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία με τη μορφή κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη λίμνη Βαϊκάλη, 

αναγκάστηκε κατόπιν πιέσεων (δικαστικών αγωγών) από Ρώσους αξιωματούχους της 

κυβέρνησης για παραβίαση συμβολαίου με την εναγόμενη εταιρεία να υπεραμύνεται πως ενώ 

το συμβόλαιο θέτει άπιαστους στόχους παραγωγής τη στιγμή που δεν εκχωρούνται οι 

απαραίτητες άδειες κατασκευής και η διαδικασία παρεμποδίζεται να ολοκληρωθεί. Εν τέλει, 

προκειμένου η ρωσική κυβέρνηση να οδηγηθεί στην κρατικοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων της επένδυσης, οι εν λόγω επενδυτές αποφάσισαν να πουλήσουν το πλειοψηφικό 

κομμάτι του μετοχικού τους κεφαλαίου στη Gazprom200. 

 Το πρόβλημα, όμως, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν πως ακόμη και αν 

συνιστούσαν οι πολυεθνικές εταιρείες εργαλεία στα χέρια της εξωτερικής τους πολιτικής η 

Ρωσία την ξεπλήρωνε με το ίδιο νόμισμα. Όντας μια στρατιωτική και πυρηνική δύναμη, η 

Ρωσία, ο George Bush δεν μπορούσε να στείλει στρατεύματα προκειμένου να ικανοποιηθούν 

τα αμερικανικά συμφέροντα. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν με βάσει τα τοτινά 

γεγονότα απώλειας που δέχθηκαν οι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες να ξεκινήσει έναν 

πιο ανώδυνο πόλεμο, πόλεμο το δίχως άλλο, που θα επικεντρώνεται έλλειψη εικόνα της 

198 στο ίδιο, σ. 99 
199 6 Σεπτεμβρίου 2006 
200 στο ίδιο, σ. 101 
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ρωσικής κυβέρνησης για την έλλειψη δημοκρατικού χαρακτήρα και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που ξεκίνησε αρχικά κατά των προαναφερθέντων εταιρειών.  

 Μια σημαντική κίνηση από πλευράς Ρωσίας έγινε το 2007 όταν υπογράφτηκε 

συμφωνία μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας, Καζακστάν και Τουρκμενιστάν με την οποία θα 

κατασκευάζονταν ένα δίκτυο το οποίο θα ένωνε τα δίκτυα των εν λόγω χωρών με τα ήδη 

εγκατεστημένα της Ρωσικής Ομοσπονδίας με σκοπό την πώληση φυσικού αερίου στην αγορά 

της Ευρώπης201. Ο λόγος της εν λόγω κίνησης οφείλεται στα κέρδη που θα είχαν να 

αποκομίσουν και οι δύο πλευρές. Αφενός, η Ρωσία θα εγκλώβιζε τις δύο χώρες να μην 

επεκτείνουν το δίκτυό τους σε άλλη περιοχή της Ευρασίας συμβάλλοντας έτσι στον 

ανταγωνισμό και πετυχαίνοντας την πολιτική σύμπλευση των δύο χωρών με αυτήν της 

Ρωσίας, αφετέρου οι δύο χώρες θα κέρδιζαν πολύτιμο χρόνο προσκόμισης εσόδων μέχρι να 

βρουν αγοραστές σε άλλες περιφέρειες.  

 Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε ήδη από το 2006 να εκκινήσει την 

εξωτερική της πολιτική μέσα από το πέπλο της περιβαλλοντικής πολιτικής. Η έκδοση της 

Πράσινης Βίβλου έθετε κάποιους κοινούς κανόνες για όλα τα μέλη. Σύμφωνα με τον Baev 

(2012), οι προτεραιότητες που έθετε η Βίβλος σχετικά με τη φιλελευθεροποίηση και τη 

διαφοροποίηση είχαν ένα σαφή, αλλά αδήλωτο, στόχο που στρέφονταν κατά της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας.  

 Η διαφοροποίηση, λοιπόν, δε θα έπρεπε να στρέφεται τόσο κατά της ενεργειακής 

ασφάλειας από τη Βόρειο Αφρική, για παράδειγμα, αλλά να στοχεύσει το ρωσικό πάροχο 

ωσάν επικίνδυνο προμηθευτή ενώ με τη φιλελευθεροποίηση η αφήγηση μπορεί να στρέφεται 

κατά των ενεργειακών πρωταθλητών, αλλά ο στόχος που θέτεται πίσω από τις θύρες των 

συνεδριάσεων είναι κατά του ρωσικού κολοσσού202. Ωστόσο οι στόχοι που θέτει για ένα 

μέλλον απαλλαγμένο από τη ρύπανση του άνθρακα, αν και ακούγεται εξιδανικευμένο, 

σίγουρα δεν είναι εφικτό με τα υπάρχοντα δεδομένα και την ελλιπή χρηματοδοτική 

υποστήριξη.  

 Βάζοντας στο παιχνίδι και το ατύχημα της Fukushima στην Ιαπωνία το Μάρτιο του 

2011 γίνεται φανερό πως ο τωρινός αιώνας θα είναι του φυσικού αερίου και πως η Ευρώπη 

θα αναγκαστεί να στραφεί στο φυσικό αέριο ως τη διάμεσο που οδηγεί σε ένα πιο 

περιβαλλοντικά φιλικό μέλλον. Μπροστά σε αυτή τη στροφή η Ρωσία φαίνεται να στρέφεται 

περισσότερο στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια αντί της αγοράς σε τρέχουσες τιμές πράξεων 

201 στο ίδιο, σ. 113 
202 Baev (2012) From European to Eurasian energy security. Journal of Eurasian Studies 3:177-184, σ. 180 
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αγοραπωλησίας εντός δύο ημερών203. Με αυτόν τον τρόπο η Ρωσική Ομοσπονδία αποφεύγει 

τη δημιουργία ενός χρηματιστηρίου ενέργειας μέσα από το θεσμό του λειτουργού αγοράς, 

καθιστώντας την ευάλωτη από μια κερδοσκοπική επίθεση εις βάρος της τη στιγμή που θέλει 

μια σταθερή πελατεία να χρηματοδοτεί τη γεωπολιτική της στρατηγική.                                   

6. Η διεθνής στρατηγική σήμερα 

6.1 Η στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας 
 

 Οι πατέρες της μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο περιοριστικής στρατηγικής των ΗΠΑ 

George Kennan και Paul Nitsche, ήταν αυτοί που εναντιώθηκαν στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ 

στην κεντροανατολική Ευρώπη σε μια εποχή που ακολούθησε της κατάρρευσης της 

Σοβιετικής Ένωσης204. Οι Ρώσοι ηγέτες άρχισαν ευθέως να καταγγέλλουν την εθνική 

πυραυλική αμυντική πολιτική των ΗΠΑ, την διεύρυνση του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία 

συμβατικής δύναμης στην Ευρώπη του 1990, η οποία εφαρμόστηκε το 1999205.  

 Ο Nitsche δήλωνε ότι ένα διευρυμένο ΝΑΤΟ ριψοκινδύνευε μια πιθανή 

υπερεπέκταση  με τα νέα μέλη να αποτελούν «καταναλωτές» ασφάλειας παρά «παραγωγούς» 

και υποστήριζε ότι όσο περισσότερο ασχολείται με την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων για 

τη διαφύλαξη της ασφάλειας, τόσο περισσότερο αραιώνουν τα πυρηνικά αμυντικά 

αντανακλαστικά του, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερες προετοιμασμένες να αποτρέψουν μια 

ενδεχομένων συμβατική και πυρηνική σύγκρουση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων206. Αυτό είναι 

το ρίσκο της υπερτροφίας. Το πρώτο κύμα διεύρυνσης αφορούσε την κεντρική Ευρώπη με τις 

χώρες της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της πρώην ανατολικής Γερμανίας κάτι 

που στιγμάτισε έντονα την κυβέρνηση Κλίντον. Το δεύτερο κύμα συνέβη επί κυβερνήσεως 

Bush την περίοδο του 2004 όπου οι Λετονία, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Σλοβακία, η 

Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Σλοβενία εντάχθηκαν στο συνασπισμό. Από οικονομικής 

πλευράς η διεύρυνση στόχευε στην παροχή μιας ασφαλούς αιγίδας για περιφερειακή 

ανάπτυξη και για επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών, ενώ παράλληλα ήλεγχε την 

επανεμφάνιση ενός ρωσικού ιμπεριαλισμού207. Επίσης, το ΝΑΤΟ άρχισε να συλλογίζεται 

διεύρυνση της συμμετοχής σε Ουκρανία και Γεωργία.  

203 στο ίδιο, σ. 181 
204 Gardner (2007) Averting Global War: Regional Challenges, Overextension, and options for American 
Strategy, Palgrave Macmillan, σελ. 37 
205 στο ίδιο, σ 37 
206 στο ίδιο, σ. 38 
207 στο ίδιο σ. 38 
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 Η περικύκλωση της Ρωσίας από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ φαίνεται να στοχεύει στη 

διασφάλιση των αγωγών που προμηθεύουν με πετρέλαιο και υγραέριο την Ευρώπη, που 

αναγκαστικά υπερκαλύπτουν τις σφαίρες επιρροής και ασφάλειας της Ρωσίας. Επιπλέον, δεν 

αποτελεί αναλήθεια ότι η πυραυλική ασπίδα θα μπορούσε κάλλιστα να διασφαλίσει και να 

αποτρέψει τυχόν πυραύλους από τη Ρωσία στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, ενώ θα ήτο 

πολύ χρήσιμη η συμβολή στην αποτροπή αποτρεπτικού χτυπήματος ή ανταποδοτικού. Πάνω 

σε αυτό το θέμα, η Μόσχα αναγκάστηκε να αναπτύξει τους SS Topol-Μ διηπειρωτικούς 

πυραύλους με την ικανότητα να διατρυπήσουν τις εχθρικές πυραυλικές ασπίδες ενώ 

ισχυρίζεται ταυτόχρονα πως αναπτύσσει πιο αποδοτικά οπλικά συστήματα ακόμη και αν το 

πυρηνικό υποβρύχιο Bulava με τα SLBM συστήματα να έχουν υποστεί σημαντική φθορά και 

ποικίλα τεχνικά προβλήματα.  

 Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ για να συμπεριλάβει την Ουκρανία αντιπροσωπεύει μια 

απειλή στη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία. Κατά τον Gardner (2007), η διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης υπονόμευσε το προηγούμενο βιομηχανικό σύμπλεγμα το οποίο ήταν ήδη 

στο όριο της χρεοκοπίας, αλλά το κατέστησε πιο δύσκολο να παραγάγει πυρηνικά υποβρύχια 

και αντίστοιχους πυραύλους για αυτές τις υποβρύχιες μονάδες, επειδή οι εργολάβοι 

διασκορπίστηκαν στην Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών. Αυτό με λίγα λόγια 

σημαίνει πως αν το Κίεβο μπει στο ΝΑΤΟ τότε θα διακόψει κάθε στρατιωτικής παρασκευής 

σύμβαση που έχει με τη Μόσχα. Η επικινδυνότητα ανοικτής αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΑΤΟ 

και Ρωσίας είναι εντονότερη παρά ποτέ καθώς η δεύτερη γνωρίζει ότι το πρώτο διαθέτει την 

ικανότητα πλήγματος μέχρι τη ρωσική ενδοχώρα. 

6.2 Η οικονομική θηλιά των φυσικών πόρων  
 

 Στο συγκεκριμένο μέρος θα γίνει μνεία στον οικονομικό πόλεμο των φυσικών πόρων. 

Μια πρακτική που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει ονομαστεί από τη διεθνή βιβλιογραφία 

ως πετρο-διπλωματία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομικού πολέμου είναι η πρόκληση 

πόνου στον πληθυσμό πράγμα που τον εξαναγκάζει να στραφεί κατά των ηγετών του 

αναγκάζοντας την πολιτική ηγεσία να στραφεί σε διαφορετική συμπεριφορά στη διεθνή 

πολιτική αν δε θέλει να χάσει τα πολιτικά ερείσματα στο εσωτερικό του κράτους.  

 Ο Newnham (2013) εξετάζει με ποιο τρόπο έχει εφαρμοστεί αυτή η πρακτική στη 

Ρωσία, έχοντας κατά νου τον αντίστοιχο επιβληθείσα παραδειγματισμό στο Ιράν, θεωρώντας 

πως με την εισαγωγή της Δημοκρατίας ως πολιτικού εργαλείου είναι πολύ πιο κοινό και 

εύκολο από ότι σε προηγούμενες ιστορικές στιγμές με ποιο σκοπό μπορούν οι ελεύθερες 
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εκλογές να κατευθυνθούν από ξένες κυρώσεις208. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει τις προσπάθειες 

της Ρωσίας να επηρεάσει και να διευρύνει την Πολιτική της στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας 

οικονομικές πιέσεις μετά την Πορτοκαλί Επανάσταση του υποστηριζόμενου από τη Δύση 

Viktor Υushchenko και απεναντίας υποστήριζε την επανεκλογή του υποστηριζόμενου από τη 

Ρωσία υποψήφιου Victor Yanukovytch.  

 Ο εύθραυστος σχηματισμός του Υushchenko δυσκολεύτηκε να επανεκλεγεί μετά τις 

οικονομικές πιέσεις ανοίγοντας το δρόμο για τον ανταγωνιστή του συντελώντας σε αλλαγή 

καθεστώτος, πράγμα που σήμαινε ότι ακύρωσε τις πολιτικές στις οποίες αντιτίθετο η Μόσχα 

με αποτέλεσμα ως αντάλλαγμα οι κυρώσεις να μετατραπούν σε επιχορηγήσεις. 

  Μέχρι το 2004 η τιμή χρέωσης που επέβαλε η Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία 

ήταν $50 ανά 1,000 κυβικά μέτρα τη στιγμή που η τιμολόγηση του εξαγώγιμου αερίου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση έφτανε τα $235 ανά 1,000 κυβικά μέτρα. ενώ και από το συνολικό 

εξαγώγιμο όγκο των 60 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, τα 17 δισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα παρέχονταν χωρίς χρέωση, ενώ επέτρεπε τη συσσώρευση χρέους209 για την αγορά 

αερίου στην ουκρανική αγορά.  

 Μετά το 2004, όμως, τα πράγματα άλλαξαν καθώς ο Πορτοκαλί Συνασπισμός με τον 

οποίο κατέβαιναν στις εκλογές ο Viktor Υushchenko και η Julia Tymoshenko οι οποίοι 

υποστηρίζονταν από τη δυτική Ουκρανία έπρεπε να ανταγωνιστούν για το χρίσμα με τον 

Victor Yanukovytch που υποστηριζόταν από τους Ρωσόφωνους πληθυσμούς της Κριμαίας 

και της ανατολικής Ουκρανίας. 

  Επιπλέον, η ναυτική βάση στη Σεβαστούπολη η οποία μπορεί να προσλιμενίσει 

πολεμικά μεγάλου εκτοπίσματος και να τα επισκευάσει αποτελεί στοιχείο επιβολής 

στρατιωτικής ισχύς στην περιοχή καθώς οι άλλες βάσεις το Sochi210 και στο Novorossiysk 

δεν έχουν την τεχνική υποδομή για κάτι τέτοιο πράγμα που θα απαιτούσε μια πολύχρονη και 

πολυέξοδη αναβάθμισή τους211. Επομένως, μια στροφή της Ουκρανίας στη σφαίρα επιρροής 

της Δύσης, θα καθιστούσε την παραμονή του ρωσικού στόλου δύσκολη με την Ουκρανία πιο 

επιρρεπή στην αύξηση ή την αλλαγή της χρηματοδοτικής μίσθωσης της βάσης.  

 Σημαντικό εργαλείο εφαρμογής αυτής της πετρο-διπλωματίας ήταν η διεθνική 

εταιρεία Gazprom. Όπως μας λέει ο Newnham (2011) σε προηγούμενη μελέτη του, για να 

συντελεστεί η καθεστωτική αλλαγή πρέπει το κράτος το οποίο ασκεί την επιθετική πολιτική 

208 Newnham (2013) Pipeline Politics: Russian energy sanctions and the 2010 Ukrainian elections. Journal of 
Eurasian Studies 4: 115-122, σελ. 116 
209 στο ίδιο, σ. 117 
210 στο οποίο διεξήχθηκαν οι αγώνες της 22ης Χειμερινής Ολυμπιάδας το 2014 από τις 7 έως τις 23 
Φεβρουαρίου  
211 στο ίδιο, σ. 120 
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αλλαγής των αποτελεσμάτων να έχει μεγαλύτερη οικονομία από το κράτος που υφίσταται την 

αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα η εμπορική εξάρτηση του μικρότερου από το άλλο να το καθιστά 

περισσότερο ευάλωτο αν το εμπορεύσιμο αγαθό ανέρχεται σε σημαντικό ποσοστό του 

εμπορικού του ισοζυγίου212. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται η οικονομική σύρραξη. 

Συνεπώς, εδώ έχουμε μια ασύμμετρη αλληλεπίδραση ή πολύ ερμηνευτικά μια εξάρτηση. 

 Ωστόσο, η σχέση είναι αμφίδρομη καθώς η Ρωσική Ομοσπονδία από τη μεριά της έχει 

ανάγκη από εισροή προσόδου και σκληρού νομίσματος (το οποίο μπορεί να μεταφραστεί σε 

κυριαρχικά κεφάλαια213), εν προκειμένου δολαρίου, προκειμένου να απαγκιστρώσει την 

Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δεσμά της αμερικανικής υψηλής πολιτικής.  

 Η πολιτική που ασκεί επί της παρούσης είναι η επιχορήγηση φίλιων κρατών και η 

χρέωση σε τρέχουσες τιμές αγοράς τους αντιπάλους της. Φυσικά, η Ρωσία δεν είναι 

διατεθειμένη να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος με αποτέλεσμα να χάσει πάλι το 

παιχνίδι όπως έγινε με την οικονομική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την άτακτη 

υποχώρηση από το Αφγανιστάν214.  

 Μια πολιτική εξαγωγών κατά τον Newnhan (2011) καθιστά τις όμορες χώρες όπως 

την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τα βαλτικά κράτη αξιόχρεα επιτρέποντάς τους να 

συσσωρεύουν χρέος από την πώληση ενεργειακών πηγών σε αυτές. Προφανώς, μια αλλαγή 

στρατοπέδου από τη ρωσική σφαίρα επιρροής στη δυτική υπέρ των χωρών αυτών, 

ενδεχομένως να μην έχει ως αποτέλεσμα μονάχα την υποαντιπροσώπευση των ρωσικών 

πληθυσμών στις χώρες αυτές, ούτε και την τυχόν εγκατάσταση αντιβαλλιστικών 

συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα και μια πολιτική κουρέματος χρεών κατόπιν ενδεχομένου 

αιτήματος στο ΔΝΤ για στάση πληρωμών των χρεών, πράγμα που θα επιβάλλει σε όλες τις 

πλευρές να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να διαπραγματευτούν ένα ενδεχόμενο 

κούρεμα. Αξιοσημείωτο παραμένει, πως το Διεθνές Νομισματικό Εργαλείο αποτελεί ένα 

έξοχο εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. 

  Όπως ισχυρίζεται ο Wight (2005) στην περιγραφή του για τη διεθνής κοινωνία η 

ρεαλιστική παράδοση λέει ότι αυτή είναι οι μεγάλες δυνάμεις γιατί γύρω από αυτές 

περιστρέφεται ο κόσμος215. Συνεπώς και το εργαλείο έχει περισσότερη διαπραγματευτική 

ισχύ για εκείνος που έχει τα μέσα να το αξιοποιήσει. Εν προκειμένου είναι οι ΗΠΑ. 

212 Newnham (2011) Oil, carrots and sticks: Russia's energy resources as a foreign policy tool. Journal of 
Eurasian Studies 2: 134-143, σελ. 135 
213 δανειακά κεφάλαια σε συνάλλαγμα προς το δημόσιο ή οργανισμούς του δημοσίου άλλης χώρας 
214 στο ίδιο, σελ. 136 
215 Wight (2005) Διεθνής Θεωρία. Τα τρία Ρεύματα Σκέψης. Εκδόσεις Ποιότητα, σ. 40, η απάντηση στην 
ερώτηση «Τι είναι διεθνής κοινωνία» είναι ξεκάθαρη: «Τίποτα». Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια δευτερεύουσα, 
εναλλακτική απάντηση που δίνουν μερικές φορές οι Ρεαλιστές, ότι η διεθνής κοινωνία δεν είναι τίποτα άλλο 
από τις μεγάλες δυνάμεις. Οι μεγάλες δυνάμεις συνιστούν την όποια διεθνή κοινωνία υπάρχει.  
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Επομένως τα εργαλεία που έχει η Μόσχα στη διάθεσή της δεν ήταν οι ξένες ιδιωτικές 

εταιρείες που ήλεγχαν τα αποθέματα πετρελαίου της Ρωσίας, αλλά η κρατική Gazprom η 

οποία μεγάλωσε μετά από ανάληψη των μετοχικών μεριδίων κατόπιν «έξωσης» των 

ιδιωτικών εταιρειών.  

 Το βασικό εργαλείο της Μόσχας είναι ο έλεγχος των δικτύων αγωγών και 

ενεργειακών εγκαταστάσεων στις γειτονικές χώρες216, ελέγχοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα 

σημεία εισόδου και εξόδου έγχυσης φυσικού αερίου στο δίκτυο σε περίπτωση που αυτές οι 

χώρες θελήσουν να βρουν εναλλακτικές πηγές (νέες πιο ανταγωνιστικές αγορές) εφοδιασμού. 

Αυτό σημαίνει πως αν η Ουκρανία επιθυμούσε να διαφοροποιήσει περεταίρω τις πηγές της 

αγοράζοντας από τη Γερμανία εισαγόμενο Νορβηγικό ή σχιστολιθικό εξαγώγιμο αέριο από 

τις ΗΠΑ εισαγόμενο στην Πολωνία, πιθανώς να μπορεί η Ρωσία να χρεώσει την πρόσβαση 

στα δίκτυα αυτά αυξάνοντας το οριακό κόστος εισαγωγής από άλλο πάροχο.  

6.3 Η Επίδραση των κεφαλαιαγορών 
 
            Τα κυριαρχικά κεφάλαια είναι επενδυτικά εργαλεία τα οποία επιδέχονται 

χρηματοδότηση από την εξαγωγή χρηματιστηριακών υλικών εμπορευμάτων ή τη μεταφορά 

στους αντίστοιχους λογαριασμούς σκληρού συναλλάγματος, τα οποία κεφάλαια λειτουργούν 

για λογαριασμό των κυβερνήσεων. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η έλλειψη 

πληροφόρησης πάνω σε αυτά τα κεφάλαια, ένα κενό πληροφόρησης που δημιουργεί στις 

καθεστηκυίες δυτικές δυνάμεις υποψίες ως προς τον τρόπο, για τον οποίο εκείνα τα 

αποκαλούμενα «σκιώδη» κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν. Είναι φανερό πως, οι άνθρωποι, 

χωρίς πληροφόρηση δεν μπορούν να προσαρμόσουν τις κινήσεις τους ανάλογα με τα 

δεδομένα που λαμβάνουν.  

             Συνεπώς, αν δεν έχουν δεδομένα η επιλογή στη διάθεσή τους είναι είτε να μην 

πράξουν καμία κίνηση/ενέργεια ή να προσαρμόσουμε τις κινήσεις με τέτοιο τρόπο που θα 

εξαφανίσουν το σκοτεινό πέπλο μπροστά από τα μάτια τους. Ο Κωνσταντόπουλος (2010) 

κάνει λόγω για τη σημασία που έχουν οι οικονομικές στρατηγικές και προθέσεις των ξένων 

κυβερνήσεων και τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων που δημιουργούν για το συμφέρον του 

κράτους217. Τα κυριαρχικά κεφάλαια είναι αναμφισβήτητα προϊόν της παγκοσμιοποίησης η 

216 Newnham (2011) Oil, carrots and sticks: Russia's energy resources as a foreign policy tool. Journal of 
Eurasian Studies 2: 134-143, σελ. 138. 
217 Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στην οικονομική κατασκοπεία δες: Ιωάννης Κωνσταντόπουλος (2010) 
Οικονομία και κατασκοπεία. Θεωρία και Πράξη, εκδόσεις Ποιότητα. Στο βιβλίο του ο Κωνσταντόπουλος μιλάει 
για τη σημασία της κατασκοπευτικής δραστηριότητας στη μεταφορά τεχνολογίας από την καινοτόμο χώρα 
στόχο καθώς και την απόκτηση δεδομένων οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και λογιστικών 
καταστάσεων που στοιχειοθετούν τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, η 
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οποία επιτάχυνε τις διασυνοριακές επενδύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε επενδυτικά 

αμοιβαία και αντισταθμιστικά κεφάλαια να μπορέσουν να αγοράσουν κρατικά χρέη σε μορφή 

ομολογιών, μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων διαπραγματευόμενο στα διεθνή χρηματιστήρια 

και παράγωγα προϊόντα υψηλής μόχλευσης ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.  

             Ουσιαστικά ένα κυριαρχικό κεφάλαιο ή όπως το βρίσκουμε στην αγγλοσαξονική 

βιβλιογραφία ως Sovereign Wealth Fund, όπως υποδηλώνει και η ονομασία του αποτελεί 

έκφραση κυριαρχίας του κράτους. Δηλαδή, σε αντίθεση με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο 

συγκροτείται από ιδιώτες, το κυριαρχικό συγκροτείται από τα κράτη χαράσσοντας μια 

στρατηγική επενδυτικού κινδύνου ανάλογα με τους στόχους που θέτει η διοίκηση/κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με τον Edwin M. Truman (2007) τα κυριαρχικά κεφάλαια έχουν μακρόπνοη 

πολιτική και για αυτό το λόγο έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους μια ευρεία γκάμα επενδυτικών 

προϊόντων, με σκοπό να αποκτήσουν μερίδια εταιρειών που έχουν άμεσες ξένες επενδύσεις 

και πάγια περιουσιακά στοιχεία σε ξένες χώρες, τα οποία διαφέρουν από τα σταθεροποιητικά 

κεφάλαια (stabilization funds) τα οποία φημίζονται για τη χαμηλού ρίσκου επένδυση και την 

άμεση ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήματος και έχουν σα στόχο να 

απαλύνουν την επιβάρυνση του ισοζυγίου πληρωμών σαν επέλθει μια μείωση τιμών 

εξαγώγιμων εμπορικών αγαθών ακόμη και την αποστείρωση της ρευστότητας από την 

αγορά218. Ο ίδιος πιστεύει πως διατηρώντας, οι κυβερνήσεις των αναδυόμενων οικονομιών, 

μια διασυνδεδεμένη τιμή συναλλάγματος, οι δοσοληψίες που διενεργούνται με βάση τη 

συγκεκριμένη ισοτιμία των δύο νομισμάτων θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 

πλεονάσματος219 στο εμπορικό ισοζύγιο και εισροές ξένου συναλλάγματος σε σκληρό 

νόμισμα. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε Ρωσία και Κίνα, με την πρώτη να έχει αναγάγει την 

εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε πηγή αύξησης των εσόδων της και την Κίνα την 

εξαγωγή μεταποιητικών προϊόντων σε άμεση προτεραιότητα των δικών της εσόδων. 

Συγκεκριμένα η συναλλαγματική ισοτιμία είναι 1 δολάριο προς 6.2 ρενμίμπι, 34.7 ρούβλια 

και 0.7 ευρώ.  

ΕΣΣΔ οπισθοδρόμησε στον τομέα της τεχνολογίας και προκειμένου να μείνει πίσω αναγκάστηκε να επενδύσει 
στην οικονομική κατασκοπεία, δηλαδή στην απόκτηση ξενόφερτης τεχνολογίας χωρίς έξοδα (γλιτώνοντας τη 
διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης) και χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στη Σοβιετική Ένωση να συμβαδίζει 
οριακά με την ανταγωνίστρια δύναμη. Καταλήγει πως η πληροφόρηση (η οποία στοιχίζει αν διενεργείται 
κατασκοπεία, αλλά στοιχίζει σε πολλαπλάσιο βαθμό αν δεν ασκείται καθόλου) αποτελεί ένα διαχρονικό 
γνώρισμα της εξωτερικής πολιτικής κάθε χώρας.  
218 ουσιαστικά η έννοια της αποστείρωσης αναφέρεται στην πώληση κρατικών ομολόγων από την κεντρική 
τράπεζα μέσω του τραπεζικού τομέα για την απορρόφηση του εισαγόμενου συναλλάγματος που ρέει σε μια 
εξαγωγικά στοχευόμενη οικονομία, που προκύπτει δηλαδή από την αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων 
της εφαρμόζοντας αντικυκλική δημοσιονομική πολιτική   
219 Edwin M. Truman (2007) Sovereign Wealth Funds: The Need for Greater Transparency and Accountability. 
Policy brief in International Economics: 1-9. Washington: Peterson Institute for International Economics 
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             Οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν μια λίμνη (pool) 

συναλλαγματικών αποθεματικών από τα πλεονάσματα του ισοζυγίου πληρωμών τους ή από 

τις εξαγωγές πεπερασμένων πρώτων υλών. Σύμφωνα με τον Dilip K. Das (2009) το πρώτο 

σχετικό δημιουργηθέν κεφάλαιο ήταν το 1953 της Kuwait Investment Authority (KIA), της 

Kiribati Revenue Equalization Reserve Fund το 1956, των Temasek Holdings of Singapore 

και της Alaska Permanent Fund το 1974 ενώ των Mubadala Development Company of Abu 

Dhabi και Alberta heritage Fund of Canada το 1976220. Ο ίδιος πιστεύει πως τα συγκεκριμένα 

κεφάλαια μπορούν να διαδραματίσουν ένα αποταμιευτικό εργαλείο για τις επόμενες γενιές, 

επενδύοντας κεφάλαια χρεογράφων221 δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια λίμνη 

κεφαλαίων από την οποία μπορούν να αντληθούν κεφάλαια και να αντιμετωπιστούν η 

αστάθεια των τιμών και της προσφοράς συντελώντας σε μια σταθερή παροχή προσόδου. 

Αυτό το επενδυόμενο κεφάλαιο διοχετεύεται στις ανεπτυγμένες οικονομίες οι οποίες 

παρουσιάζουν εμπορικά ελλείμματα όπως είναι οι ΗΠΑ και χώρες της ΕΕ.  

             Αυτή η πρακτική είναι που φοβίζει και τις δυτικές χώρες με τις ίδιες να γίνονται οι 

οφειλέτες εκεί που τα προηγούμενα έτη ήταν οι πιστώτριες χώρες. Η κρίση του 2007 που 

προκλήθηκε από τη δανειοδότηση ενυπόθηκων δανείων αυξημένου επιτοκίου και μειωμένης 

εξασφάλισης οδήγησε σε τρομακτικές απώλειες στο χρηματοπιστωτικό τομέα με πολλά 

ιδρύματα να δέχονται τρομακτικές πιέσεις με κάποια από αυτά να καταρρεύσουν, όπως η 

Lehman Brothers. Ο Dilip K. Das (2009) μας λέει πως τα κυριαρχικά κεφάλαια βρήκαν 

πρόσφορο έδαφος να χαλαρώσουν την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και ενίσχυσαν την 

παραπαίουσα αμερικανική οικονομία. Συγκεκριμένα, η Abu Dhabi Investment Authority 

παρείχε ένεση ρευστότητας στη Citigroup, η Singapore's Government Investment Corporation 

ενίσχυσε την UBS και η Tomasek Holdings of Singapore έσπευσε να βοηθήσει τη Merrill 

Lynch222. Η οικονομική αβεβαιότητα αναμφισβήτητα πυροδότησε για τα εν λόγω ταμεία μια 

επενδυτική ευκαιρία να επενδύσεις στην αμερικανική αγορά ως αποτέλεσμα της συνεχούς 

μεγέθυνσης των κεφαλαίων τους και της ανάληψης κινδύνου εκ μέρους τους με την 

ταυτόχρονη έλλειψη διαθέσιμων επενδυτικών στόχων223. Σαν κεραυνός εν αιθρία 

παρουσιάστηκε ζήτηση για χρέος πράγμα που μπορεί να βάλει σε πειρασμό μια πολιτική 

οικονομικής εξόντωσης προκειμένου να δημιουργηθεί ζήτηση εκεί που δεν υπάρχει. Το 

220 Dilip K: Das (2009) Sovereign-Wealth Funds: the institutional dimension. Int Rev Econ 56: 85-104, σελ. 88 
221 στην περίπτωση που δεν επενδύονται στην εγχώρια αγορά ή σε βραχυπρόθεσμες εισαγωγές καταναλωτικών 
προϊόντων 
222 στο ίδιο, σ. 90 
223 Shams Butt, Anil Shivdasani, Carsten Stendevad and Ann Wyman (2008) Sovereign Wealth Funds: A 
Growing Global Force in Corporate Finance. Journal of Applied Corporation Finance. Volume 19. Number 1: 
73-83, σελ. 79  
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αποτέλεσμα, όπως ήταν φυσικό, ήταν οι δριμείς κατηγορίες από τις δυτικές χώρες ότι η 

αρωγή από τα συγκεκριμένα κυριαρχικά κεφάλαια μπορούν να είναι το εργαλείο 

στρατηγικών και γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων. Φυσικά αυτή η κατηγορία έχει και μια 

υπόρρητη γεωοικονομική224 ανταπόκριση. Συγκεκριμένα τα κυριαρχικά κεφάλαια των 

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σιγκαπούρης, του Κουβέιτ, του Κατάρ διακρίνονται για 

τη μεγάλη τους οικονομική δύναμη και την ισχνή τους στρατιωτική δύναμη, πράγμα που τα 

καθιστά ευάλωτα στη στρατιωτική ομπρέλα μιας ισχυρότερης δύναμης και δη των ΗΠΑ. 

Αυτή ήταν μια καλή στρατηγική προκειμένου να στραφεί η προσοχή προς τα κυριαρχικά 

κεφάλαια της Κίνας κατά βάση και της Ρωσίας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

εργαλεία εξωτερικής πολιτικής. Αυτό που παρατηρείται είναι η διαρροή κεφαλαίου από εκεί 

που περισσεύει στους αρνητικούς αποταμιευτές συνιστώντας κατά τον Dilip K. Das (2009) 

μια ειρωνεία της ιστορίας για τους παραδοσιακούς πιστωτές, με το φόβο των τελευταίων να 

τους αγωνιά σε περίπτωση που οι κυβερνήσεις των χωρών με τα κυριαρχικά ταμεία αρχίζουν 

να επενδύουν σε ευαίσθητους τομείς όπως τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, για εξαγορά 

διαμετακομιστικών δικτύων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου ή πετρελαίου καθώς και 

εξαγορά εταιρειών σε συγκεκριμένες χώρες ή ακόμη και βάζοντας στο στόχαστρο μεγάλες 

διεθνικές εταιρείες στο εσωτερικό των ανεπτυγμένων δυτικών χωρών225.  

             Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν ενδείξεις «ύπουλης» συμπεριφοράς226 και μάλλον η 

αξιοποίηση των εν λόγω ταμείων στρέφεται κατά κύριο λόγο στην αξιοποίηση και μείωση 

της εσωτερικής ανησυχίας εκεί που οι εσωτερικοί μηχανισμοί του κράτους δυσκολεύονται να 

προσφέρουν ένα κράτος πρόνοιας στον πληθυσμό τους, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση 

της κρατικής κυριαρχίας παρά στην επιβολή της κρατικής κυριαρχίας εκτός συνόρων. 

Αναμφίβολα οι Αρχές του Σαντιάγκο που υιοθετήθηκαν το 2008 είχαν σα στόχο να αυξήσουν 

την αξιοπιστία και την διαφάνεια των εν λόγω χρηματοοικονομικών ροών227 καθώς αφενός 

θα μπορούσαν κατά τους πιο καχύποπτους να χρηματοδοτούν τρομοκρατικές οργανώσεις και 

τυχόν εξοπλισμό τους που ενδεχομένως μια απόκτηση πυρηνικής κεφαλής ίσως και να 

άλλαζε τη δυναμική των καταναλωτικών αγορών, αλλάζοντας το πληθυσμιακό μερίδιο προς 

όφελος τρίτων, αναδεικνύοντας νέες δυναμικές. Πιο ήπιος στόχος θα μπορούσε να ήταν να 

αποφευχθούν τυχόν αποσταθεροποιητικές πρακτικές οικονομικού πολέμου δημιουργώντας 

224 δόγμα σύμφωνα με το οποίο η ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών και η αμυντική ασφάλεια είναι ισότιμες 
και με βάση τις παρατηρήσεις μου θεωρώ που αποτελεί αιχμή της αμερικανικής, αλλά και κάθε αναθεωρητικής 
μεγάλης δύναμης της εξωτερικής τους πολιτικής σε παγκόσμιο βεληνεκές.  
225 Dilip K: Das (2009) Sovereign-Wealth Funds: the institutional dimension. Int Rev Econ 56: 85-104,, σ. 93 
226 στο ίδιο, σ. 98 
227 μια συμφωνία η οποία επιβεβαιώθηκε από τη διάσκεψη στο Όσλο στις 2 Οκτωβρίου του 2013, Edwin M. 
Truman (2013) Implementation of the Santiago Principles for Sovereign Wealth Funds: A Progress Report. 
Policy Brief. Washington: Peterson Institute for International Economics  
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ανασφάλεια στην αγορά διαταράσσοντας το ενεργητικό συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων με την πώληση σε αυτά χρεόγραφα χαμηλότερης εξασφάλισης και αγοράζοντας 

περιουσιακά στοιχεία χαμηλότερης μόχλευσης.                      

6.4 Η νέα τεχνολογία στην άντληση ενεργειακών πόρων  
 

 Για τους ρεαλιστές, η δύναμη είναι υλικής φύσεως και στην περίπτωση της ενέργειας, 

δεν έχουμε να κάνουμε με ένα κοινό αγαθό, αλλά για ένα στρατηγικό απόθεμα, το οποίο 

χρησιμοποιείται ως στόχος εξυπηρέτησης της γεωπολιτικής αναγκαιότητας. Ωστόσο, η 

απάντηση που δίνουν πολλοί μελετητές για την ενεργειακή οπλοκατοχή δεν αληθεύει και έχει 

να κάνει περισσότερο με τον τρόπο, την οπτική και την αφήγηση που δίνουν οι ευρωπαίοι. 

Με αυτό το σκεπτικό δεν αναιρείται η ρεαλιστική οπτική που έχουν για την πρώην σοβιετική 

χώρα, απλά αμφισβητείται η αμυντική στάση που έχουν λάβει οι δυτικές δυνάμεις ωσάν οι 

εξαγωγές να παρομοιάζονται με μια αρκούδα που οπλοφορεί ξεχνώντας πως και η ίδια η 

βιομηχανική Ευρώπη εξάγει αγαθά υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Αν μη τι άλλο η 

διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού που ευαγγελίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

είναι τίποτα άλλα από μια Ευρώπη με ένα περίστροφο που στρέφεται κατά της Ρωσίας. 

  Όπως ισχυρίζεται η Kropatcheva (2014) η συνεργασία των κρατών της Ευρώπης έχει 

μια τελεολογική αντί μια κανονιστική διαμόρφωση έναντι απτών αποτελεσμάτων228. Η 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών άντλησης μεγάλου όγκου φυσικού αερίου μέσα από 

σχιστολιθικούς σχηματισμούς έδωσε τη δυνατότητα στην ανάπτυξή τους εκεί που κατά το 

παρελθόν το οικονομικό κόστος καθιστούσε την άντληση απαγορευτική.  

 Ωστόσο, αυτή η τεχνολογία δεν ήρθε στο προσκήνιο χωρίς περιβαλλοντικές 

ανησυχίες229 ή ανησυχίες ως προς τη γρήγορη εξάντληση των σχιστολιθικών αποθεμάτων. 

Με την Κίνα να αναπτύσσει και αυτή τη δικιά της τεχνολογία για άντληση των δικών της 

σχιστολιθικών αποθεμάτων η ανάπτυξη των αντίστοιχων αμερικανικών έχει συνοδευτεί με 

μια απίστευτη προώθηση της εικόνας της ως ενεργειακός εξαγωγέας του μέλλοντος που 

πολλοί δε θα δίσταζαν να δουν πως κάτω από αυτή την κίνηση κρύβεται μια επικίνδυνη και 

πανάκριβη μπλόφα τόσο σε διαφήμιση όσο και σε ερευνητικό έργο που από πίσω κρύβεται η 

επιβράδυνση της ανέλιξης του ρενμίμπι ως παγκόσμιου αποθεματικού, το οποίο σίγουρα εκεί 

228 Kropatcheva (2014) He who has the pipeline calls the tune? Russia's energy power against the background of 
the "shale revolutions". Energy policy 66: 1-10, σελ. 2 
229 Bocora (2012) Global Prospects for the Development of Unconventional Gas. Procedia -  Social and 
Behavioral Sciences 65: 436-442, σελ. 440, τα παράγωγα της διαδικασίας παραγωγής σχιστολιθικού αερίου 
όπως είναι το βενζένιο, τολουένιο, φορμαλδεΰδη και υδροχλωρικό οξύ που μπορούν κάλλιστα να διεισδύσουν 
στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, ενώ η παραγωγή του συνοδεύεται από έκλυση μεθανίου αφήνοντας ένα 
ακόμη μεγαλύτερο ενεργειακό αποτύπωμα από ότι ο άνθρακας.    
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που το ευρώ ως αποθεματικό έχει να αντιμετωπίσει τη δυσκολία συνεργασίας μεταξύ των 

ευρωπαϊκών εθνών-κρατών, μια δυναμική, στρατιωτική και ενιαία πυρηνική δύναμη σίγουρο 

είναι πως θα έθετε πιο καίριους φραγμούς στην άσκηση επιρροής/πίεσης, ακόμη και 

μειώνοντας το εύρος των επιλογών που έχει στη διάθεσή της η αμερικανική ηγεσία.   

            Ενδεικτικά, όταν ερωτόμαστε για εναλλακτικές επιλογές του δολαρίου στο μυαλό μας 

έρχονται το ευρώ, το γιεν, η στερλίνα. Αυτά, όμως, αποτελούν νομίσματα που κατ' εξοχήν 

συμβάδιζαν με μια εξωτερική πολιτική των χωρών τους στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Κάτι 

τέτοιο δεν μπορεί να ισχυριστεί με το κινεζικό γουάν (ή ρενμίμπι).   

 Αν χαθεί το πλεονέκτημα του παγκόσμιου αποθεματικού η μείωση στις διεθνείς 

συναλλαγές για μια χώρα στο δικό της νόμισμα αυξάνει την έκθεσή της στον 

συναλλαγματικό κίνδυνο και δε θα μπορεί να χρηματοδοτεί με την ίδια ευκολία το έλλειμμα 

στο ισοζύγιο πληρωμών της τόσο εύκολο όσο κατάφεραν μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ230.  

 Επιπλέον, οι κινέζικες τράπεζες θα μπορούν να ανταγωνιστούν καλύτερα τις 

ανταγωνίστριές τους στις διεθνείς δευτερογενείς αγορές αφού θα μπορούν να φέρνουν στους 

πελάτες τους νόμισμα σε ονομαστικές τιμές στο δικό τους, για αυτό το λόγω οι κινεζικές 

αρχές έχουν ανακοινώσει τη Σαγκάη ως το νέο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο κάνοντας 

έκκληση σε υποψήφιους επενδυτές να επενδύσουν εκεί. Σύμφωνα με τον Eichengreen (2011) 

η αγορά της Κίνας ως προς τα προϊόντα σταθερού εισοδήματος231 είναι χαμηλή και τονίζει 

πως η Κίνα χρειάζεται να προβάλει περισσότερο την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 

θεσμών και τη μακροοικονομική σταθερότητά της.  

 Φυσικά αυτό το δριμύ κατηγορώ στην Κίνα δεν παύει να είναι και η άποψη της 

αμερικανικής κυβέρνησης η οποία ζητά το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς στο διεθνή 

ανταγωνισμό με την υποβολή τους σε εποπτεία και νομικό έλεγχο ενώ παράλληλα τονίζει την 

ανάγκη για ανατίμηση του νομίσματός της232. 

  Όπως είναι λογικό, το άνοιγμα στις αγορές για την Λαϊκή Δημοκρατίας της Κίνας θα 

ήταν αυτοκτονικό αν δεν κατάφερνε πρώτα να εξασφαλίσει μια διαρκής καινοτομική 

δραστηριότητα να διατηρήσει την ορμή της233. Τα λογικά βήματα μιας διεθνοποίησης ενός 

230 Eichengreen (2011) The renminbi as an international currency. Journal of Policy Modeling. Volume 33. Issue 
5: 723-730, σελ. 729  
231 αντιπροσωπευτικά του δημοσίου και αποφέρουν χαμηλό αλλά σταθερό εισόδημα σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (συνήθως σε εξαμηνιαία βάση), π.χ. έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, ομολογίες 
232 στο ίδιο, σελ. 728 
233 Αρκεί να θυμηθούμε τον τρόπο με τον οποίο το δολάριο ανταγωνίστηκε τη στερλίνα για την παγκόσμια 
κυριαρχία στις αρχές του 20ου αιώνα. Όπως μας περιγράφει ο Eichengreen (2011) το Λονδίνο εκείνη την 
περίοδο είχε ένα εύρος θεσμικών και ιδιωτικών επενδυτών που αγοράζανε και πωλούσαν προθεσμιακές 
ενέγγυες πιστώσεις οι οποίες προέρχονταν από εμπορικές συναλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και από το 
εξωτερικό. Μόλις οι αμερικανικές αρχές συνειδητοποίησαν ότι η οικονομία τους μετατρεπόταν σε αυτής μιας 
εξαγωγικής βάσης, άρχισαν να φιλελευθεροποιούν τους διασυνοριακούς τραπεζικούς περιορισμούς με την 
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νομίσματος κατά τον Eichengreen (2011)  είναι η ενθάρρυνση για τιμολόγηση και 

αγοραπωλησία στο συγκεκριμένο νόμισμα, η ενθάρρυνσή των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων να συναλλάσσονται σε αυτό το νόμισμα και η χρήση του από τις κεντρικές 

τράπεζες και κυβερνήσεις ως μια μορφή αποθήκευσης ξένων αποθεμάτων.  

 Σύμφωνα με τον Cooper (2009) η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει κατακερματισμένη με 

τη ρευστότητα να συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα προϊόντα με τους κατόχους διεθνών 

αποθεματικών να μην μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους ευρώ, αλλά τίτλους χρέους 

εκφρασμένους σε ευρώ234. Η Ιαπωνία από την άλλη έχει υψηλό ποσοστό χρέους προς 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το οποίο θεωρείται επίφοβο για έναν πληθυσμό που συνεχώς 

γερνάει και θα πρέπει οι νέες γενεές να χρηματοδοτούν ολοένα και περισσότερο τις 

γηραιότερες. Ενώ για την κινεζική αγορά η κεφαλαιαγορά δεν είναι αρκετά αναπτυγμένη235 

με τις περισσότερες αγορές να ωριμάζουν στα χέρια των αγοραστών236. Το αποθεματικό 

νόμισμα θα είναι το μήλον της έριδος για τον 21ο αιώνα. 

  Ο Cooper (2009) συμμεριζόμενος κι αυτός την άποψη πολλών αναλυτών και 

ισχυρίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα για διόγκωση του ελλείμματός 

τους εκμεταλλευόμενες το μετοχικό πριμ237 (equity premium), κερδίζοντας με αυτόν τον 

τρόπο σε πολλαπλάσιο βαθμό από τις διεθνείς επενδύσεις από ότι πληρώνει για τις διεθνείς 

της υποχρεώσεις, μια δραστηριότητα που την κάνουν τα κυριαρχικά κεφάλαια.  

 Συνεπώς, έχοντας το προνόμιο ενός νομίσματος ως διεθνές αποθεματικό, η εν λόγω 

κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση αξιοποιώντας τη μεγαλύτερη 

δυνατή πελατεία πρόθυμη να αγοράσει τις ομολογίες της238, αντί να εκδώσει χρήμα η 

ομοσπονδιακή τράπεζα να διαδραματίζει εξέχων ρόλο με την έκδοση συμφωνιών επαναγοράς. Έτσι η Fed 
αναλάμβανε την υποχρέωση να εξαγοράσει τα repos σε τακτή προθεσμία και υψηλότερη τιμή, συνεπάγοντας 
μια αύξηση των διαθεσίμων της σε νόμισμα για το διάστημα μέχρι την εξαγορά των εν λόγω τίτλων. Αυτή η 
συγκέντρωση σε συνάλλαγμα ήταν πολύτιμη για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στην οποία 
ακόμη εκτίθεντο η αμερικανική αγορά. Το αποτέλεσμα ήταν να συσσωρευτεί στη Νέα Υόρκη ένα τεράστιο 
μερίδιο συναλλαγματικών. Το επόμενο βήμα ήταν η εξαγωγή του δολαρίου επιτρέποντας στα ιδιωτικά 
πιστωτικά ιδρύματα να επεκταθούν στο εξωτερικό δημιουργώντας ένα δίκτυο υποκαταστημάτων, μια 
διαδικασία που η κεντρική τράπεζα ήταν πρόθυμη να τα βοηθήσει από τα μεγάλα αποθεματικά που είχε 
μαζέψει.        
234 αυτό γιατί το κάθε κράτος εκδίδει τίτλους χρέους εκφρασμένους σε ευρώ που σημαίνει πως ο εν δυνάμει 
αγοραστής/κάτοχος του συγκεκριμένου χρεογράφου θα πρέπει να ελέγξει τη φερεγγυότητα της κυβέρνησης που 
το διαθέτει για πώληση.   
235 Cooper (2009) The Future of the Dollar. Policy Brief. Washington: Peterson Institute for International 
Economics: 1-6, σελ. 2 
236 αυτό σημαίνει πως οι αγορασθέντες τίτλοι δεν μεταπωλούνται στη δευτερογενή αγορά για την αποκόμιση 
υψηλότερων αποδόσεων βραχυχρονίως, αλλά περιμένουν την ωρίμανση της προθεσμίας και τη χαμηλή απόδοση 
που αυτή προσφέρει, αλλά ταυτόχρονα και τη μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση.    
237 ουσιαστικά είναι η διαφορά απόδοσης μεταξύ μετοχών και ομολογιών με βάση την οποία οι επενδυτές 
στρέφονται στις μετοχές για την αποκόμιση μεγαλύτερων μερισμάτων, επειδή αν και έχουν υψηλότερη 
μόχλευση σε βάθος χρόνου αποφέρουν πολλαπλάσια κέρδη.  
238 στο ίδιο, σ. 5 
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Κεντρική Τράπεζα ή να προσφύγει σε τραπεζικό δανεισμό μειώνοντας την εγχώρια 

ρευστότητα και τα όποια συμπαρομαρτούντα προβλήματα δημιουργούνται, 

μακροοικονομικού χαρακτήρα και πόνου. Αυτή η πελατεία μπορεί να δείξει την εμπιστοσύνη 

της έχοντας γνώση της αξιοπιστίας των αμερικανικών θεσμών και της φερεγγυότητας στο 

φιλελεύθερα ιδεώδη περί προστασίας της ιδιοκτησίας.  

 Ο φιλελευθερισμός εδώ βοηθάει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης πως εν τέλει το 

χρέος της η Αμερική θα το αποπληρώσει, τιμώντας τη συμφωνία πιστωτή και οφειλέτη, μια 

σχέση που επιβεβαιώθηκε στην πιστωτική κρίση που προκλήθηκε το 2007, ενώ απεναντίας η 

Ε.Ε. δε φάνηκε να ανταποκρίνεται στο μέγεθος των περιστάσεων ειδικά μετά το κούρεμα του 

ελληνικού χρέους εκφρασμένο σε ευρώ. Επομένως παρατηρείται μια σύγκρουση εργαλείων, 

όπου η ενεργειακή αγορά αποτελεί το εργαλείο επίτευξης ενός ακόμη μεγαλύτερου σκοπού. 

Συνεπώς, έχουμε από τη μια τις ΗΠΑ με το σχιστολιθικό αέριο και το υψηλότερο κόστος του 

διάθεσης στην αγορά έναντι του συμβατού φυσικού αερίου από το οποίο βρίθει το έδαφος της 

Ρωσίας239.  

 Στόχος της Ρωσίας είναι να αποσυνδέσει τις τιμές του φυσικού αερίου από εκείνες του 

πετρελαίου ώστε να μην επηρεάζεται η τιμή του φυσικού αερίου από πολιτικές αναταράξεις 

σε περιοχές χωρών του ΟΠΕΚ, ενώ οι ΗΠΑ αξιοποιούν το σχιστολιθικό αέριο για τη δική 

τους εσωτερική κατανάλωση ενώ εξάγουν άνθρακα στην ΕΕ προκειμένου να μειώσουν την 

ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία, μια προοπτική η οποία επιβαρύνει την ΕΕ και την 

πολιτική που έχει θέσει για το 2020 για μείωση της κλιματικής αλλαγής. 

  Αναγκαστικά, αυτό θα οδηγήσει τη Ρωσία στο να μειώσει τη τιμή πώλησης του 

φυσικού αερίου240 προκειμένου να μη χαθεί το μερίδιό της από την ευρωπαϊκή αγορά241. Από 

τη μεριά της η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί το τρίτο ενεργειακό πακέτο περί 

ανταγωνισμού προκειμένου να αξιοποιήσει ένα διπλωματικό (κανονιστικό) όπλο κατά της 

ολοένα διείσδυσης της Gazprom στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη.                                

6.6 Υπάρχει εναλλακτικό αποθεματικό νόμισμα του δολαρίου; 
 

 Ο Cohen (2009) εξετάζει κατά πόσο μπορεί το ευρώ να φιλοδοξεί να καταλάβει 

μεγαλύτερο μέρος στα παγκόσμια αποθεματικά και καταλήγει πως αυτό που μετράει δεν είναι 

τόσο η συναλλαγματική του ισοτιμία όσο η ευρεία χρήση του από παράγοντες εκτός 

239 Kropatcheva (2014) He who has the pipeline calls the tune? Russia's energy power against the background of 
the "shale revolutions". Energy policy 66: 1-10, σελ. 3 
240 αξιοσημείωτο είναι πως η τιμή πώλησης μπορεί να μειωθεί και από την αύξηση των παραγωγών και της 
προσφερόμενης ποσότητας στην αγορά ενέργειας 
241 στο ίδιο, σ. 5 
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νομισματικής ένωσης για τις συνήθεις διαδικασίες που επιτελεί κάθε νόμισμα και είναι αυτών 

των συναλλαγών, της λογιστικής και της αποθηκευτικής του αξίας. Αναμφίβολα οι λήπτες 

αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ενήμεροι για τα οφέλη που προσφέρει μια 

επαυξημένη χρήση του νομίσματος στο εξωτερικό, κατοχή περιουσιακών στοιχείων με 

ονομαστική αξία εκφρασμένη σε ευρώ καθώς και η μακροοικονομική ευελιξία να 

χρηματοδοτήσει ξένα ελλείμματα από τη δημιουργία αγοραστικής δύναμης, έχοντας το 

εκδοτικό προνόμιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

 Αυτό που παρατηρεί ο Cohen (2009) είναι πως τη στιγμή της κρίσης που έπληξε τις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι δυνάμεις της αγοράς στράφηκαν στο δολάριο απαντώντας 

στο ερώτημα: «Αν όχι το δολάριο τότε τι;», πράγμα που δεν άφησε περιθώρια ασάφειας με 

την κρίση να μεταπηδά στην Ευρώπη και να μετατρέπεται σε κρίση χρέους. Όπως αναφέρει ο 

Prasad (2014) στο βιβλίο του The Dollar Trap αυτό που εν τοις πράγμασι μετράει στην 

αμερικανική οικονομία δεν είναι τόσο το μέγεθός της, αλλά ένα δομημένο πλαίσιο θεσμών, 

νομικού πλαισίου και μιας δημοκρατικής κυβέρνησης ικανής να εγγυηθεί την αξιοπιστία του 

χρηματοοικονομικού συστήματος παρά την αυξανόμενη συσσώρευση χρέους από πλευράς 

δημοσίου των Ηνωμένων Πολιτειών242.  

 Αυτή την εγγύηση των θεσμών δεν μπορεί να τη δημιουργήσει η δομή της ΟΝΕ η 

οποία περιορίζεται από την έλλειψη κυβερνητικής δομής και ενιαίου σχεδιασμού τη στιγμή 

που το ενιαίο νόμισμα διαχειρίζεται από τα επιμέρους κράτη που απαρτίζουν την 

ευρωζώνη243. Αν και με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993, προσπάθησε η Ε.Ε. να δώσει 

μια εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς τόσο στους ξένους επενδυτές όσο και στους 

εγχώριους για αξιοπιστία στο ευρωπαϊκό μοντέλο εισάγοντας την αρχή της 

επικουρικότητας244, οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να έρθουν σε συνεργασία και είναι ένα 

παράδειγμα πως οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους αποτυγχάνουν να εγγυηθούν την 

επιτυχία χωρίς την εγγύηση της πολιτικής βούλησης.  

242 Prasad (2014) The Dollar Trap. How The U.S. Dollar Tightened its Grip on Global Finance, Princeton 
University Press σ. 14, το σύστημα συνταγματικών ελέγχων της κυβερνητικής παραγωγής έννομων 
αποτελεσμάτων , ταυτόχρονα με μια ανοιχτή και διαφανής δημοκρατική διαδικασία, έχει δημιουργήσει ένα 
αίσθημα αυτοπεποίθησης των δημόσιων φορέων. Ο νόμος τηρείται, καθιστώντας υπόλογη ακόμη και την 
εκτελεστική εξουσία στις επιταγές του νόμου. Αυτό προσμετρά στις εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών, πως θα 
μεταχειριστούν ακριβοδικαίως εάν επενδύσουν στις ΗΠΑ και πως το χρέος προς αυτούς δε θα διαγραφεί με 
αυθαίρετες διαδικασίες από καπρίτσιο των πολιτικών.   
243 Cohen (2009) Dollar Dominance, Euro Aspirations: Recipe for Discord? Journal of Common Market Studies: 
Volume 47, Number 4. σελ. 741-766, σ.744, αν και το μπλοκ των χωρών της ευρωζώνης έχει μια κεντρική 
νομισματική υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), δεν υπάρχει ένα κοινό νομοθετικό καθεστώς 
ούτε μια ενοποιημένη δημοσιονομική αρχή για να δώσει μια συντονισμένη κατεύθυνση.   
244 συνιστά μια αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και σύμφωνα με αυτήν ο ανώτερος φορέας παρεμβαίνει 
μονάχα όταν οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να ενεργήσουν αποτελεσματικά.  
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 Αυτό που παρατηρεί ο Cohen (2009) είναι πως η χρήση του ευρώ μπορεί να 

ταξινομηθεί ως προς τη δυναμική του να αυξάνεται και καταλήγει πως από το 2002 η σχετική 

θέση του δολαρίου και του ευρώ δεν έχει μεταβληθεί ως προς τα ποσοστά των παγκόσμιων 

αποθεματικών. Επιπλέον παρατηρεί πως το ευρώ επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα προϊόντα 

έναντι του δολαρίου. Σε αντίθεση με το δολάριο, το οποίο έχει ευρεία εφαρμογή, η χρήση του 

ευρώ επικεντρώνεται στην έκδοση χρεωστικών ομολόγων245 με μια παράλληλη αύξηση στο 

μερίδιο εμπορίου και στα αποθέματα, εν αντιθέσει του εμπορίου συναλλάγματος ή άλλων 

τραπεζικών εργασιών, όπου το δολάριο κυριαρχεί. Επιπλέον, αυτό που, επίσης, αναφέρει ο 

Cohen (2009) είναι πως το ευρώ εν αντιθέσει το δολαρίου είναι ένα περιφερειακό νόμισμα με 

συγκεκριμένο γεωγραφικό εύρος στη Μεσόγειο, στην Υποσαχάρια Αφρική και στα μέλη που 

έχουν βάλει υποψηφιότητα για ένταξη εντός των θεσμών της Ε.Ε.  

 Απαντώντας στο ερώτημα: «κατά πόσο μπορεί το ευρώ να συναγωνιστεί το 

δολάριο;», αρκεί να εξετάσουμε τη χρησιμοποίησή του ως όχημα συναλλαγών και 

τιμολόγηση των προϊόντων καθώς και ως μέτρο σύγκρισης των παγκόσμιων τιμών στην 

πλανητική αγορά. Τα πάντα τιμολογούνται σε δολάρια. Κύρια ατμομηχανή είναι η παγκόσμια 

αγορά πετρελαίου, που αποτελεί το εκτεταμένα εμπορεύσιμο προϊόν στον κόσμο και οι 

αγοραπωλησίες του γίνονται σε δολάρια. Επομένως το μεγάλο παιχνίδι των κρατικών 

δρώντων παραμένει στη Μέση Ανατολή και στην Κασπία, μια περιοχή για την οποία με το 

πόλεμο στο Ιράκ έλαβε χώρα ο πρώτος νομισματικός πόλεμος του 21ου αιώνα.    

 Ο Cohen (2009) εξετάζει κατά πόσο μπορεί το ευρώ να φιλοδοξεί να καταλάβει 

μεγαλύτερο μέρος στα παγκόσμια αποθεματικά και καταλήγει πως αυτό που μετράει δεν είναι 

τόσο η συναλλαγματική του ισοτιμία όσο η ευρεία χρήση του από παράγοντες εκτός 

νομισματικής ένωσης για τις συνήθεις διαδικασίες που επιτελεί κάθε νόμισμα και είναι αυτών 

των συναλλαγών, της λογιστικής και της αποθηκευτικής του αξίας.  

 Αναμφίβολα οι λήπτες αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ενήμεροι για τα οφέλη 

που προσφέρει μια επαυξημένη χρήση του νομίσματος στο εξωτερικό, κατοχή περιουσιακών 

στοιχείων με ονομαστική αξία εκφρασμένη σε ευρώ καθώς και η μακροοικονομική ευελιξία 

να χρηματοδοτήσει ξένα ελλείμματα από τη δημιουργία αγοραστικής δύναμης, έχοντας το 

εκδοτικό προνόμιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό που παρατηρεί ο Cohen 

(2009) είναι πως τη στιγμή της κρίσης που έπληξε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι 

δυνάμεις της αγοράς στράφηκαν στο δολάριο απαντώντας στο ερώτημα: «Αν όχι το δολάριο 

245 Cohen (2009), σ. 747, πράγμα που αντανακλά μια μεγέθυνση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς 
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τότε τι;», πράγμα που δεν άφησε περιθώρια ασάφειας με την κρίση να μεταπηδά στην 

Ευρώπη και να μετατρέπεται σε κρίση χρέους.  

 Όπως αναφέρει ο Prasad (2014) στο βιβλίο του The Dollar Trap αυτό που εν τοις 

πράγμασι μετράει στην αμερικανική οικονομία δεν είναι τόσο το μέγεθός της, αλλά ένα 

δομημένο πλαίσιο θεσμών, νομικού πλαισίου και μιας δημοκρατικής κυβέρνησης ικανής να 

εγγυηθεί την αξιοπιστία του χρηματοοικονομικού συστήματος παρά την αυξανόμενη 

συσσώρευση χρέους από πλευράς δημοσίου των Ηνωμένων Πολιτειών246.  

 Αυτή την εγγύηση των θεσμών δεν μπορεί να τη δημιουργήσει η δομή της ΟΝΕ η 

οποία περιορίζεται από την έλλειψη κυβερνητικής δομής και ενιαίου σχεδιασμού τη στιγμή 

που το ενιαίο νόμισμα διαχειρίζεται από τα επιμέρους κράτη που απαρτίζουν την 

ευρωζώνη247.  

 Αν και με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993, προσπάθησε η Ε.Ε. να δώσει μια 

εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς τόσο στους ξένους επενδυτές όσο και στους 

εγχώριους για αξιοπιστία στο ευρωπαϊκό μοντέλο εισάγοντας την αρχή της 

επικουρικότητας248, οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να έρθουν σε συνεργασία και είναι ένα 

παράδειγμα πως οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους αποτυγχάνουν να εγγυηθούν την 

επιτυχία χωρίς την εγγύηση της πολιτικής βούλησης.  

 Αυτό που παρατηρεί ο Cohen (2009) είναι πως η χρήση του ευρώ μπορεί να 

ταξινομηθεί ως προς τη δυναμική του να αυξάνεται και καταλήγει πως από το 2002 η σχετική 

θέση του δολαρίου και του ευρώ δεν έχει μεταβληθεί ως προς τα ποσοστά των παγκόσμιων 

αποθεματικών. Επιπλέον παρατηρεί πως το ευρώ επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα προϊόντα 

έναντι του δολαρίου. Σε αντίθεση με το δολάριο, το οποίο έχει ευρεία εφαρμογή, η χρήση του 

ευρώ επικεντρώνεται στην έκδοση χρεωστικών ομολόγων249 με μια παράλληλη αύξηση στο 

μερίδιο εμπορίου και στα αποθέματα, εν αντιθέσει του εμπορίου συναλλάγματος ή άλλων 

τραπεζικών εργασιών, όπου το δολάριο κυριαρχεί. Το ευρώ εν αντιθέσει του δολαρίου είναι 

246 Prasad (2014) The Dollar Trap. How The U.S. Dollar Tightened its Grip on Global Finance, Princeton 
University Press σ. 14, το σύστημα συνταγματικών ελέγχων της κυβερνητικής παραγωγής έννομων 
αποτελεσμάτων , ταυτόχρονα με μια ανοιχτή και διαφανής δημοκρατική διαδικασία, έχει δημιουργήσει ένα 
αίσθημα αυτοπεποίθησης των δημόσιων φορέων. Ο νόμος τηρείται, καθιστώντας υπόλογη ακόμη και την 
εκτελεστική εξουσία στις επιταγές του νόμου. Αυτό προσμετρά στις εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών, πως θα 
μεταχειριστούν ακριβοδικαίως εάν επενδύσουν στις ΗΠΑ και πως το χρέος προς αυτούς δε θα διαγραφεί με 
αυθαίρετες διαδικασίες από καπρίτσιο των πολιτικών.   
247 Cohen (2009) Dollar Dominance, Euro Aspirations: Recipe for Discord? Journal of Common Market Studies: 
Volume 47, Number 4. σελ. 741-766, σ.744, αν και το μπλοκ των χωρών της ευρωζώνης έχει μια κεντρική 
νομισματική υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), δεν υπάρχει ένα κοινό νομοθετικό καθεστώς 
ούτε μια ενοποιημένη δημοσιονομική αρχή για να δώσει μια συντονισμένη κατεύθυνση.   
248 συνιστά μια αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και σύμφωνα με αυτήν ο ανώτερος φορέας παρεμβαίνει 
μονάχα όταν οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να ενεργήσουν αποτελεσματικά.  
249 Cohen (2009), σ. 747, πράγμα που αντανακλά μια μεγέθυνση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς 
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ένα περιφερειακό νόμισμα με συγκεκριμένο γεωγραφικό εύρος στη Μεσόγειο, στην 

Υποσαχάρια Αφρική και στα μέλη που έχουν βάλει υποψηφιότητα για ένταξη εντός των 

θεσμών της Ε.Ε. Απαντώντας στο ερώτημα: «κατά πόσο μπορεί το ευρώ να συναγωνιστεί το 

δολάριο;», αρκεί να εξετάσουμε τη χρησιμοποίησή του ως όχημα συναλλαγών και 

τιμολόγηση των προϊόντων καθώς και ως μέτρο σύγκρισης των παγκόσμιων τιμών στην 

πλανητική αγορά και αυτή τη θέση την κατέχει πρωτοκαθεδρικά το δολάριο.  

 Κύρια ατμομηχανή είναι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου, που αποτελεί το εκτεταμένα 

εμπορεύσιμο προϊόν στον κόσμο και οι αγοραπωλησίες του γίνονται σε δολάρια. Επομένως 

το μεγάλο παιχνίδι των κρατικών δρώντων παραμένει στη Μέση Ανατολή και στην Κασπία, 

μια περιοχή για την οποία με το πόλεμο στο Ιράκ έλαβε χώρα ο πρώτος νομισματικός 

πόλεμος του 21ου αιώνα.    

6.7 Η άνοδος της Ευρασιατικής Ένωσης  
 

 Την 1η Ιανουαρίου του 2012 δημιουργήθηκε η τελωνειακή ένωση μεταξύ 

Λευκορωσίας, Καζακστάν και Ρωσίας, καταργώντας όλα τα εμπόδια στο εμπόριο κεφαλαίων, 

εμπορευμάτων και ανθρώπων μεταξύ των τριών αυτών χωρών και εφαρμόζοντας μια κοινή 

δασμολογική πολιτική απέναντι σε χώρες εκτός της περιφέρειάς τους. Όπως γίνεται 

αντιληπτό ο τομέας της ενέργειας κυριαρχεί ως ατμομηχανή στις οικονομίες των δύο 

μεγαλύτερων χωρών, της Ρωσίας και του Καζακστάν.  

 Όπως ισχυρίζεται ο Hartwell (2013) μια περεταίρω εμβάθυνση των οικονομιών των 

δύο χωρών σημαίνει συγχρονισμός των οικονομιών τόσο σε περίοδο απογείωσης όσο και σε 

περιόδους ύφεσης. Η συνεργασία των χωρών στην εν λόγω περιοχή αποτιμάται ότι θα 

αυξήσει το εμπόριο, οδηγώντας σε περισσότερη φιλελευθεροποίηση των εν λόγω χωρών. 

Σύμφωνα με αυτόν η έλλειψη ενός φιλελεύθερου χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 

περιοχή250 έχει οδηγήσει στην έλλειψη ρευστότητας προς παραγωγικούς τομείς της 

οικονομίας, με αποτέλεσμα οι Ρώσοι επενδυτές να χρησιμοποιούν εξωχώρια τραπεζικά 

κέντρα (offshore financial centers)251. Καθρέπτης της κατάστασης της οικονομίας μιας 

χώρας, είναι το χρηματοπιστωτικό της σύστημα. Και η Ρωσία, πάσχει από ακριβώς αυτό. Το 

σύστημα δε βοηθά να δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ κυβέρνησης (κράτους), πιστωτικού 

250 Hartwell (2013) A Eurasian (or a Soviet) Union? Consequences of further economic integration in the 
Commonwealth of Independent States. Business Horizons 56: 411-420, σελ. 415  
251 πρόκειται για κέντρα με περιορισμένη εποπτεία και ευνοϊκές φορολογικές συνθήκες  
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τομέα, ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις) και κοινού (αποταμιευτικού/καταθετών και 

επενδυτικού/δανειοληπτών)252.  

 Όσον αφορά τις λύσεις που προτείνουν οι συγγραφείς Abramov, Polezhaev, Sherstnev 

(2011) αφορούν την ανάπτυξη νομοθεσίας που να επιτρέπει περισσότερα προϊόντα, η 

φορολογία να βασίζεται περισσότερο στα κέρδη του ιδρύματος και όχι στον κύκλο 

εργασιών253, ενώ ταυτόχρονα να επιτραπεί η δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου για τις 

ρωσικές εταιρείες και της ελεύθερης διακύμανσής τους στο χρηματιστήριο. Τα εργατικά 

χέρια σύμφωνα με τον Hartwell (2013) είναι φτηνά στο Καζακστάν καθιστώντας τη χώρα 

έναν ευνοϊκό παράδεισο για άμεσες ξένες επενδύσεις, με γλωσσικούς δεσμούς από όλες τις 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ η Ρωσία αποτελεί για τα μέλη της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης ή αλλιώς της Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Κρατών (Commonwealth 

of Independent States ή CIS) ένα θελκτικό προορισμό εργατικών χεριών, εργατικού 

δυναμικού το οποίο συντηρεί οικογένειες με τη μορφή εμβασμάτων254.  

 Η περιοχή γενικότερα είναι ιδιαίτερα οπισθοδρομική στο σημείο που συγγραφείς 

όπως οι Pourchot και Stivachtis (2014) να τη θεωρούν μια περιοχή εκτός της δυτικής 

διεθνούς κοινωνίας στο πλαίσιο της Αγγλικής Σχολής255 της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων 

ενώ άλλοι όπως o Gleason (2010) να πιστεύει πως μόνο με την παρέμβαση της Κίνας θα 

σωθεί η περιοχή αντί μιας ηγεμονικής Ρωσίας256.  

 Η έλλειψη υποδομής στην Κεντρική Ασία αυτομάτως ανεβάζει το κόστος των αγαθών 

που χρειάζονται διαμετακόμιση ή προσωρινή αποθήκευση σε τελωνειακές αποθήκες πριν 

μεταβούν σε άλλες αγορές και αναγκαστικά οι επιχειρήσεις στρέφονται προς εμπορεύματα με 

μικρότερο μεταφορικό κόστος, ενώ είναι απαγορευτικά άλλα αγαθά που θα ήταν επικερδή με 

διαφορετικούς οδούς257. Ωστόσο, οι επενδύσεις συνιστούν στοιχείο της εμβάθυνσης και η 

αλήθεια είναι πως η Ευρασιατική Ένωση χρειάζεται περισσότερη διεύρυνση.  

 Η δημιουργία υποδομών χρειάζεται περισσότερα κεφάλαια και συνεργασία και όσοι 

περισσότεροι παίκτες συμμετέχουν στην πράξη τόσο μειώνεται το κόστος της συνεργασίας 

στην αρχική (ανοδική) φάση του εγχειρήματος. Η διευρυμένη στρατηγική που θα μπορούσε 

252 Dmitry Abramov, Stanislav Polezhaev, Mikhail Sherstnev (2011) Moscow as international financial center: 
Ideas, plans and perspectives. Journal of Eurasian Studies 2: 144-152,  σελ. 145 
253 δηλαδή επειδή ο φόρος δρα και σαν ανασταλτικός παράγοντας στην κίνηση κεφαλαίων, η απομάκρυνση του 
φόρου από τις χρηματοπιστωτικές ροές δε θα γίνονται πλέον με ενδοιασμό. Είναι ζήτημα αλλαγής κινήτρου.  
254 Hartwell (2013) A Eurasian (or a Soviet) Union? Consequences of further economic integration in the 
Commonwealth of Independent States. Business Horizons 56: 411-420, σ. 417 
255 Georgia Pourchot, Yiannis A. Stivachtis (2014) International society and regional integration in Central Asia. 
journal of Eurasian Studies 5: 68-76 
256 Gleason (2010) Eurasia: What is it? Is it? Journal of Eurasian Studies 1: 26-32 
257 Christopher A. Hartwell (2013) A Eurasian (or a Soviet) Union? Consequences of further economic 
integration in the Commonwealth of Independent States. Business Horizons 56: 411-420, σελ. 418 
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να υιοθετήσει η Ευρασιατική Ένωση είναι, ίσως, η καλύτερη απάντηση στη δυσφορία που 

προκλήθηκε μετά την καθιέρωση του κοινού δασμολογίου258 με πόρους να σπρώχνονται προς 

περιοχές χαμηλότερης αποδοτικότητας και υψηλότερης σπατάλης παραγωγικών 

συντελεστών.  

 Κατά την άποψη του Carneiro (2013) το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 

περίκλειστες χώρες και εν προκειμένου το Καζακστάν είναι η δυσμενής γεωγραφική του 

θέση και η απόσταση από τις διεθνείς αγορές και δη της ΕΕ. Συνοψίζοντας στην αρχική 

εκτίμηση, η διεύρυνση της Ευρασιατικής Ένωσης θα απέδιδε αν επεκτείνονταν μέχρι το Ιράν, 

χωρίς να σημαίνει πως αυτό θα ήταν και το καταληκτικό της σύνορο. 

  Με το Ιράν αποκομμένο από τη Μουσουλμανική κοινότητα και τους Σουνίτες να 

εχθρεύονται τους Σουίτες, καθώς και τη διεθνή τους απομόνωση, θα συνιστούσε δύο επιλογές 

για εκείνο. Από τη μία να αποκτήσει την πυρηνική βόμβα259 όπως έκανε λόγο ο Waltz (2012) 

ή από την άλλη να ενσωματωθεί σε μια ευρύτερη κοινότητα, όπως ανοίγεται εκείνη της ΕΑΕ 

(Ευρασιατικής Ένωσης), ανοίγοντας τη δυνατότητα για τα μέλη της να ελεγχθεί με 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η ενιαία τιμολόγηση των προϊόντων πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, εφαρμόζοντας μια ενιαία δασμολογική πολιτική απέναντι σε εισαγωγές από 

άλλες περιφέρειες ενώ παράλληλα θα μπορούν με ένα ενιαίο ταμείο να δημιουργήσουν 

δίκτυα επικοινωνίας και συγκέντρωσης διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ανατολική αγορά 

της Ασίας, τη δυτική αγορά της ΕΕ, διανοίγοντας νέες ευκαιρίες για τη Ρωσία και τις 

υπόλοιπες περίκλειστες χώρες να βρουν διέξοδο στη θάλασσα και συνεπώς σε νέες αγορές.           

7. Συμπεράσματα 
 
Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να εξετάσει τoν ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης μέσα 

από τη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή όλους τους παράγοντες που διαδραματίζουν 

ρόλο στον τομέα της ενέργειας και διαμορφώνουν τις επιλογές της κρατικής διοίκησης. Για 

να επιτευχθεί αυτό η παρούσα μελέτη ξεκίνησε από μια θεωρητική ερμηνεία των διεθνών 

σχέσεων προκειμένου  να αντληθούν τα απαραίτητα εργαλεία σκέψης υπό το πρίσμα του 

πολιτικού ρεαλισμού και της διαχείρισης του κράτους. Τελική εκτίμηση είναι πως οι 

παράγοντες που λαμβάνουν χώρα στην επιλογή της προέλευσης των ενεργειακών πηγών δεν 

είναι έωλοι πολιτικών συσχετισμών, αλλά εξαρτώνται από ποικίλες δυνάμεις που διακαώς 

παίζουν το παιχνίδι της εξουσίας και της διακράτησης ισχύος. Κεντρικός δρώντας είναι 

258 Francisco G. Carneiro (2013) What promises Does the Eurasian Customs Union Hold for the Future? 
Economic Premise. Washington: World bank.  
259 Kenneth N. Waltz (2012) Why Iran Should Get the Bomb. Foreign Affairs. June Edition   
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αναμφίβολα το κράτος και όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Εταιρείες, κερδοσκοπικά 

κεφάλαια, συμμαχίες, όλα έχουν σημεία αναφοράς το κράτος και ο τομέας της ενέργειας 

αποδεικνύεται ένα εργαλείο, ένα πιόνι όπου το αόρατο χέρι του κράτους κινεί και τα 

υπόλοιπα πιόνια πάνω στη σκακιέρα. Όσο πιο ισχυρό το κράτος τόσο περισσότερα πιόνια θα 

έχει να φέρει στο τραπέζι, ενώ όσο μικρότερο θα εξαρτηθεί από τη γεωγραφική του θέση και 

την επί χάρτου σημασία του. Αυτόν το ρόλο επιδιώκει και η δράση του κράτους μέσα από την 

υπερεθνική σύναψη συνθηκών στο πλαίσιο της ΕΕ, εντός της οποίας τα μικρότερα σε ισχύ 

κράτη μπορούν να οργανωθούν σε αποδοτικότερη βάση και να ανταγωνιστούν τα πολύ 

μεγαλύτερα στη διεθνή σκακιέρα αποκτώντας διαπραγματευτική δύναμη μεγαλύτερη από ότι 

θα είχε έκαστο. Μια διαπραγματευτική δύναμη, η οποία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Μετά την 

πρόσφατη αναδιανομή εδαφών στη Μαύρη Θάλασσα και την προσάρτηση της Κριμαίας από 

τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθίσταται ολοένα και αυξανόμενη η εξάρτηση της Ευρώπης από τη 

Ρωσία στον ενεργειακό τομέα η οποία υπακούει στη λογική του ρεαλισμού. Συνεπώς, η 

εργασία έδρασε και κατέληξε υποστηρικτικά της θεωρίας.     
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