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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ειρήνη Χειλά  

 

Η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση αποτελείται από τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στη 

Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο COVID-19 και η «επόμενη μέρα». Γεωπολιτική, Οικονομία 

και Διεθνείς Θεσμοί, η οποία διοργανώθηκε τον Ιούλιο του 2020 από το Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διεθνών 

Σχέσεων (Council for Foreign Relations-Greece) του οποίου αποτελεί και την πρώτη 

εκδήλωση. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Οι δυο πρώτες εστιάζουν στις επιπτώσεις της πανδημίας 

στη διεθνή οργάνωση, διεθνή οικονομική τάξη, βιώσιμη ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα, 

κοινωνικές συνθήκες, ενέργεια και διεθνή ειρήνη ενώ η τρίτη εξετάζει τις προκλήσεις που 

επιφέρει ο COVID-19 στην ελληνική οικονομία και ελληνική εξωτερική πολιτική. 

Σκοπός της έκδοσης είναι, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για την Ελλάδα, αλλά και τον 

κόσμο, να συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με ένα ζήτημα που έχει μέχρι 

σήμερα κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, εκατομμύρια περικοπές 

σε θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς των εργασιακών δραστηριοτήτων, θέτοντας εθνικές 

κυβερνήσεις και υγειονομικά συστήματα προ των ευθυνών τους. Διεθνής κοινή γνώμη,  

κοινωνικά δίκτυα,  ημερήσιος τύπος και δελτία ειδήσεων παρακολουθούν εναγωνίως την 

εξέλιξη της πανδημίας, η οποία, όπως όλα δείχνουν, διέρχεται το δεύτερο κύμα, αναζητώντας 

τρόπους αντιμετώπισης των συνεπειών της. Κρατικοί δρώντες έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν 

εκτός από τις απειλές εθνικής ασφάλειας, τα ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα, το διεθνικό 

έγκλημα, την ήδη υπάρχουσα ύφεση των εθνικών οικονομιών τους, μια νέα πρόκληση που 

προσλαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Στο πρώτο μέρος (« Η διεθνής τάξη μετά τον Covid 19»), οι συγγραφείς εστιάζουν στις 

σχέσεις μεταξύ των κύριων πρωταγωνιστών του διεθνούς συστήματος και στις αλλαγές που η 

πανδημία επιφέρει στις διακρατικές σχέσεις προκαλώντας  γεωπολιτικές ανακατάξεις αλλά και 

σε άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως τα ενεργειακά και τα περιβαλλοντικά. 

Ο Αθανάσιος Πλατιάς κάνει μια εκτεταμένη ανάλυση του παγκόσμιου  συσχετισμού ισχύος με 

έμφαση  στον στρατηγικό ανταγωνισμό μεταξύ των ΗΠΑ, της κυρίαρχης δύναμης στο διεθνές 

σύστημα, και της Κίνας, της ανεχόμενης δύναμης. Το επιχείρημα του κ Πλατιά είναι ότι η 

πανδημία δεν έχει αλλάξει τους υπό διαμόρφωση δομικούς συσχετισμούς δυνάμεων.  Όμως η 

πανδημία  εντατικοποίησε τις προϋπάρχουσες ανταγωνιστικές τάσεις και επέτεινε τον 

γεωοικονομικό και τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Επεσήμανε επίσης 

την  προσπάθεια των ΗΠΑ και της Κίνας να διαφοροποιήσουν την προμηθευτική τους αλυσίδα 
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(supply chain networks) επιδιώκοντας μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία μειώνοντας έτσι την 

οικονομική τους αλληλεξάρτηση. 

O Χρήστος Χατζηεμμανουήλ επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα 

συνδέοντας την πανδημία με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την συμβολή της 

πρώτης στο εσωτερικό μετασχηματισμό της δεύτερης. Αν και θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό 

σύστημα λήψης αποφάσεων, λόγω παγιωμένων θεσμικών διαμορφώσεων είναι δέσμιο 

εγγενών αδυναμιών, γεγονός που αντανακλάται κυρίως στην εξωτερική πολιτική, ωστόσο 

πιστεύει ότι η πανδημία κινητοποίησε την Ευρώπη να λάβει κρίσιμες αποφάσεις προκειμένου 

να προστατεύσει τα κεκτημένα της. Θεμελιώνει το επιχείρημά του ιχνογραφώντας τις σχέσεις 

της ΕΕ με τρεις πόλους, τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Αφρική, καταδεικνύοντας ότι οι 

προκλήσεις που απορρέουν από αυτούς απαιτούν «σκληρές» αποφάσεις συλλογικού 

χαρακτήρα. Η έγκαιρη αντίδραση της ΕΕ, παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων κρατών μελών, 

στην πανδημία  και η θεσμοθέτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης των μελών της 

αποτελεί , σύμφωνα με τον συγγραφέα, ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος επιχειρεί να συνδέσει την εσωτερική κατάσταση  στις ΗΠΑ 

και τους ανεπαρκείς χειρισμούς διαχείρισης της πανδημίας από την προεδρία Τραμπ με τη 

διατλαντική ισορροπία για την οποία υποστηρίζει ότι έχει επιδεινωθεί λόγω, μεταξύ άλλων, 

της απαξίωσης της διεθνούς οργάνωσης και των συμμαχικών δεσμών, συμπεριλαμβανομένων 

της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, από την Προεδρία Τραμπ. Τονίζει δε ότι το ρήγμα στις ευρωατλαντικές 

σχέσεις και η απαξίωση των Ευρωπαίων συμμάχων καθιστούν την Ευρώπη πιο τρωτή έναντι 

κινεζικών και ρωσικών βλέψεων. 

Ο Νικόλαος Φαραντούρης κάνει αναφορά στις τάσεις στην ενεργειακή αγορά, τονίζοντας ότι 

είναι ετερόκλητες και με δυσκολία μπορεί κανείς να προβλέψει το μέλλον. Παρά την ανάδειξη 

των ΗΠΑ ως παγκόσμιας ενεργειακής υπερδύναμης, η αναδιάταξη του οικονομικού πλαισίου 

με το ξέσπασμα της Πανδημίας, κατέστησε ευμετάβλητο το οικονομικό περιβάλλον γεγονός 

που επηρεάζει τις διεθνείς τιμές των υδρογονανθράκων, από τη μία στιγμή στην άλλη, και 

γενικότερα των τιμών των πετρελαιοειδών ενεργειακής ασφάλειας παγκοσμίως. Θεωρεί ότι 

όσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια στα 

περισσότερα. 

Ο Ιωάννης Παραβάντης  εξετάζει τη συσχέτιση του COVID-19 με το περιβάλλον και την 

ενέργεια, με σκοπό την καταγραφή των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιπτώσεών της, 

και τον χαρακτήρα που θα έχουν στο άμεσο μέλλον. Προβαίνοντας σε μια περιδιάβαση της 

βιβλιογραφίας κατά την περίοδο του κορωνοϊού υποστηρίζει ότι η κοινωνία προβληματίζεται 

περισσότερο για τη σχέση της πανδημίας με την ενέργεια παρά με το περιβάλλον. Σε μια 

διάκριση μεταξύ μονιμότερων και πιο βραχυπρόθεσμων αλλαγών θεωρεί ότι η ενεργειακή 

μετάβαση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα επιβραδυνθούν ενώ οι περισσότερες 

μόνιμες αλλαγές είναι πιθανό να παρατηρηθούν στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Το δεύτερο μέρος  («COVID-19 και παγκόσμια οικονομία») εστιάζει στον ρόλο των  

Διεθνών οργανισμών όπως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επιχειρώντας μια 
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περιδιάβαση των πολλαπλών συνεπειών του COVID-19 στην παγκόσμια οικονομία, 

ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξη και διεθνή ασφάλεια. Πόσο θα επηρεάσουν οι εξελίξεις τη 

μέχρι τώρα πορεία της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής; Τι θα γίνει με τη βιωσιμότητα 

του χρέους στις φτωχές χώρες του πλανήτη; Ποιες είναι οι προοπτικές οικονομικής 

ανάκαμψης; Μπορεί η πανδημία να αποτελέσει έναυσμα περισσότερης συνεργασίας, 

κοινωνικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής ισορροπίας; Οι απαντήσεις Διεθνών Οργανισμών 

και κρατικών δρώντων με ποιον τρόπο θα επηρεάσουν την οικονομική διακυβέρνηση και τους 

θεσμούς; 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Άγγελος Κότιος επεσήμανε τη διαχρονικότητα των 

κρίσεων λέγοντας ότι  εξωγενείς κρίσεις, όπως αυτή της πανδημίας, ανήκουν στην ανθρώπινη 

ιστορία. Θεωρεί ότι η σημερινή κρίση πανδημίας κακώς αποδίδεται στο φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης.  Είναι μία εξωγενής φυσική κρίση, η οποία μετεξελίσσεται σε οικονομική, 

με έντονες υφεσιακές επιδράσεις , αφορά  όλο τον πλανήτη  και θίγει όλους τους τομείς του 

οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού  βίου. Εστίασε επίσης  στις δομικές επιπτώσεις της 

κρίσης και στις κυρίαρχες τάσεις που επικρατούν όσον αφορά το μέλλον της 

παγκοσμιοποίησης με δεδομένη την παγκόσμια οικονομική ύφεση αλλά και την αναβίωση 

προστατευτικών πολιτικών, λύσεων απομονωτισμού και αυτάρκειας αλλά και τη δημιουργία 

περιφερειακών ηγεμονικών μπλοκ. 

Η Ειρήνη Χειλά θέτει το ερώτημα τι θα προκύψει εάν τα φαινόμενα αυτά επικρατήσουν και 

οξυνθούν περαιτέρω, σε ποιον βαθμό δηλαδή θα καθορίσουν τις αλλαγές πολιτικής του 

αναπτυγμένου κόσμου έναντι των εύθραυστων κρατών. Την τελευταία δεκαετία η διεθνής 

κοινότητα, συνειδητοποιώντας ότι τα κράτη αυτά συνιστούν «εξαγωγείς» αστάθειας  στον 

αναπτυγμένο κόσμο ανέλαβε δράσεις, επενδύοντας σε αυτό που αποκαλεί “a fragility 

strategy”. Δεδομένου, όμως, ότι η Πανδημία δημιουργεί νέες ανάγκες για όλα τα κράτη, το 

ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας από τη συρρίκνωση της 

παγκόσμιας οικονομίας. 

Στο θέμα αυτό επιχειρεί να απαντήσει ο Μιχάλης Ψαλιδόπουλος αναφερόμενος στα «εργαλεία» 

που θεσμοθετήθηκαν από το εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ προκειμένου να ανταποκριθεί 

στα αιτήματα χωρών για δανειοδότηση για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας. 

Πρόκειται για πρόσκαιρη οικονομική στήριξη σε φτωχές χώρες το ερώτημα όμως στο οποίο  

επιχειρεί να απαντήσει  ο ΜΨ είναι τι θα γίνει στην παγκόσμια οικονομία αν, παρά τα μέτρα 

που λήφθηκαν και την προθυμία των πλούσιων χωρών να συμβάλουν οικονομικά στην 

ενίσχυση των φτωχότερων, υπάρξουν χρεωκοπίες. 

Ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης σκιαγραφεί τις αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία μετά την κρίση 

του COVID-19, τις προοπτικές που διαγράφονται και τους τρόπους ελαχιστοποίησης του 

κόστους, το οποίο θεωρεί ότι θα είναι ούτως ή άλλως σημαντικό. Πολύ δε περισσότερο μιας 

και οι τάσεις για την παγκόσμια οικονομία ήταν ήδη ανησυχητικές πριν το ξέσπασμα της 

κρίσης. Ταυτόχρονα, ως προς το κρίσιμο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής θεωρεί ότι  η κρίση 

του COVID-19 θα μεταθέσει χρονικά την προτεραιότητα για την τήρηση των σχετικών 

συμφωνιών λόγω του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η χρήση νέων τεχνολογιών, φιλικών 
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προς το περιβάλλον.  Τέλος, επισημαίνει ότι η ψηφιακή επανάσταση θα αλλάξει ριζικά τις 

σχέσεις εργασίας και θα διευκολύνει τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. 

Ο Πέτρος Λιάκουρας, επιχειρώντας μια διασύνδεση μεταξύ της πανδημίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων προβαίνει στη διαπίστωση ότι η Πανδημία δοκιμάζει την ανθεκτικότητα των 

συνταγμάτων και των θεσμών, επανακαθορίζοντας  τη λειτουργία της κυριαρχίας του κράτους 

ως ρυθμιστή των ατομικών ελευθεριών και άλλων δραστηριοτήτων. Ένα θέμα ιδιαίτερης 

σημασίας που προσεγγίζει ο Πέτρος Λιάκουρας είναι το κατά πόσο η επιστροφή του κράτους 

ως κορωνίδας της ασφάλειας θα επηρεάσει δικαιώματα τα οποία προστατεύονται από την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους στην ΕΕ, και τις νέες ισορροπίες που 

διαμορφώνονται για την επόμενη ημέρα ως συνέπεια της κρίσης αναφέρεται και η Μαρία 

Μενδρινού επισημαίνοντας ότι ο COVID-19 δοκιμάζει βασικές συστατικές πολιτικές και αρχές 

της ίδιας της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπως την ελευθερία μετακίνησης των 

προσώπων ενώ παράλληλα θέτει στην ατζέντα πολιτικής της Ε.Ε. τα ζητήματα υγείας ως 

αυτόνομα και όχι ως συστατικά άλλων πολιτικών. 

Στο τρίτο μέρος, τέλος, («Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία και εξωτερική 

πολιτική») οι ομιλητές διατυπώνουν κάποιες σκέψεις σχετικά με τις προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία και ελληνική εξωτερική πολιτική, περιγράφοντας το 

ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον, αλλά και την πρόσφατη οικονομική κρίση.  

Ο Παντελής Παντελίδης επισημαίνει ότι η υγειονομική κρίση ήρθε σε μια περίοδο που η 

οικονομία εισερχόταν σε μια τροχιά ανάκαμψης, με αρκετούς δείκτες να εμφανίζουν 

αυξανόμενη δυναμική κατά το πρώτο δίμηνο του 2020. Η εξάπλωση της πανδημίας επέφερε 

πλήγμα σε κομβικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως τον τουρισμό, το λιανικό 

εμπόριο, την εστίαση, τις μεταφορές, γεγονός που παρά τις εισροές κεφαλαίων μέσω των 

ειδικών μηχανισμών της ΕΕ, υποστηρίζει ότι αν δεν βρεθεί κάποια μονιμότερη λύση στο 

πρόβλημα, οι προοπτικές είναι δυσοίωνες τόσο για ελληνική όσο και για την παγκόσμια 

οικονομία. 

Ο Μιχάλης Σφακιανάκης έκανε ένα παραλληλισμό μεταξύ της ισπανικής γρίπης, των 

κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της και της σημερινής κρίσης θέτοντάς τις συνέπειες 

αλλά και του περιορισμούς τότε και τώρα. Συμφωνεί στο  ότι οι πανδημίες αποδιοργανώνουν 

σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα και κυρίως κλάδους όπως ο  τουρισμός και οι 

μεταφορές που πλήττονται  πρώτοι  και θα βγουν και τελευταίοι από την κρίση. Υποστηρίζει 

τέλος ότι η κρίση λειτούργησε ως καταλύτης στην ανάδειξη της  ανάγκης του ψηφιακού 

μετασχηματισμού. 

Ο Αριστοτέλης Τζιαμπίρης θέτει το ερώτημα του εάν η πανδημία δημιουργεί νέες συνθήκες 

σύγκλισης συμφερόντων και πολιτικών μεταξύ των δυτικών κρατών και ποιες θα είναι οι 

συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης για την Ελλάδα, στις διμερείς, πολυμερείς και συμμαχικές της 

σχέσεις. Εκφράζοντας μια πιο αισιόδοξη άποψη, επισημαίνει ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των ευρωπαϊκών κρατών θα παράγουν κάποιες μορφές συνεργασίας και δράσης για την 

εξυπηρέτηση του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος έναντι προκλήσεων όπως η πανδημία. 
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Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η πανδημία δεν αποτρέπει ανταγωνιστικές χώρες όπως η Τουρκία να 

συνεχίσουν την αναθεωρητική πολιτική, και κατά συνέπεια περαιτέρω εμβάθυνση μορφών 

συνεργασίας, είτε πολυμερώς είτε διμερώς, με άλλα κράτη συνιστούν μια «έξυπνη» εξωτερική 

πολιτική. 

Η Κωνσταντίνα Μπότσιου εκφράζει την άποψη ότι μικρά δυτικά κράτη όπως η Ελλάδα με 

ειδικό γεωπολιτικό βάρος είναι ευαίσθητοι δέκτες των ανατροπών στις επιμέρους «κοινότητες 

συμφερόντων». Αφού προβαίνει σε μια περιδιάβαση της οικονομικής και εξωτερικής 

πολιτικής της τελευταίας δεκαετίας αναφέρεται στις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας στις 

σχέσεις μας με υποσυστήματα (Δ. Βαλκάνια, Α. Μεσόγειο κ.λπ.), τονίζοντας ότι οι σχέσεις 

που βασίζονται σε εγγυήσεις συλλογικής ασφάλειας «αντέχουν» στους κραδασμούς των 

κρίσεων και αποτρέπουν στο μεταβατικό στάδιο να μετατραπούν η οικονομική αβεβαιότητα 

σε γεωπολιτική αποδυνάμωση. 

Η Μαριλένα Κοππά τέλος επικεντρώνεται στις αδυναμίες της ΕΕ στην κοινή αντιμετώπιση της 

πανδημίας και στην απουσία ουσιαστικής αλληλεγγύης θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα σχετικά 

με τη διατήρηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ασφάλειας και Ελευθερίας, όπως τον γνωρίζαμε 

μέχρι πρότινος. Διατύπωσε την άποψη ότι ο σχεδιασμός για ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό 

προϋπολογισμό για την άμυνα υποχρεωτικά θα περισταλεί λόγω των νέων δημοσιονομικών 

δεδομένων, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια σε μια κρίσιμη περίοδο. 

 

Επίλογος 

Είναι γνωστό ότι σημαντικές κρίσεις κατά το παρελθόν επέφεραν αλλαγές στη διεθνή τάξη, 

αναδιανέμοντας την τράπουλα της παγκόσμιας ισορροπίας ισχύος. Η Μεγάλη Ύφεση 

προκάλεσε τάσεις απομονωτισμού, ανέδειξε εθνικιστικές και φασιστικές πολιτικές και 

οδήγησε στον B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  Μεταπολεμικά, και στηριγμένες στην πολιτική του New 

Deal, οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν σε κυρίαρχη γεωπολιτικά χώρα. Μέσω του ανταγωνισμού με τη 

Σοβιετική Ένωση  και του Ψυχρού πολέμου οδηγηθήκαμε, μετά το 1989, στην εποχή της 

μοναδικής υπερδύναμης  και στην άνοδο των ΗΠΑ ως πλανητικής δύναμης. Οι επιθέσεις της 

9ης Σεπτεμβρίου 2001 έφεραν στο παγκόσμιο προσκήνιο νέες απειλές όπως αυτή του 

ισλαμικού ριζοσπαστισμού ενώ παράλληλα πρωτοδιατυπώθηκε το δόγμα των ανθρωπιστικών 

επεμβάσεων. 

Η κρίση του 2008 ήταν μια τραπεζική κρίση που έπληξε αρχικά τις χώρες με το πιο 

αναπτυγμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ ακολούθησαν άλλες ποιο ευάλωτες με 

διαταραγμένα δημόσια οικονομικά και ανισορροπίες στα ισοζύγια πληρωμών τους. Η 

παγκόσμια αντίδραση μετά από συνεννόηση σε διεθνή φόρα ήταν άμεση και η ανάκαμψη από 

την κρίση επετεύχθη  σχετικά γρήγορα τόσο στην Δύση όσο και στην Κίνα. Η θέση των 

αναδυόμενων οικονομιών στο παγκόσμιο σύστημα δεν διαταράχθηκε. 

Η κρίση λόγω της πανδημίας  είναι διαφορετικού τύπου. Η υφή της, η διάδοση της πέραν 

εθνικών ορίων και οι επιπτώσεις της σε οικονομική δραστηριότητα και συστήματα υγείας 

επηρέασε την παγκόσμια οικονομία πολύ περισσότερο από τις  αρνητικές συνέπειες της κρίσης 
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του 2008. Η επιρροή της συγκρίνεται κατά πολλούς ερευνητές με τις αρνητικές συνέπειες της 

Κρίσης του 1929.1 Είναι γεγονός ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε τις συνέπειες της επέκτασης της 

πανδημίας στα υποσυστήματα και τις πολυεπίπεδες αντιδράσεις των επιμέρους εθνικών 

συστημάτων, γεγονός το οποίο θα καθορίσει αυτό που ο Κάπλαν επισημαίνει ως  «τους 

ουσιώδεις κανόνες του διεθνούς συστήματος της ισορροπίας της ισχύος».2 

Στη σημερινή επιδημιολογική κρίση δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια θα είναι η νέα μορφή που θα 

προσλάβει η διεθνής τάξη την «επόμενη μέρα». Αυτό όμως που δείχνει βέβαιο είναι ότι η 

απάντηση στη διαχείριση της κρίσης ανέδειξε τα ανταγωνιστικά στοιχεία της συστημικής 

δομής, ισχυροποίησε τον ρόλο του κράτους, ενώ από την άλλη λειτούργησε ως καταλύτης για 

διεθνείς οργανισμούς - πολιτικούς και οικονομικούς- να αναλάβουν δράσεις και πρωτοβουλίες 

με σκοπό το αμοιβαίο όφελος. Η πανδημία έφερε νέες, πρωτόγνωρες συνθήκες, οι οποίες, σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη και εν πολλοίς όξυνση φαινομένων όπως ξενοφοβία, εθνικισμός, 

οργανωμένο έγκλημα, φτωχοποίηση αλλά και μια ήδη βαλλομένη, ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια, φιλελεύθερη διεθνή τάξη από τον θεμελιακό υποστηρικτή της, τις ΗΠΑ, μας καλούν 

να συλλογιστούμε τη μορφή που θα προσλάβει μελλοντικά η διεθνής τάξη, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διαδράσεις που θα προκύψουν μεταξύ των αιτιών συστημικού επιπέδου και αυτού 

των μονάδων. Το θέμα είναι μέχρι ποιου σημείου θα φθάσουν οι διαδράσεις αυτές. Θα δούμε 

μια «αναβάθμιση του κοινού συμφέροντος» υπό την έννοια ότι «όλοι θα εργαστούν από κοινού 

για να βελτιώσουν την κατάσταση όλων, αντί να έχουν εμμονή με την λεπτομερειακή  

κατανομή των ωφελημάτων»;3 Προσδοκία όλων είναι από τη νέα ισορροπία η οποία θα 

προκύψει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τα κράτη, οι διεθνείς θεσμοί, και οι κυβερνώντες 

να αντλήσουν διδάγματα για το κοινό όφελος της ανθρωπότητας. Οι κοινωνίες των πολιτών 

επιβάλλεται να εργαστούν ακούραστα προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

 
1 Reinhart, C., and Reinhart, V., (2020) “The Pandemic Depression. The Global Economy Will Never Be the 

Same:, Foreign Affairs, September/October 2020. 
2 Morton, K.,(1957), System and Process in International Politics, New York, Wiley, 1964. Παρατίθεται από τον 

Kenneth Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Αθήνα, Ποιότητα , 2011, σ.  133. 
3 Kenneth Waltz, Ibid., σ.163. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητή Άγγελο Κότιο και 

τον κοσμήτορα της Σχολής Μιχάλη Σφακιανάκη για τη στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας, τον πρώην 

Πρόεδρο του Τμήματος ΔΕΣ καθηγητή Αριστοτέλη Τζιαμπίρη για την αμέριστη συμπαράσταση σε 

όλη αυτήν την προσπάθεια και τον επί δεκαετίες φίλο και συνάδελφο καθηγητή και Πρόεδρο του 

Τμήματος ΔΕΣ  Αθανάσιο Πλατιά που συνέβαλαν ώστε να φτάσει η πρωτοβουλία αυτή μέχρι την 

έκδοση του παρόντος ηλεκτρονικού τόμου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της 

οργανωτικής επιτροπής και βέβαια όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι με τις εξαιρετικές παρεμβάσεις 

τους στη διαδικτυακή εκδήλωση και την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα της έκδοσης, συνέβαλαν 

ώστε να υλοποιηθεί ο παρών τόμος. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους Ιωάννα Μπαντούνα, Ελευθέρια Μαρκοζάνη και Παναγιώτη 

Κύριλλο για την άψογη συνεργασία σε διάφορα στάδια πριν τη τελική έκδοση.    

Είναι αυτονόητο ότι δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ουσιαστική παρέμβαση στα κείμενα των εισηγήσεων 

πλην κάποιων γραμματικών και στιλιστικών παρεμβάσεων από την επιμελήτρια.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Αριστοτέλης Τζιαμπίρης  
 

Η εθνική πολιτική και οι διεθνείς σχέσεις γενικότερα απαιτούν μακροχρόνιο, ορθολογιστικό και 

ενδελεχή προγραμματισμό. Αυτή είναι και η πεμπτουσία της στρατηγικής. Όμως και οι πλέον 

σώφρονες πολιτικές πολλές φορές συγκρούονται με αναπάντεχα γεγονότα, τους επονομαζόμενους και 

«μαύρους κύκνους». Η παγκόσμια πολιτική αντιμετωπίζει στις μέρες μας ακριβώς ένα τέτοιο «μαύρο 

κύκνο» με τη μορφή της πανδημίας COVID-19. Μέσα σε ελάχιστους μήνες άλλαξαν τα παγκόσμια 

οικονομικά, διπλωματικά και γεωπολιτικά δεδομένα, ενώ εκατομμύρια ανθρώπων νόσησαν ή 

απεβίωσαν. Η σχέση της Δύσης με την Κίνα, δοκιμάζεται, η πορεία της παγκοσμιοποίησης ανακόπηκε 

μερικώς, ο ρόλος του κράτους άρχισε να αναθεωρείται ενώ η έννοια της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 

ήρθε ξανά στο επίκεντρο. Η Ελλάδα κατόρθωσε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να αντιμετωπίσει με 

σχετική επιτυχία τη νέα πρόκληση εν μέσω μάλιστα αυξημένης τουρκικής επιθετικότητας. 

Η πανδημία είναι ενδεικτική της ευρύτερης αστάθειας και των κινδύνων που ελλοχεύουν καθώς 

διανύουμε τον 21ο αιώνα. Περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή, αβυσσαλέες κοινωνικές ανισότητες, 

την άνοδο του εθνικισμού και της θρησκευτικής τρομοκρατίας καθώς και τον αναδυόμενο, ιδιότυπο 

«Ψυχρό Πόλεμο» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. 

Το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (Council for International Relations-Greece) ιδρύθηκε από 60 

Έλληνες καθηγητές που θεραπεύουν τις Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομία, Οργανισμούς και Διπλωματία. 

Στόχος και φιλοδοξία είναι να παρακολουθήσει και να μελετήσει τις νέες εξελίξεις και να αποτελέσει 

«γέφυρα» μεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού. Το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο αποτελεί την εναρκτήρια 

εκδοτική μας προσπάθεια και ελπίζουμε να συμβάλλει στον ευρύτερο προβληματισμό αλλά και στην 

προετοιμασία της μετά COVID-19 εποχής. 

 

  



 



 

 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  

 

 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID-19 
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Κατανομή Ισχύος στο Διεθνές Σύστημα: Στρατηγικός Ανταγωνισμός 

ΗΠΑ-Κίνας 
 

Αθανάσιος Πλατιάς 

 

Στη διάλεξή μου αυτή θα προσπαθήσω να καταρρίψω ένα ευρύτατα διαδεδομένο μύθο ότι δηλαδή το 

διεθνές σύστημα έχει γίνει πολυπολικό και ότι η Κίνα βρίσκεται σε τέτοια τροχιά ανόδου που θα γίνει 

τα επόμενα 10-20 χρόνια η κυρίαρχη δύναμη στο διεθνές σύστημα ξεπερνώντας τις ΗΠΑ. Θα 

ισχυριστώ επίσης ότι η πανδημία δεν έχει αλλάξει την κατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως φαίνεται στο Έκθεμα 1, ότι έχει γίνει μετατόπιση της οικονομικής 

ισχύος από την περιοχή του Ατλαντικού στον Ειρηνικό και ότι η ραγδαία και παρατεταμένη 

οικονομική ανάπτυξη της Κίνας έπαιξε ρόλο σε αυτό. (Khanna, 2019) 

 

 

Έκθεμα 1: Μερίδιο ΑΕΠ σε περιφερειακό επίπεδο 

 

Η δραματική αλλαγή στον οικονομικό συσχετισμό ισχύος φαίνεται στην σύγκριση της Κίνας με τις 

ΗΠΑ από το 1980 και μετά . Όπως φαίνεται στο πιο κάτω Έκθεμα 2, το 1980 το ΑΕΠ της Κίνας ήταν 

στο 7% του αντίστοιχου αμερικανικού ενώ το 2015 έφθασε το 61%. 

 
 Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
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Έκθεμα 2: Κίνα- ως μερίδιο των ΗΠΑ 

 

Οι τάσεις δείχνουν ότι μέχρι το 2030 είναι πολύ πιθανό το ΑΕΠ της Κίνας να ξεπεράσει το ΑΕΠ των 

ΗΠΑ (Έκθεμα 3). 

 

 

Έκθεμα 3: Το ΑΕΠ της Κίνας θα ξεπεράσει των ΗΠΑ το 2030 με αυτούς τους προβλεπόμενους 

δείκτες ανάπτυξης 

 

Αυτό οδήγησε σημαντικούς διεθνολόγους όπως ο καθηγητής του Harvard University Graham Allison 

(2017) να παρομοιάσουν την σημερινή κατάσταση με αυτήν λίγο πριν την έναρξη του 
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Πελοποννησιακού πολέμου. Όπως εξιστόρησε ο Θουκυδίδης, η τρομακτική αύξηση της Αθηναϊκής 

ισχύος την πεντηκονταετία μετά τους περσικούς πολέμους (480-430 π.Χ.) φόβισε την τότε κυρίαρχη 

δύναμη, την Σπάρτη, και την ανάγκασε να ξεκινήσει ένα πόλεμο παρεμπόδισης για να μην επιτρέψει 

στην Αθήνα να την ξεπεράσει. (Θουκυδίδου Ιστορία, Α,23, Πλατιάς, 1999). Η αιτία του 

Πελοποννησιακού πολέμου, σύμφωνα με την ανάλυση του Θουκυδίδη ήταν η αλλαγή στο συσχετισμό 

ισχύος (power transition) και συγκεκριμένα στην αστάθεια που προκλήθηκε όταν η ανερχόμενη 

δύναμη (Αθήνα) επρόκειτο να ξεπεράσει την κυρίαρχη δύναμη (Σπάρτη). 

Αντίστοιχη δυναμική αναπτύχθηκε το 1914 που η άνοδος της Γερμανικής ισχύος φόβισε την κυρίαρχη 

τότε Μεγάλη Βρετανία, πράγμα που οδήγησε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η δυναμική αυτή, που 

πρώτος περιέγραψε ο Θουκυδίδης, δηλαδή η αστάθεια που προκαλείται όταν η ανερχόμενη δύναμη 

ετοιμάζεται να ξεπεράσει την κυρίαρχη δύναμη, έχει ονομαστεί από τους σύγχρονους διεθνολόγους 

όπως ο Allison (2017) ως «η παγίδα του Θουκυδίδη» (Thucydides' trap). 

Είναι σήμερα επίκαιρη η παγίδα του Θουκυδίδη; Είμαστε πράγματι στο σημείο που η ανερχόμενη 

Κίνα πρόκειται να ξεπεράσει σε ισχύ τις ΗΠΑ; Η δική μου απάντηση είναι όχι, για τις επόμενες δυο-

τρεις δεκαετίες τουλάχιστον. 

Ισχυρίζομαι ότι το διεθνές σύστημα εξακολουθεί να παραμένει μονοπολικό (unipolar) με τις ΗΠΑ να 

διατηρούν γεωπολιτική πρωτοκαθεδρία (primacy) και ότι ακόμη και αν Κίνα ξεπεράσει οικονομικά 

τις ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία, πράγμα που είναι εξαιρετικά πιθανό, η δομή του διεθνούς συστήματος 

δεν πρόκειται να αλλάξει. 

Για να χαρακτηριστεί μια χώρα ως υπερδύναμη (superpower) η παγκόσμια δύναμη (global power) 

πρέπει να διαθέτει όλες τις υλικές πτυχές ισχύος (hard power), ήτοι να διαθέτει ταυτόχρονα 

οικονομική ισχύ, στρατιωτική ισχύ με δυνατότητα παγκόσμιας προβολής, διπλωματική ισχύ/ 

συμμαχίες , δημογραφική ισχύ και τεχνολογική ισχύ (Waltz, 1979, Mearsheimer, 2001). Επίσης πρέπει 

να είναι σε θέση να μεταφράζει την υλική της ισχύ (power over resources) σε επιρροή (power over 

others). Με βάση τον σημερινό καταμερισμό ισχύος και τις υπάρχουσες τάσεις για τις επόμενες 2-3 

δεκαετίες μόνο οι ΗΠΑ διαθέτουν τέτοια υλική ισχύ και συνεπώς το club των υπερδυνάμεων έχει, και 

προβλέπεται να έχει τα επόμενα χρόνια, ένα μόνο μέλος. Ορισμένες μεγάλες χώρες έχουν κάποιες 

αλλά όχι όλες τις πτυχές ισχύος. Η Ινδία για παράδειγμα έχει σημαντική δημογραφική ισχύ, αλλά δεν 

έχει οικονομική, διπλωματική και στρατιωτική ισχύ. Η Ιαπωνία έχει σημαντική οικονομική και 

τεχνολογική ισχύ αλλά δεν έχει διπλωματική, ούτε δημογραφική ούτε στρατιωτική ισχύ. Η Ρωσία 

μπορεί να έχει πυρηνική ισχύ, αλλά δεν έχει οικονομική, τεχνολογική και δημογραφική ισχύ. Συνεπώς 

η Ρωσία δεν είναι πλέον υπερδύναμη όπως ήταν όταν κυριαρχούσε στην πάλαι ποτέ σοβιετική 

αυτοκρατορία κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν την 

θεωρούσαμε ως μια οντότητα, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παγκόσμια δύναμη, αφού δεν 

διαθέτει στρατιωτική και διπλωματική ισχύ. 

Έρχομαι τώρα στις ΗΠΑ που είναι η μόνη εναπομείνασα παγκόσμια δύναμη. Το στρατηγικό μοντέλο, 

όπως φαίνεται στο Έκθεμα 4, των ΗΠΑ είναι εντυπωσιακό: το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, 

ελέγχει κοντά στο 25% του παγκόσμιου πλούτου, πάνω από το 50% των παγκόσμιων αμυντικών 

δαπανών, ενώ μαζί με τους συμμάχους του ελέγχει περίπου το 75% του παγκόσμιου πλούτου και των 

στρατιωτικών δαπανών. Όπως παρατήρησε ο ιστορικός του Yale, Paul Kennedy «ποτέ στο παρελθόν 
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δεν υπήρξε τόσο μεγάλη απόσταση στο συσχετισμό δυνάμεων. Οι ΗΠΑ είναι η ισχυρότερη 

υπερδύναμη που υπήρξε ποτέ» (2002). 

 

 

Έκθεμα 4: Κατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα- μονοπολικότητα 

 

Ένα τέτοιο στρατηγικό μοντέλο δεν είναι εύκολο να το υπερκεράσει κανείς. Η Κίνα, που είναι 

δυνητικά μια ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη, (Παπασωτηρίου, 2013) δεν είναι σε θέση να 

ανταγωνισθεί τις ΗΠΑ έστω και αν δημιουργήσει μια αντι-ηγεμονική συμμαχία με μια παραδοσιακά 

μεγάλη περιφερειακή δύναμη, όπως είναι η Ρωσία. Μια τέτοια συμμαχία, που ήδη έχει αρχίσει να 

μορφοποιείται, εξακολουθεί να υπολείπεται σε ισχύ από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της. Το χάσμα 

δείχνει να είναι αγεφύρωτο. 

Ας ρίξουμε, όμως, μια πιο εμπεριστατωμένη ματιά στα στρατηγικά πλεονεκτήματα των ΗΠΑ για να 

μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη αίσθηση του συσχετισμού ισχύος στο παγκόσμιο σύστημα 

(Έκθεμα 5). 

 

 

Έκθεμα 5: Επιπρόσθετα στρατηγικά πλεονεκτήματα των ΗΠΑ 

 

Distribution of power in the international system: 

Unipolarity 

 

US primacy in four easy to remember numbers showing share of 

• world population: 5% 

• world GDP: 25% 

• world military expenditures: 50% 

• world GDP and military expenditures with allies: 75% 

Additional US strategic advantages 

• Hegemony on the cheap: only 3,5% of GDP for defense 
(7% Cold War, 42% WWII) 

• Geography: surrounded two friends and two oceans  

• Economic sufficiently 

• Energy dominance, energy exporter 

• Control of the sea (95%) and the global commons  

• Share of world innovation:35% 

• Primacy in Artificial Intelligence (AI), machine learning 

• Leading education: 16 out of top 20 universities  

• Political and social resilience  

• Alliance dynamics: bandwagoning  

• Control of foreign currency reserves: 64% 

• Good long term demographics: stable median age 

• Global military presence (600 bases) and formidable power projection  
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Οι ΗΠΑ είχαν την αγαθή τύχη να φθάσουν στην πρωτοκαθεδρία του διεθνούς συστήματος χωρίς να 

χρειαστεί να κάνουν φθοροποιούς κατακτητικούς πολέμους σε βάρος άλλων μεγάλων δυνάμεων. 

Όταν εμφανίστηκαν στο προσκήνιο του διεθνούς συσχετισμού δυνάμεων στις αρχές του 20ου αιώνα 

οι ΗΠΑ ήταν απλώς μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με επιρροή κυρίως στην αμερικανική ήπειρο. 

Από τότε όμως, όλοι οι εν δυνάμει ανταγωνιστές τους στο διεθνές σύστημα άρχισαν σιγά σιγά να 

αυτοκαταστρέφονται: πρώτα οι παραδοσιακές μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, και 

Γερμανία αλληλοεξουδετερώθηκαν εμπλεκόμενες σε δυο καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους. 

Ύστερα η Σοβιετική Ένωση, που δημιουργήθηκε με επίκεντρο την Ρωσία και αναδείχθηκε σε 

υπερδύναμη μετά το 1945, κατέρρευσε αιφνιδιαστικά το 1989 μην μπορώντας να σηκώσει τα βάρος 

του παρατεταμένου ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είναι λοιπόν ευνοημένες 

από την ιστορική συγκυρία του 20ου αιώνα και έχουν εισέλθει δυναμικά στον 21ο αιώνα. 

Οι ΗΠΑ είναι επίσης ευνοημένες από την γεωγραφία, αφού περιβάλλονται από "ψάρια και φίλους": 

προστατεύονται δηλ. από ενδεχόμενες εισβολές από την Ευρώπη ή την Ασία από δύο μεγάλους και 

δύσκολα προσβάσιμους ωκεανούς, ενώ γειτονεύουν με δύο αδύνατες και φιλικές χώρες, τον Καναδά 

και το Μεξικό. Το μέγεθος και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές των ΗΠΑ (όπως ενέργεια, γεωργία) τους 

επιτρέπουν να είναι, εν πολλοίς, αυτάρκεις (self sufficient), ενώ το φυσικό μεταφορικό δίκτυο (όπως 

τα ποτάμια) τους επιτρέπει να είναι παραγωγικοί. Τα ενεργειακά τους αποθέματα (πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο) τους επιτρέπουν να γίνουν ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας στο διεθνές σύστημα, 

όπως φαίνεται στο Έκθεμα 6, και πλέον να επιδιώκουν την ενεργειακή κυριαρχία (energy dominance). 

 

 

Έκθεμα 6: Άντληση πετρελαίου και αερίου 

 

Η οικονομική ευμάρεια τους επιτρέπει να ξοδεύουν πάνω από $700 δις το χρόνο για την άμυνα, ποσό 

μεγαλύτερο από ό,τι ξοδεύουν όλες οι υπόλοιπες χώρες μαζί, αφού υπερκαλύπτουν το 50% των 



22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΙΑΣ 

 

παγκόσμιων αμυντικών δαπανών. Για να φανεί το μέγεθος του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ, 

αρκεί ένα παράδειγμα: όση ήταν η ετήσια αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά την διάρκεια της 

διακυβέρνησης Trump ( $60 δις), τόσος περίπου είναι ο ετήσιος αμυντικός προϋπολογισμός της 

Ρωσίας. Παρόλα αυτά, το ποσοστό του ΑΕΠ που καταναλώνεται για την άμυνα κυμαίνεται σε 

φυσιολογικά για τις ΗΠΑ επίπεδα δηλ. μεταξύ 3,5-4%, αφού ο μέσος όρος κατά τη διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου ήταν στο 7%. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ, αν εμπλακούν σε ανταγωνισμό 

εξοπλισμών, έχουν την ευχέρεια να αυξήσουν το ποσοστό των αμυντικών δαπανών τους και να 

μεγαλώσουν το χάσμα από τον όποιο ανταγωνιστή τους. Αυτό δείχνει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν 

σημαντική λανθάνουσα ισχύ (latent power), όσο καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Στον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο που χρειάστηκε να αξιοποιήσουν όλη τη λανθάνουσα ισχύ τους, το ποσοστό του 

ΑΕΠ που καταναλώθηκε για την άμυνα ξεπέρασε το 40% ! Σήμερα, ο σοβαρότερος ανταγωνιστής 

τους είναι η Κίνα, που όμως ξοδεύει για άμυνα λιγότερο από το 25-30% του αμυντικού 

προϋπολογισμού των ΗΠΑ. Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται ότι η Κίνα δεν είναι σε θέση να 

ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ στον στρατιωτικό τομέα, πόσο μάλλον να διεκδικήσει πρωτοκαθεδρία. 

(Beckley, 2018) 

Στο διπλωματικό τομέα, οι ΗΠΑ διαθέτουν συμμαχίες με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στα 

πλαίσια του ΝΑΤΟ και αμυντικές συνεργασίες με μια σειρά μεγάλες και μεσαίες δυνάμεις, όπως πχ. 

η Ινδία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ν. Κορέα. Το πλαίσιο αυτών των συμμαχιών τους επιτρέπει να 

διατηρούν πάνω από 600 βάσεις σε 42 χώρες σπαρμένες ανά την υφήλιο, πράγμα που τους δίνει την 

δυνατότητα προβολής στρατιωτικής ισχύος (power projection) που κανένα άλλο κράτος δεν διαθέτει. 

(Posen, 2014) 

Οι 600 αυτές βάσεις σε συνδυασμό με τον αμερικανικό στόλο επιτρέπει στις ΗΠΑ να ελέγχουν τις 

θάλασσες (βλέπε Έκθεμα 7) και όλα τα θαλάσσια περάσματα (choke points), πράγμα που σημαίνει 

ότι ελέγχουν πλήρως την ροή του παγκόσμιου εμπορίου. 

 

Έκθεμα 7 
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Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε την γνωστή γεωπολιτική αρχή, ότι "όποιος ελέγχει τις θάλασσες ελέγχει 

τον κόσμο". Πέρα από την θάλασσα, οι ΗΠΑ ελέγχουν τον εναέριο χώρο και το διάστημα (global 

commons), πράγμα που αυξάνει την ισχύ τους και θεμελιώνει την πρωτοκαθεδρία τους. Η Κίνα 

έχοντας συναίσθηση της αδυναμίας της στην θάλασσα, έχει περιορίσει τις φιλοδοξίες της στο να 

ακυρώσει την ναυτική ισχύ των ΗΠΑ (sea denial) στις γειτονικές με αυτήν θάλασσες (κυρίως την 

νότια θάλασσα/South China Sea), πράγμα που όμως έχει αυξήσει τις καθημερινές τριβές με τον 

αμερικανικό στόλο που με πρόσχημα το δικαίωμα ελεύθερης πλεύσης των θαλασσών επισκέπτεται 

συχνά πυκνά την περιοχή. (Stavridis, 2017) 

Περαιτέρω, οι ΗΠΑ έχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή 

τεχνολογίας (ελέγχουν το 35% της παγκόσμιας καινοτομίας), διαθέτουν τα καλύτερα πανεπιστήμια 

(16 από τα 20 κορυφαία πανεπιστήμια στον πλανήτη είναι αμερικανικά) ενώ διατηρούν προβάδισμα 

σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence, big data, machine 

learning). Η Κίνα από την πλευρά της επενδύει τεράστια ποσά σε καινοτόμες τεχνολογίες (βλ. made 

in China 2025 industrial initiative) και προσπαθεί να υπερκεράσει τις ΗΠΑ στον τομέα αυτό, πράγμα 

που έχει οδηγήσει τις δυο χώρες σε ένα αδυσώπητο τεχνολογικό ανταγωνισμό, ο οποίος θα μπορούσε 

μακροπρόθεσμα να επηρεάσει τον παγκόσμιο συσχετισμό ισχύος. (Lee, 2018) 

Τέλος, οι ΗΠΑ διαθέτουν μια σειρά πρόσθετων πλεονεκτημάτων, όπως το νόμισμά τους, που είναι 

ουσιαστικά το παγκόσμιο νόμισμα (το 64% των παγκόσμιων νομισματικών αποθεμάτων είναι σε 

αμερικανικό δολάριο), η καλή δημογραφική ισορροπία (long term stable median age) και η πολιτική 

ανθεκτικότητα (resilience). (Shrirk, 2007, Beckley, 2018) 

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι εξαιρετικά δύσκολο για την Κίνα να υπερκεράσει τις ΗΠΑ, πόσο 

μάλλον, αφού έχει να διαχειριστεί μια σειρά από σοβαρές αδυναμίες. Ας σταχυολογήσουμε μερικές 

από αυτές: 

Οι δημογραφικές τάσεις σε ένα πληθυσμό 1,4 δις δεν είναι ευνοϊκές: σε 10 χρόνια οι συνταξιούχοι 

(άνω των 65 ετών) θα διπλασιαστούν και θα ξεπεράσουν τα 300 εκατ., πράγμα που θα οδηγήσει σε 

τρομακτική οικονομική πίεση για να καλυφθούν αυτές οι κοινωνικές δαπάνες (Έκθεμα 8). 
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Έκθεμα 8: Οι δημογραφικές τάσεις ευνοούν τις ΗΠΑ- πληθυσμός πάνω από 65 

 

Ένα μεγάλο ποσοστό των αμυντικών δαπανών (που προσεγγίζει το 35%) κατευθύνεται στην 

εσωτερική ασφάλεια και όχι στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Το πολιτικό σύστημα είναι τρωτό σε εξωτερικές πιέσεις (πχ. εμπορικός πόλεμος, μείωση εξαγωγών, 

παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, πιθανά προβλήματα στον ανεφοδιασμό σε πρώτες ύλες) και 

ενδεχομένως σε εσωτερικές πιέσεις, αν υπάρξει σοβαρή επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η Κίνα έχει προβλήματα με τους περισσότερους από τους 17 γείτονές της (Ινδία, Ιαπωνία, Αυστραλία, 

Ν. Κορέα, Βιετνάμ), πράγμα που την δυσκολεύει να παίξει ηγετικό ρόλο ακόμη και στην άμεση 

περιφέρειά της. (Kaplan, 2012). Με πέντε από αυτούς τους γείτονες έχει μάλιστα στην πρόσφατη 

ιστορία εμπλακεί σε πόλεμο. 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα της Κίνας (δείκτης παραγωγικότητας μιας οικονομίας) παραμένει χαμηλό 

σε σχέση με τον βασικό ανταγωνιστή της, τις ΗΠΑ (Έκθεμα 9). 

Demographic trends favor the US: population over 65 
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Έκθεμα 9: Κατά κεφαλήν εισόδημα (2016) 

 

Αυτός ο δείκτης (το κατά κεφαλήν εισόδημα) είναι ίσως πιο σημαντικός από το συνολικό ακαθάριστο 

προϊόν μιας χώρας, γιατί μια χώρα με μεγάλο πληθυσμό αλλά με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (πχ 

Ινδία) έχει εξ ορισμού μεγάλο ΑΕΠ. Αυτό όμως δεν δημιουργεί ισχύ: ό,τι παράγεται στην οικονομία 

καταναλώνεται χωρίς να δημιουργούνται αποθέματα. Αντίθετα χώρες με μεγάλο κατά κεφαλήν 

εισόδημα και υψηλή παραγωγικότητα, όπως οι ΗΠΑ, μπορούν να δημιουργήσουν αποθέματα 

(Beckley 2018) που είναι στρατηγικά αξιοποιήσιμα (net power). 

Όλα τα πιο πάνω δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο η Κίνα είναι σε θέση να 

ξεπεράσει τις ΗΠΑ τις επόμενες δεκαετίες, όπως υποθέτουν πολλοί γνωστοί αναλυτές που γράφουν 

βιβλία με βαρύγδουπους τίτλους, όπως The post American world. (Zakaria 2008) Ενδεχομένως 

μάλιστα να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο: το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας να αυξάνεται αντί να 

μειώνεται. (Beckley 2018) Τουλάχιστον αυτό είναι εμφανές στον στρατιωτικό τομέα, όπως δείχνουν 

τα δύο επόμενα εκθέματα 10 και 11. 
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Έκθεμα 10: Οι τάσεις στρατιωτικού αποθέματος ευνοούν τις ΗΠΑ- η διαφορά μεγαλώνει 

 

Το Έκθεμα 10 δείχνει ότι το στρατιωτικό απόθεμα στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ κάθε χρόνο γίνεται 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο κινεζικό. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς γιατί τα τελευταία 

15-20 χρόνια οι ΗΠΑ ξοδεύουν 4 με 5 φορές περισσότερο από ό,τι η Κίνα. Αν αφαιρέσει κανείς τα 

λειτουργικά έξοδα των δύο αυτών χωρών, αυτό που μένει δηλ. το συσσωρευμένο πλεόνασμα που 

κατευθύνονται σε εξοπλισμούς αυξάνει κάθε χρόνο το χάσμα μεταξύ των δυο οπλοστασίων, όπως 

καθαρά φαίνεται στο Έκθεμα 10. 

Το Έκθεμα 11 είναι ακόμη πιο κατατοπιστικό. Εδώ συγκρίνονται τα οπλοστάσια των δυο χωρών σε 6 

τομείς: αέρας, ξηρά, θάλασσα, διάστημα, πυρηνικά και κυβερνοχώρος (cyber) . Όπως φαίνεται, η 

διαφορά μεταξύ των δυο οπλοστασίων είναι κολοσσιαία. Η Κίνα υστερεί σε όλους τους τομείς 

στρατιωτικής ισχύος. 

 

Trends in military stock accumulation favors the US: 
the gap is increasing 
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Έκθεμα 11: Σύγκριση Αμερικανικού και Κινεζικού οπλοστάσιο σε έξι διαστάσεις 

 

Συνεπώς, παρ´ ότι η Κίνα διαθέτει σημαντική δημογραφική , τεχνολογική και οικονομική ισχύ, δεν 

μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ως παγκόσμια δύναμη ούτε είναι σε θέση να αμφισβητήσει την 

γεωπολιτική πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ. Συνεπώς, η δομή του διεθνούς συστήματος δεν έχει αλλάξει: 

το διεθνές σύστημα από το 1989 και μετά παραμένει μονοπολικό (unipolar) και από ό,τι φαίνεται αυτό 

δεν θα αλλάξει τα επόμενα 20-30 χρόνια. Ούτε, βέβαια, υπάρχουν σήμερα, ή θα υπάρξουν στο άμεσο 

μέλλον, οι συνθήκες που περιέγραψε ο Θουκυδίδης, δηλ. ύπαρξη ανερχόμενης δύναμης που να είναι 

έτοιμη να ξεπεράσει την κυρίαρχη δύναμη. Άρα, δεν υπάρχουν οι συνθήκες για την λεγόμενη "παγίδα 

του Θουκυδίδη". Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν θα ενταθεί ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός των 

δύο αυτών χωρών. Ήδη οι ΗΠΑ δημιουργούν ένα πλέγμα συμμαχιών γύρω από την Κίνα που θυμίζει 

το δόγμα της ανάσχεσης της Σοβιετικής Ένωσης (containment) κατά την διάρκεια του ψυχρού 

πολέμου. Ταυτόχρονα οι δύο αυτές χώρες, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, έχουν εμπλακεί σε ένα 

εξοντωτικό τεχνολογικό ανταγωνισμό. 

Το ότι οι συνθήκες δεν είναι πρόσφορες για ηγεμονικό πόλεμο δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει 

αστάθεια σε άλλα χαμηλότερα επίπεδα του διεθνούς συστήματος. Οι ΗΠΑ μπορεί να είναι η μοναδική 

παγκόσμια δύναμη, αλλά δεν επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους τον ρόλο του παγκοσμίου 

σταθεροποιητή. Αντίθετα μάλιστα, προσπαθούν να μειώσουν την περιφερειακή εμπλοκή τους και 

δείχνουν να έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για την διατήρηση της μεταπολεμικής φιλελεύθερης 

παγκόσμιας τάξης. Αυτό σημαίνει ότι το διεθνές σύστημα είναι μεν ηγεμονικό, χωρίς όμως να έχει τα 

πλεονεκτήματα τα οποία δίνει η ηγεμονική σταθερότητα (hegemonic stability), που συνήθως 

συνοδεύει τα ηγεμονικά συστήματα. (πχ. Pax Americana) 

Το Έκθεμα 12 παρουσιάζει τις σοβαρότερες πηγές αστάθειας στο υπάρχον διεθνές σύστημα.  

Comparing American and Chinese arsenal in six dimensions 
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Έκθεμα 12: Πηγές Αστάθειας 

 

Η βασική πρόβλεψη, που πηγάζει από την πιο πάνω ανάλυση, είναι ότι θα αυξηθούν οι γεωπολιτικοί 

ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, ειδικά στην περιοχή του Ειρηνικού (πχ Ινδία-Κίνα, 

Ιαπωνία-Κίνα), όπου, όπως έχουμε πει, μετατοπίστηκε ήδη το οικονομικό βάρος του πλανήτη. Επίσης, 

θα εντατικοποιηθούν οι γεωοικονομικοί ανταγωνισμοί (βλ. πχ. την προσπάθεια της Κίνας να 

δημιουργήσει το νέο δρόμο του μεταξιού/one belt one road initiative, τον εμπορικό πόλεμο Κίνας-

ΗΠΑ που έχει ήδη ξεκινήσει). Θα αυξηθεί επίσης η περιφερειακή αστάθεια (βλ. τι γίνεται για 

παράδειγμα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπου πέντε τοπικές δυνάμεις ανταγωνίζονται για 

κυριαρχία) και θα πολλαπλασιαστούν τα αποτυχημένα κράτη/failed states (πχ. στην γειτονιά μας, 

Συρία, Ιράκ, Λίβανος, Λιβύη, παλαιστινιακά εδάφη στην δυτική όχθη και την Γάζα) με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται, πχ μαζική μετακίνηση πληθυσμών, τρομοκρατία. Αναμένουμε επίσης την 

εντατικοποίηση των ανταγωνισμών για τον έλεγχο φυσικών και κυρίως ενεργειακών πόρων (πχ. 

Αρκτική, Ανατολική Μεσόγειος). Τέλος πρόβλημα αστάθειας θα δημιουργήσει η διασπορά 

καταστροφικών τεχνολογιών (cyber, όπλα μαζικής καταστροφής). 

Η πανδημία δεν έχει αλλάξει τον παραπάνω συσχετισμό δυνάμεων στο διεθνές σύστημα. Όμως 

εντατικοποίησε τις προϋπάρχουσες ανταγωνιστικές τάσεις και επέτεινε τον γεωοικονομικό και 

τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Για παράδειγμα, οι δυο χώρες άρχισαν να 

αλληλοκατηγορούνται για το πως χειρίστηκαν την πανδημία και να ανταγωνίζονται ποια θα παράγει 

πρώτη εμβόλιο ενάντια στο κορωνοϊό (vaccine race). Ενδιαφέρουσα είναι και οι προσπάθεια των δυο 

χωρών να διαφοροποιούμουν την προμηθευτική τους αλυσίδα (supply chain networks) επιδιώκοντας 

μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία μειώνοντας έτσι την οικονομική τους αλληλεξάρτηση 

(decoupling/disengagement). 

Sources of instability 

Drivers of change: 

• Power shifts 

• Demographic shifts 

• Disruptive innovation 

Geoeconomic 

rivalry 

Geopolitical 

antagonism 

Regional 

conflicts 
Failed 

states 

Proliferation 

of WMD 

Resource 

conflicts 
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Συμπέρασμα: παρότι το διεθνές σύστημα παραμένει μονοπολικό (unipolar), παρατηρούνται αλλαγές 

στον συσχετισμό ισχύος που έχουν επίπτωση στην στρατηγική σταθερότητα, όχι όμως σε σημείο που 

να αναμένουμε ηγεμονικό πόλεμο. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση και Γεωπολιτικές Προκλήσεις μετά την Πανδημία 
 

Χρήστος Χατζηεμμανουήλ 

 

Πόσο πιθανό είναι να αποτελεί η πανδημία ορόσημο για την γενικότερη εξέλιξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης; Κατά τι μπορεί να συμβάλλει στον εσωτερικό της μετασχηματισμό, αλλά και στον 

αναπροσανατολισμό της εξωτερικής συμπεριφοράς της;  

Στα ερωτήματα αυτά πολλοί θα έσπευδαν να απαντήσουν ότι, παρά την τεράστια 

κοινωνικοοικονομική διαταραχή που επέφερε η πανδημία, η εμπειρία των τελευταίων μηνών δεν 

πρόκειται να ασκήσει σημαντική επίδραση στις προϋφιστάμενες πολιτικές και διεθνοπολιτικές 

δυναμικές που προσδιορίζουν την μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης και τη θέση της στον κόσμο. 

Κατά την άποψή τους, η δομή του διεθνούς συστήματος δεν θα αλλάξει ουσιωδώς, η δε θέση της 

Ένωσης σε αυτό θα παραμείνει η ίδια με πριν. Ως προς δε την εσωτερική διάσταση, είναι διαδεδομένη 

η άποψη πως η πανδημία δεν είναι παρά ένα ακόμη επεισόδιο σε μια μακρά σειρά κρίσεων (κρίση της 

Ευρωζώνης, προσφυγικό-μεταναστευτικό, Brexit, έκρηξη του λαϊκισμού), που ταλανίζουν σχεδόν 

αδιαλείπτως την Ευρώπη εδώ και μία δεκαετία τουλάχιστον, και στις οποίες η Ένωση αντιδρά κατά 

τρόπο παγίως ανεπαρκή, περιοριζόμενη σε ημίμετρα, για λόγους οφειλόμενους στη δομική της 

πολιτική ατροφία και έλλειψη συνοχής. Όσοι βλέπουν έτσι τα πράγματα, υπογραμμίζουν την 

ανεπάρκεια της ευρωπαϊκής αντίδρασης, τονίζοντας ιδίως την έλλειψη συντονισμού και την 

παρεμπόδιση της μεταφοράς υγειονομικού υλικού από την μία χώρα στην άλλη κατά τις πρώτες 

ημέρες της πανδημίας. Και αντιπαρέρχονται τα σημαντικότατα έκτακτα μέτρα που κατέστη εφικτό να 

ληφθούν μετέπειτα ως επιφαινόμενο χωρίς βαθύτερη σημασία, καθώς εν τέλει, για να θυμηθούμε το 

γνωστό επίγραμμα του Alphonse Karr, «plus ça change, plus c'est la même chose» – όσο περισσότερο 

τα πράγματα αλλάζουν, τόσο περισσότερο μένουν ίδια.  

Ευσταθεί μια τέτοια διάγνωση; Είναι αλήθεια ότι οι πρόσφατες εξελίξεις δεν επηρεάζουν την γενική 

πορεία των πραγμάτων διεθνώς; Και μπορεί το ευρωπεσιμιστικό ερμηνευτικό σχήμα να εξηγήσει 

πειστικά τις διεργασίες που συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Πιστεύω πως όχι!  

 

Η Ευρώπη απέναντι στις νέες προκλήσεις 

Υφίστανται, πράγματι, κάποιες βαθιές δομές της κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς που 

δύσκολα μεταβάλλονται. Και ειδικότερα, το ευρωπαϊκό σύστημα λήψεως αποφάσεων χαρακτηρίζεται 

από παγιωμένες θεσμικές διαμορφώσεις, διαδικασίες, ουσιαστικούς περιορισμούς και 

κανονιστικότητες, που στενεύουν πολύ το πεδίο των πολιτικώς εφικτών επιλογών και δεσμεύουν την 

Ένωση σε μια εξαρτημένη πορεία (path dependence), από την οποία είναι πιο δύσκολο να βγει απ’ 

 
 Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επισκέπτης Καθηγητής, London School of Economics, μέλος του Συμβουλίου 

Νομισματικής Πολιτικής, Τράπεζα της Ελλάδος. Η τελική εκδοχή του κειμένου οφείλει πολλά στις παρατηρήσεις του 

Θανάση Πλατιά.  
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ό,τι ένα εθνικό κράτος με ενιαίο και συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης. Αυτή η ιδιαίτερη 

δυσκολία λήψεως «μεγάλων» αποφάσεων και ριζικής αλλαγής πορείας εκδηλώνεται με έντονο τρόπο 

στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, διευρύνοντας σημαντικά την απόσταση ανάμεσα στην ύπαρξη 

σπουδαίων πολιτικών, οικονομικών, τεχνικών ή στρατιωτικών δυνατοτήτων (capabilities) σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και την πρακτική δυνατότητα αξιοποίησής τους για την εφαρμογή μιας κοινής 

πολιτικής.  

Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μία βαθύτατη και ραγδαία 

μεταβολή του διεθνούς περιβάλλοντος, η οποία γεννά μια σειρά υπαρξιακών διλημμάτων. Τα 

διλήμματα αυτά δεν αφορούν μόνον την βιωσιμότητα της Ένωσης ως κοινού θεσμικού πλαισίου, αλλά 

και το μέλλον, την ασφάλεια και την ελευθερία των λαών της ηπείρου μας εν συνόλω. Ασφαλώς, οι 

παγκόσμιες προκλήσεις δεν γεννήθηκαν με την πανδημία. Όμως, αυτή επιταχύνει και επιτείνει τις 

προϋφιστάμενες εντάσεις, κι αυξάνει την ευκρίνεια (salience) και τον επείγοντα χαρακτήρα του. 

Οδηγεί έτσι σε ταχεία αναθεώρηση των πολιτικών στάσεων και προτεραιοτήτων, τόσο σε επίπεδο 

κοινής γνώμης όσο και εντός των πολιτικών ελίτ. Η συγκυρία της πανδημίας πιέζει έτσι την Ευρώπη 

να εγκαταλείψει τη γραφειοκρατική κωλυσιεργία και να πάρει εδώ και τώρα κρίσιμες αποφάσεις για 

το μέλλον της. Με άλλα λόγια, καλεί την Ευρώπη, προκειμένου να προστατεύσει την ανεξαρτησία 

και τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά κεκτημένα της, να αντιστρέψει το προαναφερθέν 

επίγραμμα του Karr, το οποίο υπογραμμίζει την εγγενή αδράνεια του συστήματος, και να υιοθετήσει, 

αν όχι ως ιδανικό, πάντως ως αναγκαία συνταγή επιβίωσης, το ρητό από τον Γατόπαρδο του Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa: «Se νogliamo che tutto rimanga com'e, bisogna che tutto cambi» – αν θέλουμε 

τα πάντα να μείνουν ως έχουν, πρέπει να τ’ αλλάξουμε όλα!  

Οι συνέπειες της πανδημίας για την Ευρώπη πρέπει να εξεταστούν από δύο πλευρές: την εξωτερική 

και την εσωτερική. Στο παρελθόν, η ανάλυση των ευρωπαϊκών πραγμάτων επικέντρωνε στη δεύτερη. 

Πλην όμως, η φιλοδοξία αλλά και η προϋπόθεση επιβίωσης της Ευρώπης σήμερα είναι η ικανότητά 

της να αναδειχθεί σε «γεωπολιτική» δύναμη. Τι σημαίνει, όμως, αυτό; Όταν αναλαμβάνοντας τα ινία 

η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχόταν να ηγηθεί μιας «γεωπολιτικής» Επιτροπής, ήταν απολύτως 

εύλογο να απορεί κανείς, αν αυτό είχε κάποιο νόημα, ή δεν ήταν τίποτε περισσότερο από  ένα κενό 

περιεχομένου σλόγκαν, που είχε κατασκευαστεί για τις ανάγκες μιας τετριμμένης απόπειρας 

rebranding, κατ’ απομίμηση της «πολιτικής» Επιτροπής του προηγούμενου προέδρου Γιουνκέρ. Εντός 

λίγων μηνών, όμως, η κρίση της πανδημίας, αν και δεν δημιούργησε η ίδια, πάντως κατέδειξε με τον 

πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, την αναγκαιότητα επαναθεώρησης της θέσης της Ευρώπης 

στο διεθνές σύστημα, δηλαδή, του επαναπροσδιορισμού της στάσεως της Ένωσης απέναντι στους 

άλλους μεγάλους παίκτες του συστήματος με γεωπολιτικά κριτήρια και γνώμονα τις διαφαινόμενες 

μακροεξελίξεις (macrotrends).  

Πιο συγκεκριμένα, η πανδημία υποβίβασε σε πολύ υποδεέστερη θέση το ζήτημα του Brexit, που κατά 

την προηγούμενη τετραετία αποτελούσε ζήτημα εντονότατου ενδιαφέροντος. Η χαοτική αντιμετώπιση 

του προβλήματος της πανδημίας απαξίωσε το συμβολικό κεφάλαιο και την ήπια ισχύ (soft power) του 

Ηνωμένου Βασιλείου και το έφερε σε μία τέτοια κατάσταση διοικητικής και διαπραγματευτικής 

ασυναρτησίας, ώστε η συζήτηση γύρω από τους όρους ολοκλήρωσης του Brexit να έχει περάσει σε 

δεύτερη μοίρα. Είναι προφανές πλέον ότι, ως προς τη Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγγενώς το 

πάνω χέρι, ενώ ακόμη και η, πολύ πιθανή πλέον, μη επίτευξη συμφωνίας ως προς τις μόνιμες 

οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών δεν θα την επηρεάσει δυσανάλογα.  
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Σε αντιδιαστολή, η πανδημία έχει φέρει, ή τουλάχιστον έχει βοηθήσει να έλθουν, στο επίκεντρο της 

συζήτησης τα αδιέξοδα και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι σε τρεις πολύ 

σημαντικότερους πόλους του διεθνούς συστήματος: τις ΗΠΑ, την Κίνα, αλλά και τα κράτη της 

Αφρικής. Μέχρι τώρα, οι σχέσεις της Ένωσης με τους τρεις αυτούς πόλους διαμορφώνονταν εκ των 

ενόντων και, τουλάχιστον ως προς την Κίνα, επικαθορίζονταν από τα εμπορικά συμφέροντα επί 

μέρους κρατών-μελών. Υπό τις νέες συγκυρίες, η ανάγκη για επί της αρχής και μακροπρόθεσμο 

στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και για κοινή στάση των κρατών-μελών, καθίσταται πλέον πρόδηλη.  

 

ΗΠΑ: η απόσυρση του ηγεμόνα 

Η πρώτη παράμετρος έχει να κάνει με τις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 

μεταπολεμική Ευρώπη ανασυγκροτήθηκε, αναπτύχθηκε οικονομικά, εμβάθυνε τους πολιτικούς 

δεσμούς μεταξύ των κρατών της, κι έγινε εν τέλει Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προστασία της 

αμυντικής ομπρέλας των ΗΠΑ και με τη δική τους επίνευση. Είναι, όμως, προφανές ότι τα πράγματα 

έχουν πλέον αλλάξει. Οι ΗΠΑ δεν ασκούν πλέον τον παραδοσιακό τους ρόλο σε σχέση με την 

Ευρώπη. Αντιθέτως, το ενδιαφέρον τους για αυτήν έχει περιοριστεί – κι αυτό αντανακλά την 

μετατόπιση του κέντρου βάρους των παγκοσμίων εξελίξεων προς ανατολάς και, συνακολούθως, έναν 

μόνιμο, διαρθρωτικό επαναπροσανατολισμό των αμερικανικών στρατηγικών προτεραιοτήτων.  

Πέραν τούτου, όμως, η κυβέρνηση  Τραμπ έχει δυναμιτίσει τις σχέσεις της με τους συμμάχους των 

ΗΠΑ στην Ευρώπη και αλλού. Οι μονομερείς κινήσεις της εκφράζουν ένα πνεύμα απομονωτισμού 

και αδιάλλακτης πίεσης υπέρ των, στενώς νοουμένων, ιδίων συμφερόντων της χώρας, που δεν 

συνάδουν με την συνθετική και «θεσμική» προσέγγιση που οφείλει να επιδεικνύει μια ηγεμονική 

δύναμη, αν θέλει να προστατεύσει την εικόνα της ως φίλου και προστάτη των συμμάχων της – την 

εικόνα, ακριβώς, που διαφοροποιεί τον ηγεμόνα από έναν ωμό κυρίαρχο. Πιο συγκεκριμένα, η 

σημερινή αμερικανική κυβέρνηση έχει κατ’ επανάληψη προβεί σε οξείες, ανταγωνιστικές, διόλου 

φιλικές κινήσεις και δηλώσεις απέναντι στη Ευρώπη εν γένει και τη Γερμανία ειδικότερα. Στο 

οικονομικό πεδίο, συμπεριφέρεται ως επιθετικός ανταγωνιστής, που δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον 

για τα οικονομικά συμφέροντα των συνομιλητών του. Έχει, επίσης, κινηθεί κατά τρόπο που θέτει εν 

αμφιβόλω την δέσμευση των ΗΠΑ να παρέμβουν στρατιωτικά προς υπεράσπιση των συμμάχων τους, 

όποτε τυχόν αυτό απαιτηθεί. Αντιθέτως, προβάλλει ένα μοντέλο πολιτικής και στρατιωτικής 

συνεργασίας à la carte, που περιορίζεται στα ζητήματα και τις περιστάσεις όπου οι ΗΠΑ αναμένουν 

να αντλήσουν άμεσο όφελος.  

Εάν η συμπεριφορά της κυβερνήσεως Τραμπ κατά την προηγούμενη τριετία είχε ήδη δημιουργήσει 

ρήγματα στις διατλαντικές σχέσεις, με σημαντικά σημεία τριβής να ανακύπτουν ακόμη και στα 

πλαίσια του ΝΑΤΟ, η κρίση του COVID-19 χειροτέρευσε κι άλλο τα πράγματα. Η αμερικανική 

αντίδραση στην πανδημία, και ειδικότερα η προσπάθεια να αποκτηθεί προνομιακή πρόσβαση σε 

μελλοντικά εμβόλια και να εξαγοραστούν φαρμακευτικές εταιρείες, έτσι ώστε η συγκεκριμένη 

ευρεσιτεχνία να ανήκει στις ΗΠΑ, και όχι στη Γερμανία, άνοιξαν νέα πεδία τριβής.  

Οι εξελίξεις αυτές έδειξαν, μεταξύ άλλων, ότι οι εξωτερικές σχέσεις και δεσμεύσεις των ΗΠΑ μπορεί 

να είναι έρμαιο των εσωτερικών πολιτικών αντιπαραθέσεων της υπερδύναμης. Έως τώρα ήταν 

ακλόνητη η πεποίθηση ότι η εξωτερική συμπεριφορά των ΗΠΑ διατρέχεται από συνέχειες και ότι το 
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αμερικανικό διοικητικό και πολιτικό κατεστημένο δεν επιτρέπει αποκλίσεις από την μακροπρόθεσμη 

στρατηγική της χώρας. Η πρόσφατη εμπειρία, όμως, υποδεικνύει ότι, τουλάχιστον σε περιόδους όπως 

η σημερινή, όπου στο εσωτερικό των ΗΠΑ είναι ισχυρό το αίσθημα της αμερικανικής υπεροχής και 

δεν απουσιάζει το φάσμα μιας άμεσης και πιεστικής εξωτερικής απειλής, αυτό μπορεί να μην ισχύει. 

Η κατίσχυση της «αυτοκρατορικής» Προεδρίας και η διαρκώς αυξανόμενη πόλωση του αμερικανικού 

πολιτικού συστήματος έχουν μειώσει πολύ την σημασία του κρατικών υπηρεσιών και των θεσμικών 

αντιβάρων στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Η Γερουσία, ιδίως, αποτελούσε παραδοσιακά ένα 

ενεργό θεσμικό και πολιτικό αντίβαρο στον εκάστοτε Πρόεδρο σε αυτό το πεδίο. Στην περίπτωση 

Τραμπ, όμως, οι γερουσιαστές δεν έχουν παρέμβει παρά μόνον σποραδικά και με εντελώς 

επιφυλακτικό τρόπο, προκειμένου να αποτρέψουν τη χειροτέρευση των σχέσεων των ΗΠΑ με 

σημαντικές φίλες χώρες ή να προασπιστούν τους διεθνείς θεσμούς και τις συμμαχίες, στις οποίες έχει 

στηριχθεί επί τρία τέταρτα του αιώνα η αμερικανική ηγεμονία.  

Βλέπουμε έτσι τις ΗΠΑ, για συγκυριακούς εν μέρει λόγους, να παίρνουν αποστάσεις από τους 

συμμάχους τους, και ενίοτε να εκφράζονται απορριπτικά και σχεδόν εχθρικά απέναντί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά, γεννούν αμφιβολίες για την διάθεσή τους να εξακολουθήσουν να 

δρουν ως εγγυητές της ασφάλειας των ευρωπαϊκών χωρών – ιδίως, μάλιστα, εάν πρόκειται για απειλές 

και συγκρούσεις περιφερειακής εμβελείας, ως προς τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν την πολυτέλεια να 

επιλέγουν, αν και κατά πόσον θα αναμειχθούν. Ενισχύεται έτσι σε μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης 

και των ελίτ η αντίληψη ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να επαφίεται στον ηγεμόνα για την προστασία 

της και, κατά συνέπεια, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερες δυνατότητες αυτοπροστασίας. (Ασφαλώς, 

τα πράγματα έχουν αλλιώς ως προς τις στρατηγικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο – εκεί όμως οι 

διαφαινόμενες αντιπαραθέσεις δεν προβλέπεται να πάρουν στρατιωτική, αλλά οικονομική, πολιτική 

και, κυρίως, τεχνολογική μορφή.)  

Θα μπορούσε κανείς να σκεφθεί ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στον 

Πρόεδρο Τραμπ. Το ερώτημα, όμως, παραμένει, γιατί η μισή κοινή γνώμη των ΗΠΑ στηρίζει τις 

επιλογές του τελευταίου, το δε πολιτικό και διοικητικό σύστημα αδρανεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, 

στον βαθμό που εντός των ΗΠΑ υφίσταται διακομματική συμφωνία στα θέματα εξωτερικής 

πολιτικής, ένα είναι βέβαιο: όποιος κι αν είναι ο νικητής στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, το 

αμερικανικό ενδιαφέρον και η παρουσία στην Ευρώπη είναι αναπόφευκτο να μειωθεί, καθώς η 

προσοχή θα παραμένει στραμμένη στην Κίνα και την Άπω Ανατολή. Αυτό μεταφέρει στους 

Ευρωπαίους την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών πιέσεων και προβλημάτων 

στην ευρύτερη περιοχή τους (Βόρεια Αφρική, Ανατολική Μεσόγειο, Ρωσία και Ανατολική Ευρώπη) 

– προβλημάτων, που πολύ θα ήθελαν, αλλά δεν μπορούν, να εξακολουθούν να μετακυλίουν στους 

Αμερικανούς. Επίσης, είναι αναμφίβολο ότι η αμερικανική πίεση για αύξηση των αμυντικών δαπανών 

των ευρωπαϊκών χωρών, πάντοτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, θα συνεχιστεί. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκην 

κακό, αφού οδηγεί στην ενίσχυση των αυτόνομων στρατιωτικών δυνατοτήτων και την πολιτική 

ωρίμανση της Ευρώπης.  

Ακόμη κι αν δεν πρόκειται για ρήγμα, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχει 

πάντως αυξηθεί. Η αποκατάσταση εγκάρδιων σχέσεων επείγει, αλλά δεν εξαρτάται μόνον από τη μία 

πλευρά. Αυτό δημιουργεί για τα ευρωπαϊκά κράτη την ανάγκη να ξανασκεφτούν τη στρατηγική θέση 

τους και να κινηθούν, όχι πλέον ως πελάτες μίας υπερδύναμης, αλλά ως μία συμμαχία εθνών, που θα 

πρέπει να προωθήσει την ολοκλήρωσή της και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
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ασφαλείας, αναπτύσσοντας από κοινού ανεξάρτητα και επαρκή αμυντικά και πολιτικά μέσα. Από την 

άποψη αυτή, η διαρκής δομημένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας (PESCO) θα έπρεπε να 

αποτελέσει τη βάση για τη μεσοπρόθεσμη δημιουργία μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, με όλη τη 

σημασία του όρου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ερωτηματικό, κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό 

υπό τις παρούσες συνθήκες, και για όσο διάστημα η Γερμανία και άλλες χώρες καθεύδουν. Επιπλέον, 

η ανάγκη για αυξημένες αμυντικές δαπάνες, είτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ είτε ως συμβολή σε ένα 

ανεξάρτητο ευρωπαϊκό αμυντικό σχεδιασμό, που θα εμβαθύνει και διαπλατύνει την PESCO, 

συμπίπτει με το οικονομικό πλήγμα της πανδημίας, που περιορίζει δραστικά τους διαθέσιμους 

χρηματοδοτικούς πόρους. Όμως, η ανάγκη της Ευρώπης για απόκτηση μέσων σκληρής ισχύος 

παραμένει αδήριτη.  

 

Η Κίνα ως συστημικός αντίπαλος 

Δεύτερη μεγάλη παράμετρος είναι οι σχέσεις με την Κίνα. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η 

κινεζική κυβέρνηση το ζήτημα του COVID-19 κατέστησε παγκοίνως σαφές το ότι για την Ευρώπη ο 

κύριος μακροπρόθεσμος κίνδυνος δεν προέρχεται από τη Ρωσία, όσο κι αν η τελευταία βρίσκεται 

γεωγραφικώς εγγύτερα και απασχολεί συνεχώς τα media με ανορθόδοξες κινήσεις, που τονίζουν 

εμπράκτως τον αναθεωρητισμό της απέναντι στη διεθνή τάξη πραγμάτων όπως αυτή διαμορφώθηκε 

μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Κατ’ ουσία, η Ρωσία είναι ο «θόρυβος» στο διεθνές σύστημα – ένας 

παράγων που αποσυντονίζει την ομαλή λειτουργία του, αλλά δεν μπορεί να το ανατρέψει. Ο 

πραγματικός κίνδυνος προέρχεται από μία ανερχόμενη δύναμη, ικανή και πρόθυμη να επιβάλλει τους 

όρους της.  

Οι ταχύτατοι ρυθμοί ανάπτυξης που σημειώνει η Κίνα, η ραγδαίως αυξανόμενη εμπλοκή της στην 

διεθνή οικονομία, η τεράστια έμφαση που δίνει στην ανάπτυξη τεχνολογικών δυνατοτήτων αιχμής, 

όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η σταδιακή ανάπτυξη αξιόλογων στρατιωτικών δυνατοτήτων – όλα αυτά 

συνδυάζονται με την επιστροφή σε πολιτικό επίπεδο στην παντοδυναμία του Κομμουνιστικού 

Κόμματος, τον καλπάζοντα αυταρχισμό, και την καλλιέργεια ενός όλο και πιο επιθετικού εθνικισμού. 

Είμαστε σήμερα μάρτυρες, όχι απλώς της οικονομικής άνθισης μιας σημαντικής περιφερειακής 

δύναμης, αλλά μιας θεμελιώδους μεταβολής της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων (power transition), 

που ενέχει τεράστιους κινδύνους.  

Κατά το παρελθόν, οι ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη τη Γερμανία, έβλεπαν την Κίνα μόνον ως εμπορική 

ευκαιρία και χώρο οικονομικής επέκτασης. Η Κίνα κατέστη έτσι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος 

της Ένωσης. Πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε μεγάλες άμεσες ξένες επενδύσεις 

εκεί. Η Κίνα, όμως, έχει πάψει να είναι απλώς μια αναδυόμενη οικονομία, με την οποία είναι 

αμοιβαίως επωφελές να συναλλάσσεσαι. Είναι πλέον ένα οικονομικός και τεχνολογικός γίγαντας, ένας 

επιθετικός επενδυτής στο εσωτερικό της Ένωσης, μια μεγάλη δύναμη που φιλοδοξεί να προβάλει την 

ισχύ της σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως ακολουθεί μια στρατηγική συγκαλύψεως των δυνατοτήτων και 

των βλέψεων της. Σε μια αναστροφή της παραδοσιακή ροή των κεφαλαίων, κατά την τελευταία 

πενταετία έχει εκδηλωθεί με καταιγιστικό τρόπο το φαινόμενο των άμεσων κινεζικών επενδύσεων 

στην Ευρώπη – συχνά, μάλιστα, σε στρατηγικούς τομείς. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 

μια προσπάθεια επαναχάραξης της παγκόσμιας οικονομικής γεωγραφίας μέσα από το περίφημο Belt 
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and Road Initiative, μια αλυσίδα νέων δικτύων και υποδομών χρηματοδοτημένων με κινεζικά δάνεια 

και ειδικώς σχεδιασμένων έτσι ώστε να επιτύχουν μια ισχυρή διασύνδεση επάλληλων κύκλων χωρών 

με την Κίνα. Όλα αυτά βαθαίνουν τους δεσμούς, αλλά και τις εξαρτήσεις. Κι αυτό αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία, στο βαθμό που ο όλο και σημαντικότερος εταίρος δεν παίζει με τους κανόνες του παιγνιδιού. 

Το κινεζικό μοντέλο κρατικοκεντρικού καπιταλισμού εξακολουθεί να προστατεύει τις εγχώριες 

επιχειρήσεις και να εξαναγκάζει τις εισερχόμενες ξένες να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους με 

τοπικούς εταίρους. Το ίδιο το κράτος εμπλέκεται σε μαζική βιομηχανική, και όχι μόνον, κατασκοπία 

και συλλογή ιδιωτικών δεδομένων παγκοσμίως. Και πληθαίνουν πλέον τα φαινόμενα χρήσεως της 

κινεζικών μέσων επιρροής, δημόσιων αλλά και υπόγειων, με στόχο τον επηρεασμό των όρων του 

δημοσίου διαλόγου στις δυτικές δημοκρατίες και την εμπέδωση μιας καταναγκαστικής «σινοφιλίας». 

Είναι, συνεπώς, προφανές ότι οι σχέσεις με την Κίνα ενέχουν σοβαρότατα ζητήματα ανταγωνιστικής 

ισότητας και, ακόμη χειρότερα, ασφαλείας κι ανεξαρτησίας.  

Η επί μία δεκαετία απορρόφηση όλου του ενδιαφέροντος από την αντιμετώπιση των μεγάλων 

εσωτερικών οικονομικών και πολιτικών κρίσεων εμπόδισε τους Ευρωπαίους να διαγνώσουν έγκαιρα 

την κλίμακα και τις συνέπειες της ανάδυσης της Κίνας κι επέτρεψε στην τελευταία να αποκτήσει 

ανενόχλητη σημαντικά ερείσματα στην ευρωπαϊκή σκηνή. Μόλις το 2019 η Ένωση φάνηκε να 

αφυπνίζεται και να συνειδητοποιεί ξαφνικά, πόσο πολύ έχει μεταβληθεί εις βάρος της η ισορροπία. 

Συμβολικό ορόσημο της στροφής ήταν η δημοσίευση τον Μάρτιο 2019 μιας ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που χαρακτήριζε για πρώτη φορά την Κίνα –κατά τα λοιπά «στρατηγικό 

εταίρο» της Ευρώπης– και ως «συστημικό αντίπαλο» (systemic rival).1

Για έναν περίπου χρόνο η μεταστροφή αυτή παρέμενε δειλή και αβέβαιη. Με την έκρηξη της 

πανδημίας, όμως, περάσαμε σε ένα άλλο στάδιο. Κι αυτό οφείλεται κυρίως στη στάση  της ίδιας της 

κινεζικής πλευράς. Την αρχική συγκάλυψη της φύσεως και του μεγέθους του προβλήματος στο 

Βουχάν διαδέχθηκε, αντί μιας απολογίας, η αυτάρεσκη και χονδροειδής προσπάθεια να αναδειχθεί, 

μέσα από την επιτυχία των ριζικών μέτρων καραντίνας που έλαβαν οι κινεζικές αρχές, η ανωτερότητα 

του κινεζικού μοντέλου διακυβέρνησης σε σχέση με αυτό των δυτικών δημοκρατιών. Η αδέξια κι 

επιθετική προπαγανδιστική εκστρατεία, και ιδίως οι πιέσεις που ασκήθηκαν από κινεζικής πλευράς 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοχή της σινοφιλικής ερμηνείας των τεκταινομένων από τις 

δυτικές κυβερνήσεις και μέσα επικοινωνίας, έφεραν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

διότι προσέβαλαν βασικές αρχές της φιλελεύθερης νοοτροπίας και πολιτικής συμπεριφοράς των 

αποδεκτών τους. Οι δημόσιες παρεμβάσεις των πρέσβεων της Κίνας στη Σουηδία ή τη Γαλλία, που 

απευθύνθηκαν στις χώρες που τους φιλοξενούν σαν λοχίες προς νεοσυλλέκτους, έριξαν λάδι στη 

φωτιά κι ανέδειξαν την αμετροέπεια και τον αυταρχισμό του κινεζικού συστήματος εξουσίας. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι αυτή η στάση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πάγια πολιτική της Κίνας, που 

ανατρέχει στην αρχαία κινεζική στρατηγική σκέψη και τον Σουν Τζου, να αποκρύπτει τις πραγματικές 

δυνάμεις της και να μην δείχνει τα δόντια της παρά μόνον αφού έχει ήδη βρεθεί σε θέση σχετικής 

υπεροχής. Εν τέλει, αυτό που κατόρθωσε η κινεζική κυβέρνηση κατά τους πρώτους μήνες του 2020 

ήταν να χάσει την καρδιά των Ευρωπαίων και να καλλιεργήσει στα μυαλά τους την ανησυχία και την 

αίσθηση κινδύνου απέναντι στην αυξανόμενη δύναμη της Κίνας. Την αρνητική εικόνα που προκάλεσε 

 
1 Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy joint communication, ‘EU-

China – A Strategic Outlook’ (JOIN(2019) 5 final, 12 Μαρτίου 2019), σελ 1.  
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η κακή επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσεως του COVID-19 συμπλήρωσαν πραγματικά δεδομένα, 

δηλαδή, το ζήτημα των Ουιγκούρ, του οποίου η δημοσιότητα σταδιακά διευρύνεται, και βεβαίως η 

πλήρης κατάλυση της αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ.  

Ατυχώς για την Κίνα, οι παραπάνω εξελίξεις συνέπεσαν χρονικά με την στιγμή που οι κυβερνήσεις 

και τα κοινοβούλια των ευρωπαϊκών χωρών καλούνται να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την 

εγκατάσταση των δικτύων 5G και, ειδικότερα, την ενδεχόμενη εμπέδωση της τεχνολογίας της 

κινεζικής Huawei στην καρδιά των επικοινωνιακών δικτύων των ευρωπαϊκών χωρών. Η συγκυρία 

αυτή είχε ως συνέπεια να αλλάξει πολύ περισσότερο απ’ ό,τι σε άλλη περίπτωση το πλαίσιο αναφοράς. 

Από τεχνικό ή οικονομικό ζήτημα «χαμηλής» πολιτικής, ο ρόλος της Huawei αναδείχθηκε σε κρίσιμο 

θέμα τεχνολογικής αυτονομίας και προστασίας των δεδομένων και των επικοινωνιών, το οποίο απαιτεί 

αποφασιστική αντίδραση, τόσο για λόγους μακροπρόθεσμης οικονομικής εξέλιξης (δηλαδή, 

διασφάλισης της ευρωπαϊκής παρουσίας στην νέα οικονομία) όσο και στοιχειώδους πολιτικής 

ασφαλείας και προστασίας των θεσμών (δηλαδή, αποφυγής του αφανούς ελέγχου, μέσω του δουρείου 

ίππου της Huawei, των τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών των ευρωπαϊκών εθνών από το κινεζικό 

κράτος, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια κατάσταση εν τοις πράγμασι 

ομηρείας). Παρ’ ότι το ζήτημα δεν έχει ακόμη καταλήξει σε οριστική λύση προς τη μία ή άλλη 

κατεύθυνση, το γεγονός είναι ότι η πολιτική ευκρίνεια και βαρύτητα του ζητήματος έχει αυξηθεί 

κατακόρυφα, οι τόνοι έχουν ανέβει, οι δε κοινοβουλευτικές πιέσεις έχουν ήδη αναγκάσει τις 

κυβερνήσεις της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να αναθεωρήσουν την φιλική προς την 

Huawei στάσης τους.  

Οι ευρω-σινικές σχέσεις έχουν έλθει έτσι στο προσκήνιο, κι ο χαρακτήρας τους τείνει να μεταβληθεί 

ριζικά. Από την άλλη πλευρά, είναι αμφίβολο, κατά πόσον η Ευρώπη επιθυμεί ή είναι σε θέση να 

βρεθεί σε ευθεία και γενικευμένη αντιπαράθεση με τον κινεζικό γίγαντα.  

Η Κίνα παραμένει αναγκαίος εταίρος και συνομιλητής στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και των 

διεθνών οργανισμών, ιδίως σε μία περίοδο που η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπονομεύει ενεργά και 

απροκάλυπτα τους πολυμερείς θεσμούς, υπέρ των οποίων η Ευρώπη δίνει συνεχή αγώνα, από τη 

Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO) 

έως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). (Αλλά και 

στο σημείο αυτό η πανδημία δεν έχει βοηθήσει, αφού ανέδειξε την αθέμιτη εμπλοκή της Κίνας στον 

WHO, γεννώντας περαιτέρω αμφιβολίες για τις καλές προθέσεις της.)  

Επίσης, η οικονομική αποσύνδεση (decoupling) της ευρωπαϊκής από την κινεζική οικονομία είναι 

πολύ δυσχερέστερη απ’ ό,τι αυτή της αμερικανικής, και κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή  

είναι δεδομένο ότι θα συναντήσει τεράστιες αντιστάσεις. Από την άποψη αυτή, είναι καταλυτικής 

σημασίας η εξάρτηση της γερμανικής οικονομίας από την εμπορική και επενδυτική έκθεσή της στην 

Κίνα. Αλλά και μία ολόκληρη σειρά κρατών-μελών, τόσο της Νότιας όσο και της Ανατολικής 

Ευρώπης, δεν φαίνονται μέχρι στιγμής πρόθυμες να διαταράξουν τις σχέσεις τους με την Κίνα, από 

την οποία αγωνίζονται να προσελκύσουν τις επενδύσεις που τους είναι τόσο αναγκαίες. Δεν είναι 

σύμπτωση ότι η αριθμητική πλειοψηφία των κρατών-μελών συμμετέχει στο Belt and Road Initiative. 

Συνεπώς, τα οικονομικά συμφέροντα της Γερμανίας και αρκετών άλλων κρατών-μελών εμποδίζουν 

να αναπτυχθεί μια κάθετη αντιπαλότητα με την Κίνα και αναγκάζουν την Ευρώπη, τουλάχιστον επί 
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του παρόντος, σε μία αντιμετώπιση «με το μαλακό» των κινεζικών ατοπημάτων – για παράδειγμα, σε 

δηλώσεις αποδοκιμασίας που δεν υποδηλώνουν πραγματική ρήξη και δεν έχουν συνέχεια.  

Η αντιμετώπιση αυτή οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, σε αδυναμία, την οποία επιτείνει η στρατηγική 

της Κίνας, που συνίσταται στην άσκηση πολιτικών πιέσεων στα πλέον εξαρτημένα από αυτήν κράτη-

μέλη, προκειμένου αυτά να παρεμποδίσουν την Ένωση να υιοθετήσει κοινή αρνητική στάση απέναντί 

της. Εξορθολογίζεται, όμως, ως εκλεπτυσμένη, διαφοροποιημένη και ισορροπημένη εμπλοκή με έναν 

βασικό πυλώνα του διεθνούς συστήματος. Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, η δυναμική των πραγμάτων 

είναι αναπόφευκτο να οδηγήσει την Ευρώπη να πάρει θέση σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την 

Κίνα – και όποια επιλογή και να γίνει, δεν θα είναι ανέξοδη. Οι όροι του διλήμματος, πάντως, έχουν 

πλέον καταστεί πολύ σαφέστεροι.  

 

Αφρική: δημογραφικός κίνδυνος και πολιτική ευκαιρία 

Η τρίτη μεγάλη παράμετρος, που λόγω της κρίσεως της πανδημίας έχει καταστεί πιο πιεστική, αλλά 

έχει περάσει σχετικά απαρατήρητη στον δημόσιο διάλογο, είναι η ενίσχυση και πύκνωση των δεσμών 

μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Η πορεία που θα ακολουθήσει η Αφρική κατά τις αμέσως επόμενες 

δεκαετίες θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη μοίρα της Ευρώπης. Η διαφαινόμενη ανάδειξη της Αφρικής 

σε κύριο γεωγραφικό θέατρο του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων θέτει επί τάπητος το 

πρόβλημα της αποφυγής της μεταβολής των αφρικανικών κρατών σε δορυφόρους της Κίνας. Όμως, 

για την Ευρώπη πιο άμεσης και ζωτικής σημασίας ερώτημα είναι το πώς θα αντιμετωπίσει την 

επικείμενη εξαγωγή από την Αφρική προς τις ακτές της πρωτόγνωρων μεταναστευτικών πιέσεων, που 

δεν είναι κατά κανέναν τρόπο ικανή να διαχειριστεί. Εάν δεν προχωρήσει αποφασιστικά και ταχύτατα 

η οικονομική και πολιτική οργάνωση κι ανάπτυξη του αφρικανικού χώρου, η Ευρώπη θα 

εξαναγκαστεί αναμφίβολα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συμβίωση με τις χώρες προέλευσης μιας 

πρωτοφανούς πλημμυρίδας μεταναστών.  

Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να εξακολουθούμε να παίρνουμε αψήφιστα ή απορρίπτουμε ως 

ξενοφοβική εικοτολογία! Η Αφρική είναι η μοναδική ήπειρος, της οποίας ο πληθυσμός εξακολουθεί 

να αυξάνεται με ταχύτητα. Το 1998 είχε 500 εκατομμύρια κατοίκους· το 2019 είχε φθάσει ήδη τα 1,3 

δισεκατομμύρια· και ως το τέλος του 21ου αιώνα προβλέπεται να αγγίξει τα 4 δισεκατομμύρια. 

Αντιθέτως, ο συνολικός πληθυσμός της ευρωπαϊκής ηπείρου (της Ρωσίας και της Τουρκίας 

συμπεριλαμβανομένων) ανέρχεται σήμερα σε 750 περίπου εκατομμύρια, των δε κρατών-μελών της 

Ένωσης σε μόλις 459 εκατομμύρια· χαρακτηρίζεται δε από ιδιαιτέρως χαμηλή γεννητικότητα και 

αρνητικό ηλικιακό προφίλ. Στις επόμενες δεκαετίες, συνεπώς, οι μεταναστευτικές πιέσεις από την 

Αφρική προς την Ευρώπη θα είναι συγκλονιστικές.   

Για να μετριαστεί το πρόβλημα και, ει δυνατόν, να καταστεί διαχειρίσιμο, η Ευρώπη είναι απαραίτητο 

να αποδυθεί εδώ και τώρα σε κάθε προσπάθεια με στόχο την σταθεροποίηση και ανάπτυξη της 

αφρικανικής ηπείρου. Δεν πρόκειται μόνον για ζήτημα ανθρωπιστικής αρωγής, αλλά και για καλώς 

νοούμενο ίδιο συμφέρον. Προκειμένου, με άλλα λόγια, να επιτευχθεί η δημογραφική, κοινωνική και 

πολιτική σταθεροποίηση της ίδιας της Ευρώπης, αλλά και να επιδιωχθεί η ανθρώπινη ανάπτυξη εκτός 

αυτής σε κατεύθυνση περισσότερο επιθυμητή και συμβατή με τις ευρωπαϊκές αξίες, είναι απαραίτητο 

να ορθοποδήσει η Αφρική. Η αναβάθμιση των πολιτικών σχέσεων με τις αφρικανικές χώρες είναι ένα 
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απαραίτητο, αλλά διόλου επαρκές βήμα. Η Αφρική πρέπει να ειρηνεύσει, να αναπτυχθεί κοινωνικά 

και οικονομικά, να αποκτήσει πολιτική δομή και, εν τέλει, να αναδειχθεί σε βασικό στρατηγικό εταίρο 

της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο ένα πολύ ευρύτερο πρόγραμμα διεθνούς βοήθειας 

για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανθρώπινη ανάπτυξη των αφρικανικών κοινωνιών. Οι 

παρεμβάσεις θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη υποδομών, την βελτίωση των 

συστημάτων υγείας, την ένταξη του νεαρού πληθυσμού σε αναβαθμισμένα συστήματα εκπαίδευσης 

και εργασιακής μαθητείας, την βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης των γυναικών και την ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας, τον οικογενειακό προγραμματισμό και, μέσα από τον συνδυασμό των 

προηγουμένων παρεμβάσεων με κατάλληλα επενδυτικά εργαλεία, μια δραστική επιτάχυνση του 

οικονομικού μετασχηματισμού της ηπείρου. Θα έπρεπε, εν ολίγοις, να είναι ύψιστη στρατηγική 

προτεραιότητα η ενεργή συμβολή στην σταθεροποίηση, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της 

Αφρικής – πράγμα που έως τώρα δεν συμβαίνει.  

Από την σκοπιά αυτή, η πανδημία, που από οικονομικής απόψεως πλήττει τις φτωχότερες χώρες του 

πλανήτη χειρότερα απ’ ό,τι τις πλούσιες και απειλεί να αναστρέψει δύο δεκαετίες σημαντικής προόδου 

ως προς τα εισοδήματα και τις προοπτικές του ενδεέστερου μισού του πλανήτη, οξύνει εξαιρετικά το 

πρόβλημα. Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, μεταβάλλει τις προτεραιότητες και δημιουργεί συνθήκες 

συνεργασίας και αλληλεγγύης, δημιουργώντας ένα παράθυρο ευκαιρίας, που δεν πρέπει να μείνει 

αναξιοποίητο. Ήδη από την αρχή της πανδημίας έγιναν κάποια πρώτα βήματα, ιδίως σε σχέση με την 

εμβάθυνση των πολιτικών επαφών και την ελάφρυνση του χρέους των αφρικανικών χωρών. Παρ’ ότι 

διστακτικά, τα βήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Μένει 

να αποδειχθεί, εάν θα βρουν συνέχεια!  

 

Οικονομική διακυβέρνηση: η πανδημία ως καταλύτης 

Ως προς την εσωτερική μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  οι αντιδράσεις στην πανδημία ενέχουν 

ισχυρά θετικά σημεία και παρέχουν έδαφος για αισιοδοξία. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, είναι πολλοί 

εκείνοι που, με κριτήριο τα όσα συνέβησαν κατά τις πρώτες εβδομάδες της πανδημίας (τέλη 

Φεβρουαρίου έως αρχές Μάρτιου), και ιδίως την απουσία υγειονομικής συνδρομής και καθοδήγησης 

σε υπερεθνικό επίπεδο, την επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη κίνηση μεταξύ των κρατών-μελών 

και την παρεμπόδιση της εξαγωγής υγειονομικού υλικού από ορισμένες χώρες, κατέληξαν πρόωρα 

στο συμπέρασμα ότι η Ένωση αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ανεπαρκής και ανήμπορη. Η αλήθεια, 

όμως, είναι ότι εντός τριών μόνον εβδομάδων από την εκδήλωση του COVID-19 στην Ιταλία η Ένωση 

κατόρθωσε να βρει το βηματισμό της, να επιτύχει ένα αξιόλογο επίπεδο συντονισμού των 

διασυνοριακών κινήσεων και να συγκροτήσει ένα λίγο-πολύ ενιαίο μέτωπο ως προς την αντιμετώπιση 

της κυρίως επιδημιολογικής κρίσεως.  

Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέσα στο ίδιο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα των 

τριών εβδομάδων κατέστη δυνατόν να προχωρήσει η Ένωση σε γενναίες κινήσεις στο οικονομικό 

επίπεδο. Οι σχετικές αποφάσεις υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο και την ΕΚΤ παρ’ ότι ενείχαν 

σημαντικές παρεκκλίσεις από το πάγιο πλαίσιο κανόνων της νομισματικής και δημοσιονομικής 

πολιτικής, της τραπεζικής εποπτείας, του ανταγωνισμού, των κρατικών ενισχύσεων. Λίγα μόλις 

χρόνια νωρίτερα η εμμονή σε αυτούς τους κανόνες είχε σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες 
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αποτελεσματικής αντιμετώπισης της κρίσεως της Ευρωζώνης.  Αυτή τη φορά η Ένωση αντέδρασε 

χωρίς ανάλογες αγκυλώσεις. Δόγματα δύο δεκαετιών αφέθηκαν στην άκρη, και έγιναν ταχύτατα 

κινήσεις στην κατεύθυνση της ευελιξίας ως προς την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, και της 

Ευρωζώνης ειδικότερα.  

Πέραν της ελαστικότερης εφαρμογής των κανόνων, όμως, υπήρξε και μία ακόμη σημαντικότερη 

εξέλιξη. Από την πρώτη ήδη φάση της πανδημίας σχεδιάστηκαν ειδικά κοινά χρηματοδοτικά 

εργαλεία, με στόχο να στηριχθούν οι προσπάθειες δημοσιονομικής αντίδρασης των κρατών-μελών, 

και μάλιστα εκείνων που βρίσκονται υπό δημοσιονομική πίεση. Μεταξύ άλλων, υιοθετήθηκε για 

πρώτη φορά ένα πρόγραμμα υπερεθνικής υποστήριξης των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων. 

Πρόκειται για το πρόγραμμα SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency), ένα 

προσωρινό πρόγραμμα αντασφάλισης των εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης βραχείας διάρκειας 

(βάσει των οποίων κατά τη διάρκεια της κρίσεως οι εταιρείες, αντί να προβούν σε απολύσεις, 

μειώνουν τις ώρες εργασίας των εργαζομένων τους, και το κράτος παρέχει στους τελευταίους 

εισοδηματική υποστήριξη). Η χρηματοδοτική βοήθεια παίρνει εδώ τη μορφή δανείων συνολικής αξίας 

έως και 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία η Ένωση χορηγεί με ευνοϊκούς όρους στα κράτη-μέλη 

που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά προβλήματα. Επίσης, εγκρίθηκε η χορήγηση από 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) δανείων ύψους έως 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας που 

θα επιλέξει να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας.   

Κορωνίδα αυτής της εξέλιξης είναι, ασφαλώς, το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης (Recovery Fund, ή 

Next Generation EU), το οποίο, παρά τον προσωρινό χαρακτήρα του, αποτελεί ένα πρωτοφανές βήμα 

προς την ενοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαιοποίησης των 

δημοσίων χρεών. Η αντίσταση της ομάδας των τεσσάρων χωρών που αυτοαποκαλούνται ‘λιτοδίαιτες’ 

(‘the frugal four’), δηλαδή, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Δανίας, δεν εμπόδισε 

τελικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης–21ης Ιουλίου 2020 να εγκρίνει, μαζί με τον πολυετή 

προϋπολογισμό 2021–2027, κι ένα τεράστιο πακέτο στήριξης της ανάκαμψης και του εκσυγχρονισμού 

των εθνικών οικονομιών, συνολικού ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα 

συγκεντρωθούν μέσω της εκδόσεως ομολόγων από την Επιτροπή. Θα αποτελούν, συνεπώς, 

αμοιβαιοποιημένο δημόσιο χρέος όλων των κρατών-μελών. Θα χρησιμοποιηθούν δε κατά την τριετία 

2021-2023 για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους, αλλά και επιχορηγήσεων στα κράτη-μέλη. Η 

κατανομή των κονδυλίων δεν θα στηρίζεται στο μέγεθος ή τον πληθυσμού της κάθε χώρας, αλλά σε 

κριτήρια οικονομικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού ανεργίας και του βιοτικού 

επιπέδου. Η τάξη μεγέθους είναι αξιοσημείωτη: 750 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ακριβώς τέσσερις 

φορές το ΑΕΠ της Ελλάδος του 2019. Ακόμη πιο αξιοσημείωτη, όμως, είναι η έκδοση κοινού χρέους 

προκειμένου τα χρήματα να διατεθούν ως επιχορηγήσεις στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες. Ασφαλώς, το πρόγραμμα έγινε δεκτό από τις χώρες του Βορρά ως μία εντελώς εξαιρετική 

αντίδραση στην όχι λιγότερο εξαιρετική περίσταση της πανδημίας, που δεν θα μπορούσε να 

επαναληφθεί υπό κανονικές συνθήκες. Έστω και έτσι, όμως, το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα 

μείζον πείραμα και μία μαθητεία της Ένωσης στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής ενοποίησης.  

Για την υιοθέτηση του Ταμείου Ανάκαμψης, η Γερμανία υπήρξε το κράτος-κλειδί, ο κρίσιμος παίκτης, 

η μετακίνηση του οποίου από τις παραδοσιακές του θέσεις μετατόπισε δραστικά το κέντρο βάρους. 

Αμέσως μόλις έκανε την εμφάνισή της η πανδημία, η Γερμανία εγκατέλειψε την κάθετα αρνητική της 

στάση απέναντι στα δημόσια ελλείματα και υιοθέτησε επεκτατικά μέτρα τεράστιας κλίμακας, 
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νομιμοποιώντας ανάλογες πολιτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τους επόμενους μήνες, η γερμανική 

κυβέρνηση αποστασιοποιήθηκε από τους παραδοσιακούς βορείους συμμάχους της σε ζητήματα 

οικονομικής διακυβέρνησης και συνήνεσε στις γαλλικές προτάσεις για τη δημιουργία ενός ταμείου 

ανάκαμψης. Και στο εσωτερικό της Γερμανίας, η κυβέρνηση έκανε ό,τι έπρεπε προκειμένου να μην 

υπάρξουν πολιτικές αντιδράσεις, σε πλήρη αντίθεση με την ολλανδική κυβέρνηση, που καλλιέργησε 

στην κοινή γνώμη της χώρας τις πλέον χονδροειδείς προκαταλήψεις εναντίον του ευρωπαϊκού νότου. 

Παρατηρείται εδώ μία αλλαγή ρητορικής και μία νέα πλαισίωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων εντός της 

Γερμανίας. Εάν αυτό αποτελέσει μόνιμη πολιτική επιλογή των κομμάτων του κυβερνητικού 

συνασπισμού, θα καταστεί ίσως εφικτό να κατοχυρωθούν οι νέες προσεγγίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

έτσι ώστε οι καινοτομίες της περιόδου της πανδημίας να μην αποτελέσουν μια αναλαμπή που θα 

σβήσει μόλις η κατάσταση εξομαλυνθεί, αλλά τον προάγγελο μιας μόνιμης και ουσιώδους βελτίωσης 

του ενωσιακού συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης.  

Για να επιστρέψουμε, όμως, στα όσα έχουν ήδη αναφερθεί σε σχέση με την ανάγκη αναπτύξεως των 

αμυντικών δυνατοτήτων της Ένωσης, αποτελεί σαφώς αρνητική ένδειξη το γεγονός ότι στο τελικό 

σχέδιο πολυετούς προϋπολογισμού 2021–2027 που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα κονδύλια 

για αμυντική συνεργασίας είναι πολύ μειωμένα σε σύγκριση με το τελευταίο προ πανδημίας σχέδιο. 

Η ύψιστη προτεραιότητα που δόθηκε λόγω της κρίσεως στη στήριξη και ανασυγκρότηση της 

οικονομίας και το Ταμείο Ανάκαμψης είχε ως τίμημα, μεταξύ άλλων, την δραστική περικοπή των 

κονδυλίων αυτών, που προβλεπόταν να χρηματοδοτήσουν κοινές δράσεις έρευνας και ανάπτυξης στο 

πεδίο των στρατιωτικών τεχνολογιών και την κινητικότητα των βαρέων όπλων. Με άλλα λόγια, παρά 

τις όποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις των αμέσως προηγουμένων ετών, μόλις ετέθη ζήτημα καλύψεως 

άλλων αναγκών, η Ένωση επέλεξε να θέσει σε δεύτερη μοίρα την αμυντική της ανάπτυξη.  

 

«Ήπιες» λύσεις σε σκληρά προβλήματα; 

Η πραγματικότητα, εν ολίγοις, είναι ότι κατά την κρίση της πανδημίας επετεύχθησαν πολλά, όμως 

έμεινε πολύ πίσω η αμυντική συνεργασία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Εδώ και πολλές δεκαετίες, τα 

ευρωπαϊκά έθνη, με την εξαίρεση της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας, είναι εθισμένα να βλέπουν 

τον κόσμο με γνώμονα οικονομικά κι εμπορικά κριτήρια και στενά εθνικά συμφέροντα τοπικού 

χαρακτήρα. Τα απασχολεί σχεδόν αποκλειστικά η χαμηλή πολιτική – κι αυτό οφείλεται στο ότι, κατ’ 

ουσίαν, έχουν εξωπορίσει την άμυνά τους στο ΝΑΤΟ, δηλαδή, στις ΗΠΑ. Αναγνωρίζοντας 

ενδομύχως ότι η πολιτική τους ανεξαρτησία δεν εξαρτάται από τα ίδια, τείνουν να απωθούν από τον 

δημόσιο διάλογο κι από την ίδια τους τη σκέψη τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα.  

Οι νέες μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, που σκιαγραφήθηκαν παραπάνω, αναγκάζουν πλέον τους 

Ευρωπαίους να αντιμετωπίσουν το μέλλον τους με γνησίως πολιτικό τρόπο, δηλαδή, να αντιληφθούν 

ότι οι σκληρές, υπαρξιακές προκλήσεις δεν μπορούν να επιδέχονται «ήπιες» λύσεις, επιδείξεις 

πολιτικής ορθότητας και νομικισμούς. Είναι όρος επιβίωσης για την Ευρώπη και τα επί μέρους έθνη-

κράτη της να προχωρήσουν σε μία ολοκλήρωση άλλου τύπου: από μια απλώς οικονομική ένωση και 

κοινότητα ιδιωτικών δικαιωμάτων να περάσουν σε μια ένωση γνησίως πολιτική, δηλαδή, να ασκήσει 

την κυριαρχία της και να την προβάλει προς τα έξω. Η «γεωπολιτική» ανατοποθέτηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δεν μπορεί να επιτευχθεί απλώς και μόνον ως αποτέλεσμα του ρητορικού 
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αυτοχαρακτηρισμού της Επιτροπής. Απαιτεί την ενίσχυση σε πρακτικό επίπεδο της συλλογικής 

ικανότητας λήψεως «σκληρών» αποφάσεων (μη αποκλειομένων και των στρατιωτικών). Τα σύννεφα 

που μαζεύονται στον ορίζοντα ίσως κινητοποιήσουν την Ευρώπη προς αυτή την κατεύθυνση!  
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Δια-ατλαντικές Σχέσεις 
 

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος* 

 

Θα ήθελα, αρχίζοντας, να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής 

της ημερίδας και να τους ευχαριστήσω για την πρόσκληση. 

Θα επικεντρώσω την παρέμβαση μου σε δυο σημεία. Πρώτον, θα προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα 

για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Αμερικής και, δεύτερον, να διατυπώσω κάποιες σκέψεις για τις 

ευρωατλαντικές σχέσεις. 

Η Αμερική αντιμετωπίζει σήμερα μια τριπλή κρίση. Το πρώτο σκέλος αυτής της κρίσης αφορά την 

διαχείριση της πανδημίας. Η διαχείριση της πανδημίας από τον Πρόεδρο Τραμπ ήταν καταστροφική. 

Έδειξε ολιγωρία, ανεπάρκεια, έλλειψη συντονισμού με τις πολιτείες, επιρρίπτοντας συνεχώς τις 

ευθύνες σε τρίτους, και απαξιώνοντας την επιστημονική γνώση. Πέραν του Προέδρου, όμως, η 

πανδημία ανέδειξε και σοβαρές συστημικές αδυναμίες επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις του 

Στήβεν Γουόλτ για την επιδείνωση της επάρκειας της αμερικανικής γραφειοκρατίας. 

Το δεύτερο σκέλος της κρίσης είναι η οικονομική κρίση και η υψηλή ανεργία που προέκυψαν ως 

συνέπεια της πανδημίας.   Παράλληλα, η αστυνομική βία εις βάρος των αφροαμερικανών ξανάφερε 

στην επιφάνεια το συστημικό πρόβλημα του ρατσισμού στις ΗΠΑ. 

Ο Τραμπ κατηγορείται ότι με έναν υπόρρητο ρατσισμό υποδαυλίζει τις κοινωνικές αναταραχές για να 

απευθυνθεί, στη συνέχεια, στους λευκούς ψηφοφόρους του με το πρόταγμα νόμου και τάξης. 

Αυτή η τριπλή κρίση ήλθε σε μια συγκυρία που το πολιτικό και το κοινωνικό περιβάλλον ήταν ήδη 

βεβαρημένο στις ΗΠΑ. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, από την εποχή του Ρήγκαν και μετά, ανέτρεψαν 

το κοινωνικό συμβόλαιο των πολιτικών του New Deal του Ρούσβελτ. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση 

και η τεχνολογική επανάσταση εκτόξευσαν τις ανισότητες και θάμπωσαν το αμερικανικό όνειρο. 

Ο Τραμπ αναρριχήθηκε στην εξουσία εκμεταλλευόμενος τις ανισότητες, το αντισυστημικό ρεύμα, και 

τις διαιρέσεις της αμερικανικής κοινωνίας. Έκτοτε, κάνει ότι μπορεί για να τα υποδαυλίζει. Ο 

αντισυστημικός του λόγος, η προστατευτική οικονομική πολιτική, η σκληρή στάση του στο 

μεταναστευτικό, οι εμπορικές αψιμαχίες με την Ευρώπη και την Κίνα, θυσίασαν πλεονεκτήματα της 

Αμερικής στο βωμό της ψηφοθηρίας στα εργατικά και αγροτικά στρώματα. Πολιτεύεται με διχαστική 

και πολωτική ρητορική, εργαλειοποιεί ταυτοτικές πολιτικές, και παραποιεί συστηματικά την αλήθεια. 

Η υπερδύναμη που βασίστηκε στον ορθολογισμό, τις επιστήμες, και την καινοτομία, κυβερνιέται από 

έναν Πρόεδρο, που αναπαράγει την συνωμοσιολογία, και τις δεισιδαιμονίες του διαδικτύου και των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η προεδρία Τραμπ έχει πολώσει ακραία το αμερικανικό πολιτικό 
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σύστημα, έχει ακυρώσει την διάκριση των εξουσιών και έχει μετατρέψει τα θεσμικά αντίβαρα του 

συστήματος σε αγκυλώσεις. Η Προεδρία Τραμπ, όπως εύστοχα έχει γράψει ο Φουκουγιάμα, επιτάχυνε 

την ανάγκη θεσμικών αλλαγών στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα, αρχίζοντας από ξεπερασμένους 

θεσμούς, όπως το κολλέγιο των εκλεκτόρων. 

Οι ευρωατλαντικές σχέσεις επιδεινώθηκαν δραματικά επί προεδρίας Τραμπ. Η απέχθεια του για κάθε 

διεθνή και πολυμερή θεσμό και συμμαχία, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, οι εμπορικές 

αψιμαχίες με την Ευρώπη, αλλά και η απαξίωση των Ευρωπαίων συμμάχων έχουν ρηγματώσει τις 

ευρωατλαντικές σχέσεις. Οι  ευρωατλαντικές σχέσεις διένυαν, ούτως η άλλως, μια περίοδο 

επαναπροσδιορισμού ως αποτέλεσμα της επανιεράρχησης των προτεραιοτήτων της αμερικανικής 

στρατηγικής. 

Παρατηρούμε μια διόρθωση στην αμερικανική στρατηγική από την υπερεπέκταση της εποχής μετά 

την 11η Σεπτεμβρίου, σε μια πολιτική περιορισμού (restraint) και αναδίπλωσης. Αυτή η πολιτική είναι 

ορατή τόσο στην Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Στην Ευρώπη παίρνει την μορφή 

είτε αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων (πρόσφατα από Γερμανία) η του αιτήματος για 

μεγαλύτερη συνεισφορά των ευρωπαίων εταίρων στον αμυντικό προϋπολογισμό της ατλαντικής 

συμμαχίας. 

Η πολιτική αυτή συναρτάται με τον στρατηγικό αναπροσατανολισμό στην Ασία (pivot to Asia) για να 

αντιμετωπιστεί η πρόκληση της Κίνας. Η αναγκαία πολιτική του στρατηγικού αναπροσανατολισμού, 

έχει δυο προβλήματα με τον τρόπο που εφαρμόζεται. 

Ενώ η Κίνα αποτελεί, πράγματι, την μεγάλη πρόκληση για την αμερικανική στρατηγική, η 

αντιμετώπιση της δεν μπορεί να γίνει σε περιφερειακό αλλά μόνο σε πλανητικό επίπεδο. Αυτό 

σημαίνει ότι ο αναπροσανατολισμός στην Ασία δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της αμερικανικής 

παρουσίας στην Ευρώπη και των ευρωατλαντικών σχέσεων. Για τον κύριο λόγο, ότι η εκδίπλωση της 

Κινεζικής πρόκλησης γίνεται, πλέον, σε πλανητικό και όχι σε περιφερειακό επίπεδο. Η Κίνα, με το 

νέο δρόμο του μεταξιού, το Belt and Road Initiative  βρίσκεται στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, στην 

Αφρική, ακόμη και στις ακτές της Ευρώπης, με διμερείς συμφωνίες με κράτη-μέλη. 

Ο αναπροσανατολισμός της αμερικανικής στρατηγικής στην Ασία για την αντιμετώπιση της Κίνας 

δημιουργεί ένα γεωπολιτικό κενό στην Ευρώπη, που σπεύδει να εκμεταλλευτεί η ίδια η Κίνα που δεν 

δρα περιφερειακά, πλέον, αλλά πλανητικά. 

Την ίδια στιγμή, η κατευναστική πολιτική του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν, και η διάσπαση του 

ευρωατλαντικού άξονα ευνοεί την «επιστροφή» της Ρωσίας και αυξάνει την τρωτότητα της Ευρώπης. 

Η πολιτική Τραμπ έχει οδηγήσει την Ευρώπη σε αναζήτηση στρατηγικής αυτονομίας και 

απομάκρυνση από τις ΗΠΑ. Εάν βαθύνει η ρηγμάτωση στις ευρωατλαντικές σχέσεις το αποτέλεσμα 

θα είναι μια απομονωμένη Αμερική και μια ευάλωτη Ευρώπη. 
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Ενεργειακές Ανακατατάξεις στο Διεθνές Σύστημα 
 

Νικόλαος Φαραντούρης 

 

Καλησπέρα σε όλους.  Ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια, ιδιαίτερες ευχαριστίες και συγχαρητήρια 

στους διοργανωτές της αποψινής πρωτοβουλίας.   

Παρακολουθώ τις εξελίξεις και, όπως όλοι οι συνάδελφοι στο Τμήμα, προσπαθούμε να κατανοήσουμε 

και να μοιραστούμε τις σκέψεις, τις εμπειρίες και τα συμπεράσματά μας με τους φίλους, συναδέλφους 

και φοιτητές μας. Και αυτό κάνουμε κι απόψε. 

Η ενεργειακή αγορά βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση, να το πούμε απλά.  Οι τάσεις είναι 

ετερόκλητες, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα συμβεί στις ενεργειακές αγορές στο κοντινό ή στο 

απώτερο μέλλον. Ποτέ δεν μπόρεσε κανείς να το προδικάσει και να το προβλέψει, πολύ περισσότερο 

σήμερα, που μια σειρά γεγονότα, έχουν ανατρέψει ακόμα και τις πιο συντηρητικές προβλέψεις. 

Είναι σημαντική η διαπίστωση του Καθηγητή Πλατιά, καίρια, περί της ενεργειακής παντοδυναμίας 

των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήθελα ωστόσο να κάνω ένα πάρα πολύ μικρό σχόλιο περί της 

μετεξέλιξης της ενεργειακών αγορών στις ΗΠΑ και την ενεργειακή αυτάρκεια της Αμερικής που 

άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού παγκοσμίως.  Η Πανδημία ήρθε να συναντήσει μια αναγέννηση, 

ένα renaissance στην ενεργειακή πολιτική και στις ενεργειακές αγορές στην Αμερική και διεθνώς.  

Όλα ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ και θα δούμε αν όλα θα τελειώσουν επίσης εκεί.  Τι εννοώ;  Η μέθοδος 

της υδραυλικής ρωγμάτωσης, μία αμφιλεγόμενη εν πολλοίς μέθοδος εξόρυξης υδρογονανθράκων που 

πρωτοεμφανίστηκε και εξελίχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες (ας σημειωθεί ότι ο ότι ο πατέρας της 

υδραυλικής ρωγμάτωσης είναι ο Φειδίας Μιτσέλης, μετανάστης μηχανικός προ ογδοντακονταετίας) 

και πρόσφατα όλες οι σημαντικές διεθνείς εταιρείες εξόρυξης υδρογονανθράκων επένδυσαν στην 

εξέλιξη και εφαρμογή της επί αμερικανικού εδάφους. Ουσιαστικά διοχετεύεται στο υπέδαφος νερό με 

υψηλή πίεση και εμπλουτισμένο με χημικές ουσίες, ώστε να διασπαστούν οι κυψέλες των πετρωμάτων 

και συγκεκριμένα των σχιστολιθικών πετρωμάτων και να απελευθερωθούν μεγάλες ποσότητες 

υδρογονανθράκων, φυσικού αερίου και πετρελαίου.  Η μέθοδος αυτή οδήγησε την Αμερική, φέτος, 

για πρώτη φορά στην ιστορία της, να καταστεί καθαρός εξαγωγέας ενεργειακών πόρων (net exporter). 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούσαν πάντοτε ενεργειακούς πόρους, υπό το φόβο της ενεργειακής 

σπάνης και της ανόδου των τιμών.  Γι’ αυτό διατηρούν επί δεκαετίες αποθέματα πετρελαίου θαμμένα, 

γι’ αυτό και η ενεργειακή τους πολιτική ήταν προσανατολισμένη στην ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασμού, στις διμερείς σχέσεις με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ακόμα, ενδεχομένως κατά 

καιρούς,  και με καθεστώτα αρκετά αμφιλεγόμενα. Κοντολογίς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις 

πετρελαϊκές κρίσεις, ζητούσαν ενέργεια και δεν είχαν όση χρειάζονταν. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια 

κατάφεραν όχι μόνο να αναδειχθούν σε παγκόσμια ενεργειακή υπερδύναμη, αλλά για πρώτη φορά 

στην ιστορία οι ευρωπαϊκές χώρες και αγορές είδαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια εναλλακτική πηγή 
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προμήθειας από τους εξ Ανατολών παραδοσιακούς τους προμηθευτές. Αυτό άσκησε ήδη ισχυρές 

πιέσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών διεθνώς και στην Ευρώπη και με την άφιξη και των πρώτων 

εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου πέρυσι και εφέτος οι τιμές στα μακροχρόνια συμβόλαια 

προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, δέχθηκαν ισχυρές 

πιέσεις. 

Με το ξέσπασμα της Πανδημίας, αναδιατάχτηκε εκ νέου όλο το οικονομικό πλαίσιο.  Κατ΄ αρχάς, 

ισοπεδώθηκαν οι τιμές.  Τον Ιούνιο είχαν φτάσει σε  αρνητικά επίπεδα.  Η κατοχή πετρελαίου ήταν 

αρνητικό και όχι θετικό περιουσιακό στοιχείο. Ορισμένες πρώτες πρόχειρες αναλύσεις υποστήριξαν 

ότι η Πανδημία ευνοεί τα (φθηνά) ορυκτά καύσιμα, ευνοεί τον λιγνίτη, τους υδρογονάνθρακες και 

απομακρύνει την πράσινη ενέργεια από τις χειμαζόμενες οικονομικά περιοχές του πλανήτη. Ωστόσο, 

μια πιο προσεκτική ανάγνωση την οποία ασπάζομαι και τη μοιράζομαι στον δημόσιο λόγο μου, είναι 

ότι καθίσταται ολοένα και περισσότερο εμφανές το εξαιρετικά ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον 

που επηρεάζει τις διεθνείς τιμές των υδρογονανθράκων από τη μία στιγμή στην άλλη, αυτό που 

ονομάζουμε πτητικότητα των τιμών (volatility) και  γενικότερα των τιμών των πετρελαιοειδών. Και 

τούτο αφορά και τις τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο, παρά το γεγονός ότι έχει χειραφετηθεί κάπως 

στις διεθνείς αγορές από το πετρέλαιο, εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να συνδέονται οι τιμές του με 

το πετρέλαιο. 

Τι σημαίνει το ευμετάβλητο και η πτητικότητα των τιμών; Ότι δεν γνωρίζει κανείς με ασφάλεια τι 

μπορεί να ξημερώνει στην αγορά υδρογονανθράκων.  Από τη μία οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότατες 

(π.χ. ελέω Φουκουσίμα), από την άλλη να κατρακυλήσουν στο ναδίρ, δυνάμει κορωνοϊού.  Αυτό κατά 

τη γνώμη μου θα επιταχύνει μάλλον και δεν θα αναστείλει την προσπάθεια της Δύσης, των 

προηγμένων οικονομιών και προηγμένων τεχνολογικά χωρών της Δύσης, για μεγαλύτερη διείσδυση 

των ανανεώσιμων ή εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 

 Στην καρδιά αυτής της συζήτησης, βρίσκεται μια λέξη κλειδί  που σήμερα αποτελεί τη λυδία λίθο της 

ενεργειακής ασφάλειας παγκοσμίως. Η διαφοροποίηση (diversification).  Διαφοροποίηση των πηγών 

ενέργειας, διαφοροποίηση των οδεύσεων ενέργειας, διαφοροποίηση πλέον του ενεργειακού μίγματος.  

Όσο μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε όλα, όσο μεγαλύτερος πλουραλισμός σε όλα, όσο μεγαλύτερος 

ανταγωνισμός σε όλα, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια στα περισσότερα. 

Αναφορές 

IENE (2020), Ειδική Έκθεση «Επιπτώσεις του Κορωνοϊού στην Ελληνική Αγορά Ενέργειας», 

Σεπτέμβριος 2020 https://www.iene.gr/articlefiles/ekthesi%20covid-19.pdf 

Φαραντούρης, Ν. (2020α), «Μπίζνες ή πολιτική με του υδρογονάνθρακες στην Αν. Μεσόγειο;», ΤΟ 

ΒΗΜΑ, 12.09.2020. https://www.tovima.gr/printed_post/mpiznes-i-politiki-lfme-tous-

ydrogonanthrakes/ 

Φαραντούρης, Ν. (2020β), «Οι προτάσεις της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών για τη 

μετα-λινγιτική εποχή», ΕΛΕΥΘΕΥΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 12.09.2020 

https://eleftherostypos.gr/apopseis/629363-oi-protaseis-tis-epitropis-energeias-tis-akadimias-athinon-

gia-ti-meta-lingitiki-epoxi/ 

https://www.iene.gr/articlefiles/ekthesi%20covid-19.pdf
https://www.tovima.gr/printed_post/mpiznes-i-politiki-lfme-tous-ydrogonanthrakes/
https://www.tovima.gr/printed_post/mpiznes-i-politiki-lfme-tous-ydrogonanthrakes/
https://eleftherostypos.gr/apopseis/629363-oi-protaseis-tis-epitropis-energeias-tis-akadimias-athinon-gia-ti-meta-lingitiki-epoxi/
https://eleftherostypos.gr/apopseis/629363-oi-protaseis-tis-epitropis-energeias-tis-akadimias-athinon-gia-ti-meta-lingitiki-epoxi/


ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ 49 

 

 

 

Ενέργεια, Περιβάλλον, Πανδημία 
 

Ιωάννης Παραβάντης 

 

Περίληψη 

Η δημόσια υγεία συνδέεται με τη βιωσιμότητα και καθορίζεται και από περιβαλλοντικούς και 

ενεργειακούς παράγοντες. Η πανδημία του κορωνοϊού είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο φαινόμενο 

δημόσιας υγείας, με δυσμενείς επιπτώσεις και ευνοϊκές επιδράσεις στο περιβάλλον και την ενέργεια. 

Στην εργασία αυτή, το ενδιαφέρον της κοινωνίας όπως αυτό αποτυπώθηκε στο διαδίκτυο, ήταν 

μεγαλύτερο για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ενέργεια και λιγότερο στο περιβάλλον. 

Ερευνητικά, μέσα στους πρώτους μήνες από την εκδήλωση της πανδημίας έγιναν δεκτές για 

δημοσίευση γύρω στις 4000 εργασίες για τον κορωνοϊό και τη σχέση του με το περιβάλλον και την 

ενέργεια. Αυτό δείχνει χρονική πίεση που οφείλεται στο μεγάλο ενδιαφέρον ερευνητών, επιστημόνων 

και κοινωνίας. Καταγράφηκαν ευνοϊκές επιδράσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της καραντίνας 

και της δραματικής μείωσης των αεροπορικών μεταφορών. Μειώθηκε η κατανάλωση ενέργειας σε 

χώρους δουλειάς και τα πανεπιστήμια, αλλά αυξήθηκε στα σπίτια. Αυξήθηκαν τα νοσοκομειακά 

απορρίμματα, αλλά μειώθηκε η ανακύκλωση και η ηχορύπανση σε χώρους επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων. Αυξήθηκαν οι διαδικτυακές αγορές, και εμφανίστηκαν καθυστερήσεις στην 

παράδοση προϊόντων. Οι χαμηλές τιμές της ενέργειας αποδυνάμωσαν τις προσπάθειες για ενεργειακή 

απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, και μείωσαν τις επιδοτήσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Όσον αφορά το μέλλον, εκείνες οι περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις και επιδράσεις που 

σχετίζονται με εμμένουσες αλλαγές στη συμπεριφορά είναι πιθανότερο να έχουν πιο μακροχρόνιο 

χαρακτήρα, ιδίως στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά όχι στις αεροπορικές μεταφορές. Στον κλάδο της 

ενέργειας, θα επηρεαστεί προσωρινά η ταχύτητα αλλά όχι η γενική κατεύθυνση για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής ούτε οι μακροπρόθεσμες προτεραιότητες για την ενεργειακή μετάβαση. 

 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί τη συσχέτιση της πανδημίας COVID-19 του κορωνοϊού (SARS-CoV-

2) με το περιβάλλον και την ενέργεια, με σκοπό την καταγραφή των περιβαλλοντικών και ενεργειακών 

επιπτώσεών της, και τον χαρακτήρα που θα έχουν στον άμεσο μέλλον. 

Μεθοδολογικά, η εργασία πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα, που αντιστοιχούν και στη δομή της. 

Αφού μιλάμε για την πανδημία, ουσιαστικά μιλάμε για τη δημόσια υγεία (public health). Ξεκινάμε 

λοιπόν με το να ρίξουμε στην ενότητα 2 μια ματιά στη σχέση της δημόσιας υγείας με το περιβάλλον 

(και την ενέργεια). Μετά, στην ενότητα 3, προσπαθούμε να αποκτήσουμε μια ποσοτική εκτίμηση για 

το πόσο ενδιαφέρει την κοινωνία το γενικό θέμα του κορωνοϊού (SARS-CoV-2) και της ασθένειας 
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που προκαλεί (COVID-19), η οποία έχει εξελιχθεί σε πανδημία. Μετράμε το ενδιαφέρον αυτό με την 

παρουσία σχετικών όρων σε ανευρέσεις με τη μηχανή Google1, επομένως, θεωρούμε ότι οι χρήστες 

του διαδικτύου εκπροσωπούν ένα μεγάλο μέρος της ευρύτερης κοινωνίας. 

Έχοντας δει πως σχετίζεται στην αντίληψη της κοινωνίας η πανδημία του κορωνοϊού με το περιβάλλον 

και την ενέργεια, στην ενότητα 4 στρέφουμε την προσοχή μας στην ερευνητική βιβλιογραφία για να 

καταγράψουμε (μέσω αυτής) τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις της πανδημίας (και την 

αλληλεπίδρασή τους με κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους). Ακολούθως, στην ενότητα 5 συζητείται 

ο χαρακτήρας των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιπτώσεων της πανδημίας, κυρίως αν θα είναι 

προσωρινές ή μόνιμες, βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες. Το βήμα αυτό, στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας, γίνεται με ποιοτικό τρόπο. Συζητείται κατά πόσον η πανδημία και οι επιπτώσεις της θα 

επηρεάσουν την ενεργειακή μετάβαση (energy transition) και την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής. Η εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα που παρουσιάζονται στην ενότητα 6. 

Στο υπόλοιπο του κειμένου, όταν αναφερόμαστε γενικά σε επιπτώσεις, εννοούμε ότι αυτές μπορεί να 

περιλαμβάνουν και δυσμενείς επιπτώσεις και ευνοϊκές επιδράσεις. 

 

Δημόσια υγεία και περιβάλλον 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας (World Health Organization, WHO), η δημόσια υγεία 

(public health) ορίζεται ως η τέχνη και επιστήμη της πρόληψης ασθενειών, της παράτασης της ζωής, 

και της προαγωγής της υγείας μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες της κοινωνίας (Acheson, 1998). 

Η δημόσια υγεία (public health) συνδέεται με το περιβάλλον και την έννοια της βιωσιμότητας 

(sustainability) και καθορίζεται και από περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες (Coussens and  

Rusch, 2013). Η έννοια του περιβάλλοντος περιλαμβάνει το φυσικό (π.χ. δάση, λιβάδια, λίμνες) και 

το ανθρωπογενές περιβάλλον (π.χ. πόλεις, προάστια). Η δε ενέργεια είναι σημαντική γεωπολιτική 

παράμετρος στη διεθνή πολιτική και, ως φυσικός πόρος, αποτελεί συνιστώσα του περιβάλλοντος. 

Επομένως, η έννοια της δημόσιας υγείας αναφέρεται και στην υγεία του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς υγιείς ανθρώπους να ζουν σε μια 

εξαιρετικά ρυπασμένη περιοχή, που εκτός από τους χημικούς ρύπους και τα τοξικά δηλητήρια που 

απειλούν τη σωματική υγεία, θα απειλείται και η ψυχική υγεία με οσμές, ηχορύπανση, οπτική όχληση 

από την αισθητική υποβάθμιση του τοπίου, κλπ. 

 

Πανδημία, περιβάλλον και ενέργεια στο Internet 

Για να αποκτήσουμε μια ποσοτική εκτίμηση του πόσο ενδιαφέρει την κοινωνία το θέμα του 

κορωνοϊού και της πανδημίας, καθώς επίσης και της συσχέτισής του με το περιβάλλον και την 

ενέργεια, κάναμε χρήση της υπηρεσίας των χρονικών τάσεων της Google (Google Trends, 

(https://trends.google.com). Βάζοντας όρους κλειδιά, η υπηρεσία αυτή δίνει το διαχρονικό ενδιαφέρον 

(interest over time) των χρηστών της μηχανής ανεύρεσης Google στο διαδίκτυο, το οποίο ορίζει 

 
1 https://trends.google.com 

https://trends.google.com/
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κυμαίνεται από 0 έως 100 και ορίζεται ως «…search interest relative to the highest point on the chart 

for the given region and time». 

Στο Σχήμα 1 δείχνεται το διαχρονικό ενδιαφέρον για τους όρους κλειδιά «COVID-19», COVID και 

ενέργεια («COVID-19 & energy»), και COVID-19 και περιβάλλον («COVID-19 & environment»). 

Καταγράψαμε το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου, κάνοντας την υπόθεση ότι αυτοί 

αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Δεν έγινε διάκριση ανάμεσα σε χώρες, οπότε 

αποκαλούμε αυτό το ενδιαφέρον «παγκόσμιο». 

 

 

Σχήμα 1. Google trends για πανδημία κορωνοϊού, ενέργεια και περιβάλλον 

 

Παρατηρούμε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου και μετά, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την πανδημία του 

κορωνοϊού (κόκκινη γραμμή «COVID-19») είχε μεγάλη και απότομη αύξηση, φθάνοντας το μέγιστο 

ενδιαφέρον προς το τέλος Μαρτίου. Το ενδιαφέρον αυτό μειώθηκε μέχρι τα τέλη Μαΐου, με μια μικρή 

αύξηση να παρατηρείται τον Ιούνιο. 

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την πανδημία του κορωνοϊού και το περιβάλλον (πράσινη γραμμή 

«COVID-19 & environment») ήταν αρκετά μικρότερο από το ενδιαφέρον για τον κορωνοϊό. Άρχισε 

και αυτό να αυξάνεται από τα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά παρουσίασε μια χρονική υστέρηση σε σχέση 

με το ενδιαφέρον για τον κορωνοϊό, με το μέγιστο ενδιαφέρον για τον κορωνοϊό και το περιβάλλον να 

εμφανίζεται αμέσως μετά τα μέσα του Απριλίου, και να χαρακτηρίζεται από μια ήπια σταθερή πτώση 

μετά, με εξαίρεση ένα σύντομο άλμα στις αρχές Ιουνίου, που πιθανότατα οφείλεται στην τήρηση της 

Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος2 (Bir, 2020). 

Τέλος, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την πανδημία του κορωνοϊού σε συσχέτιση με την ενέργεια (μπλε 

γραμμή «COVID-19 & energy») ήταν εντονότερο από αυτό για τον κορωνοϊό και το περιβάλλον αλλά 

 
2 World Environment Day, 5 Ιουνίου 2020 

     

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

G
o

o
g

le
 T

re
n

d
s 

in
te

re
st

 o
v
e
r 

ti
m

e
 (

w
o

rl
d

) COVID-19

& energy

COVID-19

environment

COVID-19 &

February March April May June



52 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ 

 

όχι τόσο έντονο όσο το ενδιαφέρον για τον κορωνοϊό. Όπως και το ενδιαφέρον για τον κορωνοϊό και 

το περιβάλλον, το ενδιαφέρον για τον κορωνοϊό και την ενέργεια παρουσίασε μέγιστο στις αρχές 

Μαρτίου, με μια ήπια πτώση έως τα τέλη Ιουνίου. Το σύντομο άλμα στο ενδιαφέρον για τον κορωνοϊό 

και το περιβάλλον που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, συνοδεύτηκε από ένα επίσης 

σύντομο αλλά μικρότερο άλμα ενδιαφέροντος για τον κορωνοϊό και την ενέργεια, επίσης πιθανότατα 

οφειλόμενο στην Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. 

Αν και η περίοδος πέραν του Ιουνίου 2020 δεν απεικονίζεται στο Σχήμα 1, αναφέρουμε ότι το 

παγκόσμιο ενδιαφέρον για όλους τους όρους που αναφέραμε συνέχισε να μειώνεται με την ίδια κλίση 

έως και τις αρχές Αυγούστου 2020. 

Τι συμπεράσματα μπορούμε να αντλήσουμε για το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου 

παγκόσμια; Ότι το ενδιαφέρον για τον κορωνοϊό ήταν μεγαλύτερο από το ενδιαφέρον για τη σύνδεση 

του κορωνοϊού με την ενέργεια (αναμενόμενο από τη χρήση δυο όρων και μόνο), και αυτό με τη σειρά 

του μεγαλύτερο από τη σύνδεση του κορωνοϊού με το περιβάλλον. Μπορούμε όμως να συμπεράνουμε 

ότι, προβληματιζόμενο για την πανδημία του κορωνοϊού, το κοινό ανησυχούσε περισσότερο για τις 

επιπτώσεις της πανδημίας στην ενέργεια και λιγότερο στο περιβάλλον. 

Το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου ταυτίζεται μόνο εν μέρει με το ενδιαφέρον του γενικού 

κοινού, επειδή μόνο ένα τμήμα της κοινωνίας κάνει χρήση του διαδικτύου. Κοινωνικές ομάδες που 

δεν κάνουν μεγάλη χρήση του διαδικτύου, όπως ενδεχομένως οι ηλικιωμένοι (που συνιστούν και μια 

από τις ευπαθείς ομάδες στην πανδημία του κορωνοϊού), δεν αντιπροσωπεύονται από τα δεδομένα 

που εξετάσαμε. Και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα πολύ χαμηλού εισοδήματος ή οι 

μετανάστες, ενδέχεται να κάνουν μικρή χρήση του διαδικτύου. Ίσως η ανησυχία και τον διαχρονικό 

ενδιαφέρον τέτοιων κοινωνικών ομάδων για τον κορωνοϊό να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από 

αυτά που εξετάστηκαν. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό ελαττώνει την εξωτερική εγκυρότητα (external 

validity) της εργασίας μας ως προς αυτό το τμήμα. 

 

Περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις πανδημίας 

Το ενδιαφέρον της κοινωνίας για την πανδημία ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι η πανδημία είναι ένα 

σημαντικό παγκόσμιο φαινόμενο δημόσιας υγείας, που έχει δυσμενείς επιπτώσεις αλλά και ευνοϊκές 

επιδράσεις στο περιβάλλον και την ενέργεια (Lal et al., 2020;Muhammad, Long and Salman, 2020) 

αλλά και την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό. Συχνά υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και το φυσικό περιβάλλον, π.χ. υπάρχουν διαφορές 

ανάμεσα σε πόλεις και χωριά ή όταν περιβαλλοντικής και ενεργειακής φύσεως προβλήματα 

συνυπάρχουν και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα όπως την ενεργειακή φτώχεια. 

Μια πρόχειρη ανεύρεση σχετικών ερευνητικών εργασιών στον εκδοτικό οίκο Elsevier3, δείχνει ότι 

μέσα στους πρώτους λίγους μήνες από την εκδήλωση της πανδημίας έγιναν δεκτές για δημοσίευση 

γύρω στις 4000 ερευνητικές εργασίες (papers) σε ερευνητικά περιοδικά (journals) για τον κορωνοϊό 

και τη σχέση του με το περιβάλλον και την ενέργεια. Πολλές από αυτές τις εργασίες έχουν ήδη 

 
3 https://www.sciencedirect.com 

https://www.sciencedirect.com/
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αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τις αρχές του καλοκαιριού 2020 αν και πρόκειται να δημοσιευτούν σε 

εκδόσεις ερευνητικών περιοδικών του Αυγούστου ή και του Σεπτεμβρίου 2020 (δηλαδή σε 

μελλοντικά τεύχη). Αυτό δείχνει τη χρονική πίεση που υπήρξε στο να κριθούν, να γίνουν αποδεκτές, 

και να δημοσιευτούν ερευνητικές εργασίες για τον κορωνοϊό και την πανδημία του, ώστε να βγουν 

προς τα έξω πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές τους επιπτώσεις. Εργασίες που σε 

άλλες εποχές ίσως δεν κρίνονταν ως ώριμες για δημοσίευση, έτυχαν καλής υποδοχής στην ερευνητική 

βιβλιογραφία της εποχής του κορωνοϊού. Αυτό δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον ερευνητών και 

επιστημόνων για τα θέματα αυτά, αντίστοιχο με το ενδιαφέρον της ευρύτερης κοινωνίας. 

Πολλές εργασίες για τον κορωνοϊό και το περιβάλλον ή την ενέργεια έχει προσελκύσει το Science of 

the Total Environment (https://www.journals.elsevier.com/science-of-the-total-environment), ένα 

ολιστικό περιοδικό για το περιβάλλον, το οποίο έχει impact factor ίσο με 6.551 (Αύγουστος 2020). 

Ενδεικτικά, στο περιοδικό αυτό εντοπίσαμε εργασίες για μια συνολική έρευνα των επιπτώσεων της 

πανδημίας στο περιβάλλον (Saadat, Rawtani and Hussain, 2020), τις έμμεσες επιπτώσεις της 

πανδημίας στο περιβάλλον (Zambrano-Monserrate, Ruano and Sanchez-Alcalde, 2020), και την 

ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την πανδημία (Berman & Ebisu, 2020; Kanniah et al., 2020). 

Στη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia υπάρχει ένα ενδιαφέρον λήμμα4 με 100 αναφορές σε 

βιβλιογραφικές πηγές (Αύγουστος 2020), το οποίο επιχειρεί να δώσει μια πλήρη καταγραφή των 

(πιθανών) επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στο φυσικό, κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό 

περιβάλλον. Οι επιπτώσεις αυτές αναφέρονται στην ατμόσφαιρα, την υδρόσφαιρα, την πανίδα, την 

αποδάσωση και αναδάσωση, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) άρα την κλιματική αλλαγή, 

τα απορρίμματα (στερεά απόβλητα), την πρόγνωση του καιρού, την οικονομία και τις επενδύσεις, το 

εμπόριο και την παραγωγή τροφίμων, την ψυχολογία και αντίληψη ρίσκου, την πολιτική, και τυχόν 

επιπτώσεις από αντίδραση (rebound effects).  

Η βιβλιογραφία αναφέρεται στις ευνοϊκές επιδράσεις που είχε η πανδημία στην ατμόσφαιρα. Ο 

περιορισμός οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με την καραντίνα (lockdown, stay at home 

restrictions) σε πολλές από τις πληγείσες περιοχές του κόσμου, επέφερε μια βελτίωση σε 

περιβαλλοντικούς δείκτες, όπως αυτούς της κυκλοφοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις. Στο 

Σχήμα 2 απεικονίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης σωματιδιακών ρύπων μικρότερων των 2.5 μm 

(μικρομέτρων, δηλαδή 2.5 χιλιοστών του mm, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την υγεία) κατά τη 

διάρκεια της καραντίνας του 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2019, σε διάφορες 

μεγαλουπόλεις του κόσμου. Σημειώνουμε ότι οι εκπομπές σωματιδιακών ρύπων προέρχονται από την 

κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών, καθώς και από τις κεντρικές 

θερμάνσεις πολυκατοικιών. Με εξαίρεση τη Ρώμη, παρατηρήθηκε μείωση σε όλες τις μεγαλουπόλεις, 

υπογραμμίζοντας την ευνοϊκή επίδραση που είχε η πανδημία στην ατμοσφαιρική ποιότητα των 

πόλεων. 

 

 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_the_environment 

https://www.journals.elsevier.com/science-of-the-total-environment
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Σχήμα 2. Μείωση ατμοσφαιρικών σωματιδιακών ρύπων (https://www.science.org.au/curious/earth-

environment/what-impact-will-covid-19-have-environment) 

 

Πρόσθετες ευνοϊκές επιδράσεις στην ατμόσφαιρα προκλήθηκαν και από τις ακυρώσεις πτήσεων και 

τη δραματική μείωση των αεροπορικών μεταφορών κατά την πανδημία. Η μείωση των 

αερομεταφορών επέφερε μεγάλη μείωση των αέριων ρύπων από τα αεροπλάνα (που συμβάλουν στην 

κλιματική αλλαγή) και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εδάφους. Παρατηρήθηκε και μεγάλη 

μείωση των επενδύσεων στην αεροπορική βιομηχανία, που σηματοδοτήθηκε από την κίνηση του 

μεγαλοεπενδυτή Warren Buffett να πουλήσει όλες τις μετοχές αεροπορικών εταιρειών που υπήρχαν 

στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας του, Berkshire Hathaway (Klebnikov, 2020). 

Με την πανδημία παρατηρήθηκε επίσης μείωση στις εκπομπές των αερίων που είναι πρόδρομα της 

όξινης βροχής (acid rain), όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και του θείου (SOx). Ενδεικτικά, 

δείχνεται στο Σχήμα 3 η μείωση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του αζώτου (NO2) από τον 

Ιανουάριο έως το Φεβρουάριο 2020, στο Πεκίνο (Beιjing) και περιοχές της Κίνας, και στην Σεούλ 

(Seoul) της Νότιας Κορέας, που είναι και χώρα με ιδιαίτερα πετυχημένη στρατηγική αντιμετώπισης 

της πανδημίας του κορωνοϊού. 

 

https://www.science.org.au/curious/earth-environment/what-impact-will-covid-19-have-environment
https://www.science.org.au/curious/earth-environment/what-impact-will-covid-19-have-environment
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Σχήμα 3. Συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου (NO2) σε Κίνα και Νότια Κορέα 

(https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china) 

 

Με την κλιματική αλλαγή (που είναι και πιο μακροχρόνιο πρόβλημα), υπάρχει ανησυχία για 

επιβράδυνση των δράσεων αντιμετώπισής της, καθώς τα κονδύλια τώρα κατευθύνονται στη δημόσια 

υγεία και την οικονομία, π.χ. το 2020 United Nations Climate Change Conference (COP26) των 

Ηνωμένων Εθνών αναβλήθηκε για το 20215  

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδράσεις. Οι επιπτώσεις 

της πανδημίας στον τομέα της υγείας (μεγάλη αύξηση των εισαγωγών λόγω κορωνοϊού στα 

νοσοκομεία, πίεση στις κλίνες εντατικής θεραπείας) έφεραν αύξηση της παραγωγής νοσοκομειακών 

απορριμμάτων (medical waste), που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και υλικά. Με την αυξημένη 

παραμονή στο σπίτι και την εξ αποστάσεως εργασία, είχαμε αύξηση των οικιακών απορριμμάτων και 

μείωση των απορριμμάτων στους χώρους εργασίας. Επίσης, είχαμε μείωση στην ανακύκλωση 

απορριμμάτων λόγω απουσίας από τους χώρους δουλειάς αλλά και για λόγους προστασίας της 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στη διαλογή. Τέλος, με τον περιορισμό μετακινήσεων και 

δραστηριοτήτων, μειώθηκε η ηχορύπανση (δηλαδή τα επίπεδα θορύβου) ειδικά γύρω από άξονες που 

μετακινούσαν εργαζομένους προς και από την εργασία τους. 

 
5 https://sdg.iisd.org/events/2020-un-climate-change-conference-unfccc-cop-26 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china
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Στρέφουμε τώρα την προσοχή μας σε ενεργειακές επιπτώσεις και επιδράσεις της πανδημίας. Η 

καραντίνα έφερε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στους χώρους εργασίας αλλά αύξηση στα σπίτια. 

Η ευνοϊκή επίδραση της πανδημίας στην ατμοσφαιρική ρύπανση πιθανά σημαίνει ότι η συνολική 

επίδραση της στην κατανάλωση ενέργειας είχε θετικό πρόσημο, με την ύπαρξη όμως και δυσμενών 

κοινωνικών επιπτώσεων, π.χ. αύξηση της οικογενειακής βίας (domestic violence) και των 

αυτοκτονιών λόγω του ψυχολογικού άγχους (Atalan, 2020) και των οικονομικών δυσκολιών (ΣΚΑΙ, 

2020). 

Αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας έφεραν και οι τεχνολογικές επιδράσεις της πανδημίας, καθώς, 

οι συναντήσεις (meetings), οι δουλειές (work) και οι αγορές (shopping) μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο 

(ERIA, 2020). Στην Ελλάδα, η αύξηση των διαδικτυακών αγορών (online shopping) λόγω καραντίνας 

ήταν τόσο μεγάλη που οι εταιρείες διανομής (couriers) εμφάνισαν καθυστερήσεις πολλών ημερών 

στην παράδοση, ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως την Αθήνα (Εμμανουήλ, 2020). 

Ειδικά για τα επαγγέλματα, ενδιαφέρον έχει ερευνητικό έργο στο Northwestern University 

(https://www.northwestern.edu), που χρηματοδοτήθηκε από το National Science Foundation (NSF, 

https://www.nsf.gov) και διαχωρίζει τα επαγγέλματα σε κρίσιμα (critical) και εκείνα που μπορούν να 

γίνουν εξ αποστάσεως (telecommutable) (Alon et al., 2020). Καθώς οι επιπτώσεις και επιδράσεις της 

πανδημίας είτε θα εξαφανιστούν (π.χ. με την ύπαρξη και διάθεση εμβολίου για τον κορωνοϊό) είτε θα 

παγιωθούν (ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητας εμβολίου), κάποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν και 

κάποια (ίσως νέα) θα αναδυθούν. Αυτό θα μεταφραστεί σε αντίστοιχες αλλαγές στις περιβαλλοντικές 

και ενεργειακές επιπτώσεις και επιδράσεις στους χώρους δουλειάς και τις κατοικίες. 

Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση, που με τη σειρά τους επέφεραν 

σημαντικές αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας στους χώρους εργασίας και τις κατοικίες. Στην 

Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 διδάχθηκε εξ 

αποστάσεως μέσω του Internet, λόγω της πανδημίας. Αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας υπήρξαν 

και από πλευράς των εκπαιδευτών (διδασκόντων) και των εκπαιδευομένων (φοιτητών). Με την εξ 

αποστάσεως διδασκαλία, οι φοιτητές (ιδιαίτερα αυτοί που μένουν μακριά από το πανεπιστήμιο) δεν 

ήταν ανάγκη να μεταφέρονται καθημερινά στο πανεπιστήμιο με μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ), 

οπότε εκεί παρατηρήθηκε εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Εξοικονομήθηκε ενέργεια και στα 

ΜΜΜ και στην κατοικία των φοιτητών, όπου όμως καταναλώθηκε περισσότερη ενέργεια την 

υπόλοιπη μέρα, που οι φοιτητές έμεναν σπίτι. 

Η μείωση των μετακινήσεων λόγω της πανδημίας, έφερε μείωση των ενεργειακών επενδύσεων (IEA, 

2020) και κατάρρευση της ενεργειακής αγοράς (market crash). Παρατηρήθηκε ανταγωνισμός τιμών 

ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία (ERIA, 2020;Helm, 2020). Οι τιμές του πετρελαίου 

έπεσαν ακόμα και σε αρνητικά νούμερα, καθώς οι πωλητές πλήρωναν αγοραστές (π.χ. με $38 το 

βαρέλι στις ΗΠΑ) για να τους δώσουν κίνητρο να πάρουν πετρέλαιο και να αδειάσουν οι χώροι 

αποθήκευσης που είχαν γεμίσει (Ambrose, 2020). Βέβαια, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου 

αποτέλεσαν μια καλή ευκαιρία για τις χώρες να εμπλουτίσουν τα στρατηγικά τους αποθέματα. 

Οι χαμηλές τιμές της ενέργειας αποδυναμώνουν τα κίνητρα για περισσότερη εξοικονόμηση 

(conservation) και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση (energy efficiency), που συχνά αποκαλείται και 

«πέμπτο καύσιμο» (fifth fuel), για να τονιστεί η σημασία του μετά τους υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο 

https://www.northwestern.edu/
https://www.nsf.gov/
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και φυσικό αέριο), τον άνθρακα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), και την πυρηνική ενέργεια. 

Καθώς το κράτος στρέφει την προσοχή και τα κονδύλιά του στο να αντιμετωπίσει την πανδημία, οι 

ΑΠΕ έχουν πλέον πρόσβαση σε μειωμένες επιδοτήσεις και, ως τούτου, έχουν γίνει λιγότερο 

ελκυστικές ως επενδύσεις. Η μειωμένη έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα συνεπάγεται και (μια 

έστω προσωρινή) καθυστέρηση στην έρευνα και ανάπτυξη σε σχετικές καινοτομικές τεχνολογίες 

Μια από αυτές, ίσως από τις σημαντικότερες της εποχής, είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχει 

διατυπωθεί η άποψη ότι αυτά θα εξαιρεθούν από τις γενικότερες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-

19 στην βιομηχανία αυτοκινήτων, που συμπεριλαμβάνουν μείωση του ρυθμού αύξησης των εγγραφών 

νέων οχημάτων (registration), και αναβολή αγορών (deferred purchases; International Transport 

Forum, 2020). Η αντιμετώπιση της πανδημίας πιθανότατα θα καθυστερήσει την υλοποίηση μέτρων 

και πολιτικών για την απανθρακοποίηση των καυσίμων για τις μεταφορές. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων εξαρτώνται (άμεσα ή έμμεσα) από επιδοτήσεις, η μείωση των οποίων (π.χ. Κίνα, Ιούνιος 

2019) μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων. Ίσως η μείωση αυτή να 

είναι πιο αισθητή σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία (Energy World, 2020), καθώς η βιομηχανία 

ανταποκρίνεται στη στροφή των καταναλωτών σε φθηνότερα οχήματα. Η στροφή αυτή θα είναι 

προσωρινή, αλλά μπορεί να ενισχυθεί από την οικονομική ύφεση που συνοδεύει και θα ακολουθήσει 

την πανδημία. Στα πλαίσια της οικονομικής ύφεσης, οι καταναλωτές πιθανότατα θα έχουν μειωμένη 

πρόσβαση σε δανειοδότηση για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που είναι ακριβότερα. Επίσης, 

η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα καταστήσουν προσωρινά πιο ελκυστικά τα παραδοσιακά 

αυτοκίνητα. Αλλά και ευρύτερα, οι χαμηλές τιμές της ενέργειας θα επιβραδύνουν (ενδεχομένως 

προσωρινά) την ενεργειακή μετάβαση (energy transition). Παρόλα αυτά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

έχουν δει τις μικρότερες επιπτώσεις μέχρι τώρα, και μεσοπρόθεσμα παραμένουν η επόμενη 

τεχνολογία, της οποίας η πορεία δύσκολα θα ανακοπεί. Με το τέλος της πανδημίας, οι κυβερνήσεις 

θα συνεχίσουν να προωθούν την καθαρή (πράσινη και βιώσιμη) κινητικότητα (clean mobility), και να 

θεσμοθετούν μέτρα και πολιτικές που θα μειώνουν το ρίσκο των επενδύσεων στα ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα. Περιβαλλοντικά, η αντικατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων με ηλεκτρικά θα 

συμβάλει δραματικά στη μείωση της κυκλοφοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις. Αυτό θα 

είναι ευτυχές και για την αντιμετώπιση της ασθένειας COVID-19, που ενδέχεται να μετατραπεί σε 

ενδημική: ειδικά για το διοξείδιο του αζώτου (NO2), έχει πρόσφατα βρεθεί ότι οι βλάβες που προκαλεί 

στους πνεύμονες η μακροχρόνια έκθεση σε αυτό, αυξάνει (ενδεχομένως αποφασιστικά) τη 

θνησιμότητα των κρουσμάτων της πανδημίας (Ogen, 2020). 

Ίσως η πανδημία μαζί με τη σχιστολιθική επανάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια, και η οποία 

ξεκίνησε το 1946 στο Kansas (Montgomery and Smith, 2010), τελικά αλλάξουν το ενεργειακό τοπίο. 

Καθώς η κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου (peak oil) έχει αναβληθεί για το μέλλον, η δε σχετική 

μαθηματική θεωρία και ο τρόπος που την είχαν προσεγγίσει κοινό και λήπτες αποφάσεων είναι υπό 

αμφισβήτηση (π.χ. Bardi, 2019), επιβεβαιώνεται ότι ο 21ος αιώνας θα συνεχίσει να είναι αιώνας 

ορυκτών καυσίμων τουλάχιστον για το πρώτο μισό του. Οι τεχνολογικές και γεωπολιτικές εξελίξεις 

θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην οριστική διαμόρφωση του ενεργειακού τοπίου. 
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Συζήτηση 

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάσαμε τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις της 

πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία δεν είναι άμοιρη και κοινωνικοπολιτικών επιπτώσεων (π.χ. 

Chakraborty and Maity, 2020). Στην παρούσα ενότητα συζητάμε τα χαρακτηριστικά των 

περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιπτώσεων και επιδράσεων. 

Ένα σημαντικό ερώτημα είναι κατά πόσον οι περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις της 

πανδημίας θα είναι προσωρινές ή μόνιμες, βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες. Ένα τέτοιο ερώτημα 

ενδεχομένως θα απαιτούσε ποσοτικές (π.χ. ανάλυση χρονοσειρών) και ποιοτικές (π.χ. συνεντεύξεις 

ειδικών) μεθόδους για την απάντησή του. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται κάποιες πρώτες 

σκέψεις. 

Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το χαρακτήρα των επιπτώσεων, θα πρέπει να εξετάσουμε τις 

δραστηριότητες που τις προκαλούν, και πως αυτές έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Εκείνες οι 

επιπτώσεις που σχετίζονται με εμμένουσες αλλαγές στη συμπεριφορά (behavioral shifts) που είναι 

πιθανό να διατηρηθούν και μετά την πανδημία, θα έχουν πιο μακροχρόνιο χαρακτήρα (Helm, 2020). 

Για παράδειγμα, η εκπαίδευση μπορεί να εισαχθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα στην ψηφιακή εποχή και 

την υιοθέτηση εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Αυτό είναι κάτι που ήδη γίνεται εδώ και χρόνια (π.χ. με 

την προσφορά μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων από πανεπιστήμια των ΗΠΑ), με την 

πανδημία όμως η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης είναι πιο πιθανό να εξαπλωθεί ταχύτερα και να 

καθιερωθεί. Επομένως, οι σχετικές περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιδράσεις είναι πιθανό να έχουν 

(σε μεγάλο βαθμό) μόνιμο χαρακτήρα. 

Από την άλλη, είναι απίθανο οι άνθρωποι να συνεχίσουν να αποφεύγουν τα αεροπορικά ταξίδια μετά 

το τέλος της πανδημίας. Δεν υπάρχει άλλη τεχνολογία που να μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε γρήγορα 

σε απομακρυσμένους προορισμούς. Ως εκ τούτου, κρίνουμε ότι οι αεροπορικές μεταφορές θα 

επανέλθουν πλήρως, άρα και οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από αυτές θα επανέλθουν 

(τουλάχιστον) στα επίπεδα προ της πανδημίας 

Όσον αφορά τα απορρίμματα, η πανδημία του κορωνοϊού θεωρούμε ότι έφερε στο προσκήνιο και 

υπενθύμισε τη μεγάλη χρησιμότητα των πλαστικών μιας χρήσεως (μάσκες και λοιπά νοσοκομειακά 

υλικά), που έχουν κατηγορηθεί έντονα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την 

αποικοδόμησή τους, π.χ. μικροπλαστικά (θραύσματα πλαστικών μικρότερα των 5 mm) στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. Ο προβληματισμός γύρω από τη σωστή περιβαλλοντικά χρήση τους μπορεί να αναδείξει 

την ανάγκη για σχεδίαση και εφαρμογή έξυπνων μέτρων και πολιτικών για τη διαχείρισή τους. 

Τέλος, οι ενεργειακές επιπτώσεις της πανδημίας, π.χ. στις ΑΠΕ, μπορεί να επηρεάσουν το τοπίο του 

κλάδου της ενέργειας, και, ως εκ τούτου, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η επιρροή αυτή 

πιθανότατα θα είναι προσωρινή, δηλαδή θα επηρεάσει την ταχύτητα αλλά όχι τη γενική κατεύθυνση 

ούτε τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της ενεργειακής μετάβασης (energy transition). Ακόμα 

μεγαλύτερη όμως θα παραμείνει η επιρροή της προαναφερθείσας παράτασης της εποχής των ορυκτών 

καυσίμων. 
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Συμπεράσματα 

Στην εργασία αυτή εξετάστηκε η σχέση δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος. Ειδικότερα, 

καταγράφηκαν οι περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Η πανδημία είναι ένα σπάνιο φαινόμενο (black swan, Taleb, 2007), με ελάχιστη προηγούμενη 

εμπειρία ανάλογων καταστάσεων. Από την άλλη, το περιβάλλον είναι ένα πολύπλοκο σύστημα και τα 

ενεργειακά συστήματα λειτουργούν μέσα σε αυτό. Ως εκ τούτου, τα ερωτήματα που εξέτασε η 

εργασία δεν είναι εύκολο να απαντηθούν με βεβαιότητα, ειδικά ως προς το σκέλος της πρόβλεψης. 

Σημαντικό εύρημα είναι ότι η κοινωνία προβληματίζεται περισσότερο για τη σχέση της πανδημίας με 

την ενέργεια παρά με το περιβάλλον. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις 

που καταγράφηκαν, εκείνες που συνδέονται με αλλαγές στη συμπεριφορά που θα επιμείνουν, είναι 

εκείνες που θα έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα. Οι περισσότερες μόνιμες αλλαγές είναι πιθανό να 

παρατηρηθούν στην ανώτατη εκπαίδευση.  

Η ενεργειακή μετάβαση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα επιβραδυνθούν αλλά θα 

συνεχίσουν. Τα μέτρα και οι πολιτικές που θα προταθούν καλό θα είναι να περιλαμβάνουν στοιχεία 

από τις αντικρουόμενες κοσμοθεωρίες διαφορετικών των ομάδων της κοινωνίας, ώστε να 

υποστηριχθούν. 

Όπως λέγεται συχνά στην ακίνητη περιουσία (real estate), δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, 

αλλά μπορούμε να προετοιμαστούμε για αυτό. 
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Συνέπειες στη Διεθνή Οικονομική Τάξη 
 

Άγγελος Κότιος 

 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις  

Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Θα ήθελα πρώτα-πρώτα να συγχαρώ τους συναδέλφους που είχαν την πρωτοβουλία της διοργάνωσης 

της σημερινής εσπερίδας και ιδιαίτερα την κυρία Χειλά, που είχε όλη την προετοιμασία. Να 

ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχετε και ιδιαιτέρως τους συναδέλφους του Τμήματός μας όπως και 

από άλλα πανεπιστήμια της χώρας μας και από την Αμερική, όπως είναι ο κύριος Αρβανιτόπουλος.   

Κυρίες και κύριοι,  

θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, ότι οι διεθνείς οικονομικές κρίσεις και οι εξωγενείς κρίσεις, όπως 

αυτή της πανδημίας, ανήκουν στην ανθρώπινη ιστορία. Η πρώτη καταγεγραμμένη εξωγενής κρίση, 

από το Θουκυδίδη μάλιστα, το μέγα ιστορικό μας, ήταν ο λοιμός της Αθήνας το 430 π.Χ. 

Ακολούθησαν και άλλες μεγάλες κρίσεις και πανδημίες και επιδημίες, όπως η χολέρα το 14ο αιώνα, 

που κόστισε σε πάνω από 25 εκατομμύρια ανθρώπους τη ζωή, η κρίση ιλαράς στη Λατινική Αμερική, 

μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε την Ισπανική κρίση και ήταν αναμενόμενο να βιώσουμε και 

μια νέα κρίση, η οποία κατά τη γνώμη μου, όπως έδειξαν και οι προηγούμενες κρίσεις, κακώς 

αποδίδεται στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.  Κρίσεις πανδημιών είχαμε πάντοτε, ανεξαρτήτως 

με το πως ήταν δομημένο το διεθνές σύστημα.  Η σημερινή κρίση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κατ’ 

αρχάς δεν είναι οικονομική κρίση, είναι μία εξωγενής φυσική κρίση, η οποία μετεξελίσσεται σε βαθιά 

οικονομική κρίση, με έντονες υφεσιακές επιδράσεις. Είναι μία κρίση που καλύπτει όλο τον πλανήτη, 

δυστυχώς, και θίγει όλους τους τομείς του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού μας βίου. Όλες οι 

χώρες, ανεξαρτήτως της ταχύτητας και της μεθόδου αντίδρασης, στο τέλος αναγκάστηκαν να λάβουν 

μέτρα lock down και shut down, να περιορίσουν την ελευθερία κίνησης και επαφών μεταξύ 

ανθρώπων, αλλά και να επιβάλουν μια αναγκαστική μερική παύση της οικονομικής δραστηριότητας 

σε πάρα πολλούς και σημαντικούς κλάδους του οικονομικού βίου. Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι 

πολλαπλές, είναι επιπτώσεις στα πεδία της πολιτικής, της οικονομίας, του κοινωνικού βίου, των 

διεθνών σχέσεων, των τεχνολογιών, των υποδομών, της έρευνας κ.ο.κ. Για τη χώρα μας είναι ιδιαίτερα 

επώδυνο, που μέσα σε δέκα χρόνια, βιώνουμε μία τρίτη κρίση. Μετά την κρίση του δημόσιου χρέους 

και της ύφεσης, ήρθε η κρίση του μεταναστευτικού και τώρα βιώνουμε μία τρίτη και ίσως ισχυρότερη 

κρίση. Η χώρα μας έδειξε μεγάλη ωριμότητα στη διαχείριση της κρίσης και μεγάλη 

αποτελεσματικότητα, κάτι που θεωρώ ότι ικανοποίησε όλους τους Έλληνες. Θεωρώ ότι τονώθηκε η 

αυτοεκτίμησή μας και βελτιώθηκε και η διεθνής εικόνα της χώρας, γιατί θεωρούμαστε από πολλές 
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χώρες, όχι παράδειγμα προς αποφυγή όπως πριν, αλλά ένα παράδειγμα προς μίμηση, προς εξαγωγή 

πολιτικής και μεθόδων αντιμετώπισης της κρίσης.  

Η κρίση αποτελεί ασφαλώς αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας.  Δεν υπάρχει τομέας της 

επιστήμης που να μην καταγίνεται είτε με τα αίτια, είτε με τους μηχανισμούς μετάδοσης, είτε με τις 

επιπτώσεις της. Πέρα από την ιατρική και τη φαρμακευτική έρευνα, μεγάλη άνθιση γνωρίζει στο πεδίο 

ανάλυσης της κρίσης και η οικονομική έρευνα, η οποία εστιάζει πρωτίστως στις οικονομικές 

συνέπειες της κρίσης και στους τρόπους αντιμετώπισής της, στο μίγμα της κατάλληλης οικονομικής 

πολιτικής, στο κόστος των μέτρων, στην κατανομή των βαρών, κ.ο.κ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, 

έχει η διερεύνηση των συγκυριακών και η διάκριση μεταξύ συγκυριακών και μόνιμων επιπτώσεων 

της κρίσης.  Όλες οι διεθνείς κρίσεις, είτε οικονομικές, είτε πολιτικές, είτε φυσικές έχουν προσωρινά 

αποτελέσματα και μόνιμα αποτελέσματα.  Όταν είμαστε εν μέσω μιας κρίσης, είναι δύσκολο να 

κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ των μονίμων επιπτώσεων, δηλαδή των δομικών αλλαγών που θα επιφέρει 

η κρίση και των προσωρινών, οι οποίες είναι βραχυπρόθεσμες και θα ξεπεραστούν όταν 

αντιμετωπιστεί το αίτιο της πανδημίας. Πολλοί πεσιμιστές βλέπουν με απαισιοδοξία το μέλλον και 

θεωρούν ότι επέρχεται μια αλλαγή του ρόλου του κράτους στις σύγχρονες οικονομίες με την ενίσχυση 

του συγκεντρωτισμού και παρεμβατισμού, σε βάρος των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών. 

Υπάρχουν όμως και προβλέψεις που εστιάζουν στις μόνιμες θετικές επιδράσεις της κρίσης και αυτές 

έχουν να κάνουν, κυρίως, με τη διάδοση και την εξοικείωση με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και την 

εφαρμογή-αξιοποίησή τους για τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, τηλε-εμπόριο κ.λπ.. 

Εμείς στα πανεπιστήμια, αυτό που κάνουμε σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Για παράδειγμα σήμερα 

συμμετέχουμε σε μια εσπερίδα και χρησιμοποιούμε τα νέα ψηφιακά μέσα για να επικοινωνήσουμε, 

να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις.   

Η κρίση των οικονομιών, οι επιδράσεις της κρίσης στη διεθνή οικονομία και στις διεθνείς σχέσεις, 

είναι πολλαπλές και εκτός από τις προβλέψεις, που είναι του συρμού, σχετικά με τις επιπτώσεις της 

κρίσης με τη χρήση εναλλακτικών σεναρίων και τις επιπτώσεις και επιδράσεις στο διεθνές εμπόριο, 

στις διεθνείς επενδύσεις, στα διεθνή χρηματιστήρια, στις διεθνείς μεταφορές, στον τουρισμό κ.ο.κ., η 

έρευνα στρέφεται και σε άλλες πτυχές, όπως για παράδειγμα στις δομικές επιπτώσεις της κρίσης στο 

παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα.  Μέχρι σήμερα, διαμορφώνονται δύο μεγάλες 

κατηγορίες συμπερασμάτων.  Για τους πιο αισιόδοξους, η παγκοσμιοποίηση και η αλληλεξάρτηση δε 

θα διαταραχθούν μακροπρόθεσμα και ο κόσμος θα επανέλθει στη φάση προ της κρίσης. Πάρα πολλοί 

αναλυτές πρεσβεύουν αυτή την άποψη. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, όμως, ερευνητών, η οποία, 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κόσμος θα αλλάξει ριζικά, ότι το αύριο θα είναι διαφορετικό, ότι θα 

υπάρξει έντονη από-παγκοσμιοποίηση, στροφή στον απομονωτισμό και την αυτάρκεια, δημιουργία 

περιφερειακών ηγεμονικών μπλοκ, αναβίωση εθνικών ανταγωνισμών κ.ο.κ. Πρόκειται για άκρως 

σημαντικά ερωτήματα στα οποία είμαι βέβαιος ότι η σημερινή εσπερίδα θα δώσει απαντήσεις. Γι’ 

αυτό θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την επιλογή της θεματικής. Διότι ο δημόσιος διάλογος, 

λόγω του ότι εστιάζει περισσότερο στις άμεσες επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία των ανθρώπων και 

στην οικονομία, αγνοεί συχνά, τις επιπτώσεις στις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις και στη 

δομή του διεθνούς συστήματος. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε στην εσπερίδα τους καλύτερους 

εκπροσώπους των διεθνών σχέσεων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν για τα ζητήματα αυτά.  Είμαι βέβαιος 

ότι τα συμπεράσματα θα είναι άκρως χρήσιμα στο δημόσιο λόγο. 

Ευχαριστώ πολύ. 
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Η  Διεθνής Οικονομική Τάξη  

Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τιμή που συμμετέχω σε αυτό το πάνελ, που πραγματικά έχουμε 

εξέχουσες προσωπικότητες, όπως οι προαναφερθέντες και άλλοι συνάδελφοι.  Θα συνεχίσω αυτά που 

είπα και στην εισαγωγή μου, αρχικά μιλώντας για τις επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία, στη διεθνή 

οικονομική τάξη, έχουμε δύο κατηγορίες ανάλυσης επιπτώσεων. Πρώτον εστιάζουμε στις επιδράσεις 

της πανδημίας στα βασικά μεγέθη της παγκόσμιας οικονομίας, στην πραγματική οικονομία, και 

ειδικότερα στο πως επέδρασσε και πως προβλέπεται να συνεχίσει να επιδρά η κρίση και δεύτερον 

αναρωτιόμαστε, αν θα υπάρξουν αλλαγές στα επιμέρους υποσυστήματα του παγκόσμιου οικονομικού 

συστήματος, όπως στο εμπορικό και νομισματικό σύστημα, το οποίο λόγω ελλειμμάτων στη 

παγκόσμια διακυβέρνηση είναι βασικά άναρχο και αρκετά χαοτικό.  

Θα προχωρήσω στις επιπτώσεις, στα πολύ βασικά. Πρώτον, σύμφωνα και με νεότερες δημοσιεύσεις 

των διεθνών οργανισμών, αυτό που βιώνουμε μετά το Μάρτιο του 2020, είναι μία πάρα πολύ βαθιά 

παγκόσμια οικονομική ύφεση. Οι εκτιμήσεις διαφέρουν. Υπάρχουν διάφορα σενάρια, εκ των οποίων 

το πιο πρόσφατο, αυτό της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι αυτό που αναφέρεται σε πτώση του 

παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 5,2%. Και αυτό φαίνεται να είναι αρκετά αισιόδοξο. Ακόμα όμως και αυτό αν 

συμβεί, θα είναι η βαθύτερη παγκόσμια οικονομική ύφεση τα τελευταία 80 χρόνια, παρά τις 

πρωτοφανείς μαζικές επεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών μέσω μιας ισχυρής επεκτατικής της 

νομισματικής πολιτικής. Επίσης, για την αντιμετώπιση της κρίσης ενεργοποιήθηκε και η 

δημοσιονομική πολιτική, με μείωση της φορολογίας και αύξηση των κρατικών δαπανών μέσω νέου 

δανεισμού, γεγονός που προκαλεί την εκτίναξη του δημόσιου χρέους σε όλες τις χώρες. Πρόκειται για 

ένα ζήτημα το οποίο θα  μας απασχολήσει πολύ έντονα την επόμενη μέρα. Η νομισματική επέκταση 

είναι μεν σημαντική αντικυκλική πολιτική, όμως για να επιδράσει θετικά στη συνολική ζήτηση, θα 

πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του δανεισμού για επενδύσεις και κατανάλωση, κάτι που δεν είναι 

εφικτό στο βαθμό που θα ήθελαν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικοί τραπεζίτες. Και αυτό επειδή αυτή η 

κρίση είναι ιδιότυπη. Έχουμε ένα σοκ προσφοράς και ένα σοκ ζήτησης. Η ζήτηση δύσκολα θα 

επηρεαστεί από την αύξηση της προσφοράς χρήματος, διότι η προσφορά είναι άκρως ανελαστική, 

λόγω των θεσμικών και πραγματικών περιορισμών της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.  Αυτό που 

μπορεί να εμφανιστεί στην πορεία είναι ένας νέος στασιμοπληθωρισμός, όμοιος με αυτόν που 

εμφανίστηκε μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις όπως η Κίνα, υφίστανται πτώση του ΑΕΠ. Ο βαθμός της οικονομικής συρρίκνωσης 

διαφοροποιείται, ανάλογα με τη δομή της οικονομίας. Στην ΕΕ αναμένεται μια από τις ισχυρότερες 

μειώσεις του ΑΕΠ, όπως και στη χώρα μας λόγω της μεγάλης εξάρτησης από τον τουρισμό και τη 

ναυτιλία. Στις παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις τα εξωστρεφή παραγωγικά συστήματα υφίστανται τις 

μεγαλύτερες συνέπειες.  

Το μίγμα οικονομικής πολιτικής, για την αντιμετώπιση των υφεσιακών επιδράσεων της κρίσης, είναι 

κυρίως ο κρατικός παρεμβατισμός. Εφαρμόζεται η θεωρία του ελικοπτέρου που μοιράζει λεφτά καθώς 

και η αύξηση του δημόσιου χρέους, για μέτρα  όπως επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, κοινωνικά 

επιδόματα, φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι δημόσιες δαπάνες στοχεύουν, μεταξύ άλλων στη διάσωση 

και προστασία της παραγωγικής βάσης, καθώς και στην κοινωνική πρόνοια. Προτεραιότητα θα πρέπει 

να δίδεται στη διατήρηση των επιχειρήσεων, στη διάσωση του επενδυμένου παραγωγικού κεφαλαίου, 
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ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του και να είναι έτοιμο την επόμενη μέρα, γιατί οι νέες ιδιωτικές 

και δημόσιες επενδύσεις χρειάζονται χρόνο να υλοποιηθούν και, συνεπώς, δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν άμεσα την κρίση. Γενικά, οι δημόσιες δαπάνες πρέπει να αποδώσουν στο μέλλον 

αναπτυξιακά, για να μην προκληθεί ένας φαύλος κύκλος ύφεσης και δημόσιου χρέους. 

Συμπερασματικά, έχουμε ένα νέο παράδειγμα οικονομικής πολιτικής, που συμπεριλαμβάνει ένα 

περισσότερο παρεμβατικό κράτος, μια ισχυρή επεκτατική νομισματική πολιτική, αύξηση των 

δημοσίων δαπανών σε όλα τα επίπεδα, μεγαλύτερη εσωστρέφεια και μία προσπάθεια απεγκλωβισμού 

από την παγκοσμιοποίηση.   

Το διεθνές εμπόριο, βιώνει και αυτό με τη σειρά του μία τρομακτική πρωτόγνωρη πτώση. Με βάση 

τα στοιχεία του ΠΟΕ, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους 2020 σημειώθηκε πτώση κατά 3% του 

όγκου του εμπορίου αγαθών. Πιο πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2020 θα 

έχουμε πτώση γύρω στο 19% του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου, μια πτώση πολύ μεγαλύτερη από 

αυτήν του 2009, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το αισιόδοξο σενάριο του ΠΟΕ 

προβλέπει μείωση του όγκου του παγκοσμίου εμπορίου κατά 13% το 2020. Ως προς τις διεθνείς 

επενδύσεις η επίδραση της κρίσης είναι άμεση. Η UNCTAD εκτιμά ότι θα σημειωθεί πτώση των 

άμεσων ξένων επενδύσεων κατά 40%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη πάρα πολλών 

χωρών και τις στρατηγικές των επιχειρήσεων.   

Όπως είναι γνωστό το εμπόριο έχει μεγάλη ελαστικότητα ως προς το παγκόσμιο ΑΕΠ, άρα έχουμε 

μεγαλύτερη πάντοτε πτώση του εμπορίου όταν πέφτει το παγκόσμιο ΑΕΠ. Συνέπεια αυτού είναι η 

μείωση των επενδύσεων, μία πτώση όλων των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων και συρρίκνωση 

των παγκόσμιων  μεταφορών, είτε είναι μέσω πλοίων, ή cargo κ.λ.π. Συνοπτικά, έχουμε μία σημαντική 

πτώση σε όλες τις διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες.   

Η παγκόσμια οικονομική τάξη σήμερα είναι η μετεξέλιξη της τάξης που δημιουργήθηκε στη Δύση 

μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, με τη GATT, και εν συνεχεία, του ΠΟΕ για το διεθνές εμπόριο, το 

διεθνές νομισματικό σύστημα, που μετά την κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods το 1973 

έχει αλλάξει τελείως την υφή του και είναι πλέον το πιο άναρχο από τα άλλα διεθνή υποσυστήματα,  

με κύριο χαρακτηριστικό την κυριαρχία του δολαρίου. Όπως είπε και ο κύριος Πλατιάς, το δολάριο 

κυριαρχεί γύρω στο 65% στις διεθνείς πληρωμές, στα συναλλαγματικά αποθέματα των κρατών και 

στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Άρα, διεθνώς έχουμε την κυριαρχία του δολαρίου σε 

ένα σύστημα  ελεύθερα κυμαινόμενων ισοτιμιών. Τις τελευταίες δεκαετίες έλαβε χώρα μία 

προοδευτική απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίων σχεδόν στις περισσότερες χώρες του κόσμου, 

γεγονός που οδήγησε σε μία αυξανόμενη αλληλεξάρτηση στις διεθνείς χρηματαγορές, κεφαλαιαγορές 

κ.ο.κ. Επίσης, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση του όγκου και της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος 

διεθνώς. Σε επίπεδο, τώρα, άλλων υποσυστημάτων, η παγκόσμια αναπτυξιακή βοήθεια, είναι κυρίως 

διμερής, ορισμένοι οργανισμοί της Ευρώπης, δίνουν πολυμερή, και στο σύστημα παγκόσμιας 

κατανομής εργασίας βιώσαμε τα τελευταία 40 χρόνια μία αύξηση της ευέλικτης παραγωγής, της 

κατανομής της παγκόσμιας παραγωγής και της δημιουργίας ισχυρών διεθνών αλυσίδων 

προστιθέμενης αξίας και εμπορίου και την ένταξη σ’ αυτές, πάρα πολλών επιχειρήσεων από πολλές 

χώρες. Η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες, όσον αφορά την ένταξή της στις διεθνείς αλυσίδες 

προστιθέμενης αξίας. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορεί να συμβεί με αυτές τις δομές της 

οικονομικής τάξης, στα υποσυστήματά της αλλά και συνολικά; Η προσωπική μου άποψη, είναι ότι 

μετά από λίγο καιρό θα επανέλθουμε στα ίδια, διότι η παγκοσμιοποίηση έχει τόσο ισχυρές δομές, είναι 
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τόσο επωφελής ο παγκόσμιος καταμερισμός της εργασίας και η αλληλεξάρτηση που έχει δομηθεί είναι 

τόσο ισχυρή, που δε νομίζω ότι κάτι τέτοιο εύκολα μπορεί να αλλάξει. Υπάρχει η πεσιμιστική άποψη, 

σύμφωνα με την οποία  θα πάμε σε κράτη με αυτάρκεια, ότι θα επιστρέψουμε σε ένα έντονο εμπορικό 

προστατευτισμό, ότι θα έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, ότι θα έχουμε 

μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους στην οικονομία σε όλα τα επίπεδα του οικονομικού βίου, ότι θα 

δημιουργηθούν περιφερειακά ανταγωνιστικά μπλοκ.  Λόγω του περιορισμένου χρόνου θα αναφερθώ 

επιγραμματικά στην προσωπική μου άποψη. Στον κόσμο μας ήδη κυριαρχεί ο περιφερισμός στο 

εμπόριο. Είναι μύθος ότι το παγκόσμιο εμπόριο είναι παγκόσμιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορεύονται μεταξύ τους, κατά 65%. Η Βόρεια Αμερική έχει επίσης 

έντονη περιφερειοποίηση του εμπορίου. Κυρίως η Κίνα είναι αυτή που έχει την πιο μεγάλη διασπορά 

του εξωτερικού της εμπορίου, όπως και κάποιες άλλες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. 

Η προσωπική μου, λοιπόν, άποψη είναι ότι το εμπορικό σύστημα ως σύστημα, ως ΠΟΕ, διέρχεται εδώ 

και χρόνια μια βαθιά κρίση. Ο τελευταίος, γύρος διαπραγματεύσεων της Doha, που ξεκίνησε το 2002,  

ακόμα δεν έχει κλείσει, ούτε θα κλείσει ποτέ γιατί περίπου 165 χώρες, τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, 

είναι αδύνατο να πάρουν ομόφωνες αποφάσεις. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι  είναι αδύνατο το 

Παγκόσμιο Σύστημα να λάβει σημαντικές αποφάσεις, άρα, νομοτελειακά θα συνεχιστεί η τάση που 

υπάρχει της περιφερειοποίησης του εξωτερικού εμπορίου και του συνειδητού πολιτικού 

περιφερισμού, δηλαδή της ενεργητικής δημιουργίας περιφερειακών εμπορικών ενώσεων. Αυτή η 

περιφερειοποίηση που ξεκίνησε στην Ευρώπη με την ίδρυση της ΕΟΚ θα συνεχιστεί σε όλο τον 

κόσμο. Σήμερα έχουμε πάνω από 300 περιφερειακές ενώσεις, αν και ορισμένες δεν είναι ενεργές και 

αποτελεσματικές. Θεωρώ ότι αυτό είναι το υποκατάστατο της πολυμερούς συνεργασίας στο εμπόριο. 

Αυτό που είναι επικίνδυνο, όμως, είναι η επιστροφή στον διμερισμό, κάτι που εφαρμόζει ο Πρόεδρος 

Trump. Όπως είναι γνωστό, ο Πρόεδρος Trump εφαρμόζει εμπορικό προστατευτισμό μέσω μιας 

μονομερώς ασκούμενης εμπορικής πολιτικής σε κλάδους που φθίνουν στις ΗΠΑ, λόγω έλλειψης 

ανταγωνιστικότητας, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για τις ενέργειες του στην επιθετική πολιτική άλλων 

χωρών. Εδώ, νομίζω, ζούμε κάτι παράδοξο: ο Κινέζος ο Πρόεδρος Σι να υπερασπίζεται το ελεύθερο 

εμπόριο και οι Αμερικανοί που το γέννησαν, το δημιούργησαν, το εγκαθίδρυσαν, να επικαλούνται τον 

προστατευτισμό και τα αρνητικά της διεθνοποίησης της οικονομίας. Όσον αφορά τα νομισματικά, δε 

νομίζω να υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Το δολάριο θα εξακολουθήσει να είναι για πολλές δεκαετίες 

το κυρίαρχο νόμισμα. Τα νομίσματα δεν αντικαθίστανται εύκολα. Το Γουάν θα παραμένει στο 0,5 με 

1% σαν διεθνές νόμισμα τα επόμενα χρόνια. Το Ευρώ, αν επιβιώσει η νομισματική ένωση, δεν έχει 

τα προσόντα να αντικαταστήσει το δολάριο. Έτσι, εκτιμάται ότι το ευρώ, θα κινείται γύρω στο 20-

25%, ως διεθνές νόμισμα. Δε βλέπω αλλαγές στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και 

περιβάλλον λόγω της πανδημίας. Αυτό που βλέπω περισσότερο είναι μια αλλαγή της στρατηγικής των 

μεγάλων καθετοποιημένων πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες σκέφτονται να αποδεσμευτούν από 

την Κίνα, να διαφοροποιήσουν περισσότερο τις πηγές προμήθειας ενδιάμεσων αγαθών και πρώτων 

υλών, ούτως ώστε να μην έχουν εξάρτηση από προμηθευτές της Ασίας.  Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο 

στην περιφέρεια Γουχάν 50.000 ξένες επιχειρήσεις έχουν προμηθευτές. Φανταστείτε πόσο μεγάλη 

εξάρτηση έχουν οι επιχειρήσεις της Δύσης από προμηθευτές στην Κίνα. Εδώ υπάρχει μία τάση για 

αποδέσμευση από την Κίνα με αναζήτηση προμηθευτών στην Ευρώπη. Για παράδειγμα οι Γερμανικές 

και Γαλλικές επιχειρήσεις άρχισαν ήδη να αναζητούν προμηθευτές στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη, ώστε να γίνει μια υποκατάσταση των διεθνών αλυσίδων προστιθέμενης αξίας. Επίσης, 

υπάρχει μια τάση αποδέσμευσης και περιορισμού της επεκτατικής ή μερκαντιλιστικής πολιτικής της 

Κίνας. Η Ευρώπη χαρακτηρίζει πλέον την Κίνα ως Στρατηγικό Ανταγωνιστή και όχι ως στρατηγικό 
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εταίρο, με στόχο να περιοριστεί η οικονομική επέκταση της Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να 

επιβιώσει σε αυτό το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να ενισχύσει τη συνοχή της, να κάνει 

πιο αποτελεσματικές τις πολιτικές της. Συμφωνώ ότι υπάρχει μια αναβίωση του Γαλλογερμανικού 

άξονα και μια αλλαγή στην οικονομική πολιτική της Γερμανίας. Λίγοι πίστευαν ότι Γερμανοί θα 

συναινούσαν στο κοινό ταμείο για την ανασυγκρότηση της ΕΕ. Θεωρώ ότι πρέπει να ενισχύσει η ΕΕ 

περαιτέρω τις κοινές πολικές της καθώς και τη διεθνή της εκπροσώπηση. Για παράδειγμα, εκτός από 

την κοινή εμπορική, πρέπει να αναπτύξει κοινή εξωτερική νομισματική πολιτική, κοινή εξωτερική 

ενεργειακή πολιτική, κοινή μεταναστευτική πολιτική κ.ο.κ. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν πολλές 

προτάσεις της Επιτροπής όπως και σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Γενικότερα, σε πολλούς 

τομείς πρέπει η Ευρώπη να  ενισχύσει τη φωνή της αν θέλει να επιβιώσει στο νέο διεθνές 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο κατά την άποψή μου, δε θα αλλάξει ουσιαστικά μετά τον 

κορωνοϊό, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα παραμείνει το ίδιο, με  εξαίρεση την αλλαγή της στάσης των 

κρατών και των επιχειρήσεων έναντι της Κίνας.   

Ευχαριστώ πολύ. 
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Διεθνείς Δράσεις και Εύθραυστα Κράτη 
 

Ειρήνη Χειλά 

 

H πανδημία και τα εύθραυστα κράτη 

Ευχαριστώ την Πρυτανεία, τους συναδέλφους του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου  Πειραιά, τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής καθώς και όλους τους συμμετέχοντες 

οι   οποίοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της  διαδικτυακής ημερίδας. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 

«σαν έτοιμο από καιρό» που λέει και ο ποιητής μας,  παρακολουθώντας τις προκλήσεις των καιρών 

προχώρησε στη διοργάνωση αυτής της Εσπερίδας, επιχειρώντας μια πρώτη προσέγγιση θεώρησης και 

κατανόησης των γεωπολιτικών, οικονομικών και θεσμικών συνεπειών του COVID-19.  Η πανδημία 

συνιστά μια παγκόσμια πρόκληση και η συζήτηση σχετικά με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις 

ξεκίνησε από την άνοιξη του 2020 και όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί. 

Αναφορικά με τα  εύθραυστα κράτη, όπως εύστοχα επεσήμανε ο Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, 

αποτελούν εξαγωγείς αστάθειας, που σημαίνει ότι  οι εσωτερικές δομές και ο συγκρουσιακός τους 

χαρακτήρας, οι εθνοτικές και  φυλετικές διαφορές, η  κατάρρευση των δομών διακυβέρνησης και των 

οικονομιών των χωρών αυτών,  συνιστούν  μεταξύ άλλων  πηγές αστάθειας στο  διεθνές περιβάλλον.  

Βασικά χαρακτηριστικά του ευθραύστου κράτους είναι η αδυναμία της κρατικής εξουσίας να καλύψει 

θεμελιώδεις ανάγκες των πολιτών της, όπως ασφάλεια και προστασία έναντι εσωτερικών και 

εξωτερικών απειλών και κινδύνων, και να ασκήσει αποτελεσματική διακυβέρνηση ώστε να παράσχει 

στοιχειώδεις υπηρεσίες διαβίωσης στο λαό. 1 Με αυτά τα δεδομένα, τα εύθραυστα κράτη, βιώνοντας 

μια εκτεταμένη κρίση σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο είναι ιδιαιτέρα τρωτά σε 

εσωτερικά και εξωτερικά σοκ.  Η  Παγκόσμια Τράπεζα, στην προσπάθεια της να καταρτίσει ένα 

πλαίσιο δεικτών αναφοράς μέσω του προγράμματος Low Income Countries Under Stress2 αναφέρεται 

σε 50 περίπου κράτη που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, γεγονός που αντιστοιχεί στο 26% του 

παγκόσμιου πληθυσμού.3 

 

 Η Πανδημία αποτελεί μία τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια διακυβέρνηση, τις εθνικές 

κυβερνήσεις και κυρίως τα υγειονομικά συστήματα κάθε χώρας. Και ενώ  στις αναπτυγμένες χώρες 

υπήρξαν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, στρατηγικές αντιμετώπισης, οι οποίες χάριν των μέτρων 

που ελήφθησαν η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο σε ικανοποιητικό βαθμό, σε πολλές χώρες της 

Αφρικής και της Ασίας η κατάσταση δεν είναι τόσο ομαλή, καθώς η δομή διακυβέρνησης πάσχει και 

 
 Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Visiting Scholar, George Washington University.  
1 Χειλά, Ε., ( 2020)  Η διεθνής κοινότητα και τα ¨εύθραυστα¨ κράτη. Τα διλήμματα της διεθνούς οργάνωσης, Αθήνα, 

Ποιότητα. 
2 Παγκόσμια Τράπεζα, List of Fragile and Conflict-affected Situations 

(http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf) 
3 Παγκόσμια Τράπεζα, Fragility, Conflict & Violence (https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence) 

http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence
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τα υγειονομικά συστήματα είναι εξόχως ασθενή. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόμα 

περισσότερο στα εύθραυστα κράτη τα οποία, όπως προανέφερα, απασχολούν, ιδιαίτερα την τελευταία 

δεκαετία, παγκόσμιους πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς λόγω της διάχυσης  των κίνδυνων 

και της εξαγωγής αστάθειας στον αναπτυγμένο κόσμο.4 Είναι δε ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι ενώ 

από την 11η Σεπτεμβρίου η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας ενίσχυσε τις δυνάμεις εκείνες 

που στήριζαν την παγκόσμια αλληλεξάρτηση, ως πλαισίου αντιμετώπισης μιας αναδυόμενης απειλής, 

στις μέρες μας μια νέα υγειονομικού χαρακτήρα απειλή καθορίζει τις παραμέτρους της παγκόσμιας 

πολιτικής και θέτει σε τροχιά εγρήγορσης κράτη και εθνικές κυβερνήσεις να αναζητήσουν τρόπους 

αντιμετώπισής της.  

Οι υποστηρικτές δε της πολυμερούς διαχείρισης των παγκόσμιων προκλήσεων επικαλούμενοι την 

άμεση αντίδραση των ΗΠΑ το 2014 επί προεδρίας Μπάρακ Ομπάμα, έναντι της ανόδου της ισλαμικής 

τρομοκρατίας και την συγκρότησης διεθνούς  συμμαχίας 80 κρατών για την καταπολέμησή της, 

διερωτώνται γιατί δεν κατέστη εφικτή η ανάληψη παγκόσμιας δράσης στην παρούσα κρίση.  Η 

αναζήτηση των αιτιών δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης, ωστόσο είναι προφανές ότι 

μια οικουμενική απάντηση στην πανδημία θα απαιτούσε ηγεσία ή ηγεσίες έτοιμες να συνεργαστούν, 

προκειμένου να οικοδομήσουν συστήματα διαχείρισης και άμβλυνσης των συνεπειών.5 

Πρόσφατα μάλιστα, η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε μία έκθεση με τίτλο «Εύθραυστα Κράτη, 

Σύγκρουση και Βία», στην οποία αναλύει τους κινδύνους μου επιφυλάσσει η αύξηση της ακραίας 

φτώχιας και της βίας για τις ανεπτυγμένες χώρες, παροτρύνοντας τις χώρες αυτές,  να εφαρμόσουν 

αυτό που αποκαλεί “a fragility strategy”.  Είναι γεγονός ότι η πανδημία μέσα σε λίγους μήνες ανέτρεψε 

οφέλη τα οποία πήρε δυο και παραπάνω δεκαετίες να αποδώσουν , αφήνοντας δυο δισεκατομμύρια 

περίπου  ανθρώπους σε κίνδυνο.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΠΤ για πρώτη φορά μετά το 1998 , τα 

ποσοστά της παγκόσμιας φτώχειας θα αυξηθούν ενώ μέχρι τα τέλη του 2020 μισό δισεκατομμύριο 

ανθρώπων θα οδηγηθούν σε ακραία επίπεδα ανέχειας λόγω της πανδημίας. 6 Οι συνέπειες του COVID 

στις χώρες αυτές είναι προφανείς. 

Καταρχήν, τα δομικά προβλήματα σε πολλές από τις  χώρες της Αφρικής επιτείνονται από τις 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οι φυσικές καταστροφές, οι ξηρασίες, η καταστροφή των 

καλλιεργειών είχαν ήδη, πριν το ξέσπασμα της πανδημίας,  ανυπολόγιστες συνέπειες στη διατροφική 

αλυσίδα, οξύνοντας τα φαινόμενα της διατροφικής και υγειονομικής ανασφάλειας, αυτό που στη 

διεθνή βιβλιογραφία αποκαλείται food insecurity και health insecurity αντίστοιχα. Συμφώνα μάλιστα 

με τον FΑΟ ( Food and Agriculture Organization) μόνο το 2018, 239 εκατομμύρια άνθρωποι στη 

περιοχή υποσιτίζονταν. Εάν αναλογιστούμε  ότι το 60% της απασχόλησης στις συγκεκριμένες χώρες 

προέρχεται από την αγροτική εργασία, κατανοούμε το μέγεθος των συνεπειών της απαγόρευσης 

 
4 Βλ. Έκθεση του Independent Evaluation Office (ΙΕΟ). Το Γραφείο  δημιουργήθηκε το 2001 και παρέχει ανεξάρτητη και 

αντικειμενική αξιολόγηση σε ζητήματα που αφορούν δραστηριότητες και δράσεις του ΔΝΤ.  

(https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/10/04/pp-mip-the-imf-and-fragile-states)  
5Allen, J.,R., and Von Hippel, K., Where is the global coalition to fight the coronavirus? , brookings.edu, President's 

Corner, April 16, 2020 

(https://www.brookings.edu/president/where-is-the-global-coalition-to-fight-the-coronavirus/) 
6 The New York Times, April 30, 2020.   

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/10/04/pp-mip-the-imf-and-fragile-states
https://www.brookings.edu/president/where-is-the-global-coalition-to-fight-the-coronavirus/
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εξαγωγών, σε μια περίοδο κατά την οποία λόγω κλεισίματος των συνόρων και καραντίνας, οι χώρες 

αυτές στερούνται βασικών προϊόντων για την λειτουργία της αγροτικής τους παράγωγης7. 

Επιπλέον, οι συνθήκες διαβίωσης καθιστούν ιδιαίτερα τρωτό τον πληθυσμό, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη 

ότι  το 1/3 των Αφρικανών δεν μπορούν να πλύνουν τα χέρια τους, γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε 

καθαρό νερό. Η έλλειψη ψυγείων για τη συντήρηση τροφίμων και φαρμάκων, καθιστά ακόμα πιο 

δύσκολο για τα νοικοκυριά να συμμορφωθούν με τις παραινέσεις παραμονής στο σπίτι, ενώ οι δομές 

οικογενειακής διαβίωσης και η πυκνότητα του πληθυσμού, -είναι γνωστό ότι μία ή περισσότερες 

οικογένειες με συγγενικούς δεσμούς διαβιούν στον ίδιο χώρο- κάνει την κοινωνική αποστασιοποίηση  

να φαίνεται σχεδόν ανέφικτη.8 

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κίνδυνος για την εσωτερική πολιτική σταθερότητα αλλά και τις διεθνείς 

ισορροπίες είναι προφανής.  Δυσμενείς εξελίξεις στις εύθραυστες χώρες, δε θα πλήξουν μόνο τις ίδιες 

αλλά μέσα από τη διαδικασία διάχυσης, το λεγόμενο  spill-over effect, θα επεκταθούν και στον 

ανεπτυγμένο κόσμο.  Μην λησμονούμε δε ότι, πολλές από τις συγκεκριμένες χώρες  βρίσκονται σε 

δυσχέρεια και συχνότατα στο παρελθόν, σε καθυστέρηση πληρωμών προς τους διεθνείς οργανισμούς. 

Τούτο συμβαίνει εδώ και δεκαετίες.  Το γεγονός αυτό αποθαρρύνει  τους διεθνείς οργανισμούς αλλά 

και τους ιδιώτες πιστωτές, να προχωρήσουν σε νέο δανεισμό.  Κατά την ίδια λογική,  τα θεσμικά 

ελλείμματα διακυβέρνησης, οι εσωτερικές συγκρούσεις και η αναζωπύρωση της βίας, αποθαρρύνουν 

τους πιστωτές να διακινδυνεύσουν επενδυτικά κεφάλαια στις χώρες αυτές.  Παρά δε τις προσπάθειες 

που έχουν συντελεστεί από ορισμένες κυβερνήσεις εύθραυστων κρατών να κινητοποιήσουν πόρους, 

τα ήδη αδύναμα φορολογικά τους συστήματα πλήττονται ακόμη περισσότερο, λόγω της πανδημίας.  

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι μόνο για το 2020 σε ορισμένα κράτη θα υπάρξει μείωση φορολογικών 

εσόδων, η οποία θα φτάσει περίπου τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια ως συνέπεια της κρίσης.  Σύμφωνα  

με προβλέψεις  της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι, επίσης, μεγάλος ο κίνδυνος να χάσουν τα όποια 

οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη είχαν αποκομίσει μέχρι τώρα κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.  

Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας, λόγω της συρρίκνωσης της παγκόσμιας οικονομίας και της 

συνεπαγόμενης μείωσης της ροής χρηματοδότησης και των τουριστικών εσόδων, τα οποία αποτελούν 

σημαντική πηγή εσόδων για ορισμένες από αυτές τις χώρες, καθώς και οι ελλείψεις που θα προκαλέσει 

σε όλα τα επίπεδα διαβίωσης οξύνουν μια ήδη παρατεταμένη κρίση με απρόβλεπτες θεσμικές και 

κοινωνικές συνέπειες. Η εν λόγω κατάσταση θέτει πολλαπλά διλήμματα σχετικά με τους τρόπους που 

θα αναζητήσει η διεθνής κοινότητα προκειμένου να διαχειριστεί διαφοροποιημένα και εν πολλοίς 

ανταγωνιστικά συμφέροντα και ανελαστικές ανάγκες σε μια συγκυρία όπου εθνικές κυβερνήσεις και 

ηγεσίες κρίνονται ως προς την ικανότητα διαχείρισης των συνεπειών της πανδημίας σε κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο. Μολονότι δε είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τις τάσεις που θα επικρατήσουν 

μελλοντικά, ορισμένες ενδείξεις ενίσχυσης του εθνικισμού , των απομονωτικών τάσεων και της 

ξενοφοβίας σε χώρες -ακόμη και ευρωπαϊκές-δεν προδικάζουν μια συνεργατική συμπεριφορά για την 

από κοινού αντιμετώπιση της πανδημίας.9 

 
7 Ehui, S., AFRICA IN FOCUS Protecting food security in Africa during COVID-19, Thursday, brookings.edu, May 14, 

2020 

(https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/05/14/protecting-food-security-in-africa-during-covid-19/) 
8 Malley, R., and Malley, R., When the Pandemic Hits the Most Vulnerable 

Developing Countries Are Hurtling Toward Coronavirus Catastrophe, foreignaffairs.com, March 31, 2020 

( https://www.foreignaffairs.com/articles/africa/2020-03-31/when-pandemic-hits-most-vulnerable) 
9 Francis Fukuyama, The Pandemic and Political Order It Takes a State, foreignaffairs.com, July/August 2020 

https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/05/14/protecting-food-security-in-africa-during-covid-19/
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/05/14/protecting-food-security-in-africa-during-covid-19/
https://www.foreignaffairs.com/articles/africa/2020-03-31/when-pandemic-hits-most-vulnerable
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order
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Το πλέον ανησυχητικό  είναι ότι μέχρι τώρα δεν είναι σαφές τι έκταση έχει λάβει ο ιός στις χώρες 

αυτές, εφόσον  δεν υπάρχουν επαρκή ή και καθόλου τεστ ιχνηλάτησης. Ακόμα δε και στην περίπτωση 

ανακάλυψης ενός εμβολίου, είναι προφανές ότι οι χώρες αυτές θα είναι οι τελευταίες οι οποίες θα το 

προμηθευτούν.  

  

Οι δράσεις της διεθνούς κοινότητας 

Αν και οι δράσεις της διεθνούς κοινότητας δεν μπορούν να υπερκεράσουν τις εθνικές πολιτικές στην 

διαχείριση της κρίσης, ωστόσο η εμπλοκή και συμβολή της στην άμβλυνση των συνεπειών χρήζει 

ιδιαίτερης  αναφοράς. Τα Ηνωμένα Έθνη με το ξέσπασμα της πανδημίας προέβησαν σε  μία πρώτη 

εκταμίευση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το Μάρτιο του 2020.  Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας των 

Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτιέρες την ίδια περίοδο, σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη ομιλία που προς 

την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, έκανε έκκληση στο αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των 

λαών για την  αντιμετώπιση του ιού με συλλογικές δράσεις.  Επιχειρώντας δε να συνδέσει την 

πανδημία με τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, έδωσε έμφαση στον κίνδυνο μεγέθυνσης των κοινωνικών 

ταραχών και της βίας, γεγονός που όπως επεσήμανε: «αναμοχλεύει την έλλειψη εμπιστοσύνης στους 

δημόσιους θεσμούς, εφόσον οι λαοί αντιλαμβάνονται ότι οι αρχές τους είτε κακοδιαχειρίστηκαν την 

κρίση, είτε δεν υπήρξε διαφάνεια στο χειρισμό της».10 

Η Παγκόσμια Τράπεζα, μέσω του Γενικού Διευθυντή της, του Ντέιβιντ Μάλπας, κάλεσε τα κράτη του 

G20 να παγώσουν τα δάνεια των εύθραυστων χωρών, να θέσουν δηλαδή ένα debt moratorium όπως 

το ονομάτισε έως τα τέλη του 2020, και τους ιδιώτες πιστωτές να παγώσουν τις δανειακές τους 

απαιτήσεις.  Επίσης, σε μια προσπάθεια υποστήριξης των χωρών αυτών, ανακοίνωσε τη χορήγηση 

160 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εγγυήσεις και χαμηλότοκα δάνεια για την αντιμετώπιση της 

κρίσης11.  Οι χώρες της Λέσχης του Παρισιού, υπέγραψαν σειρά συμφωνιών για πάγωμα 

αποπληρωμής του χρέους ορισμένων χωρών, όπως της Αιθιοπίας, του Κονγκό, του Τσαντ, του 

Καμερούν και άλλων Αφρικανικών χωρών.  

 

Είναι γεγονός ότι τα εύθραυστα κράτη, αντιπροσωπεύουν το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού και η 

αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID 19 τόσο σε ιατρικό εξοπλισμό όσο και σε στήριξη 

μικροεπιχειρήσεων και κοινωνικών προγραμμάτων, είναι θεμελιώδης.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η 

Αφρική χρειάζεται 100 δισεκατομμύρια δολάρια οικονομικής ενίσχυσης για να αντιμετωπίσει μέρος 

των συνεπειών, με παράλληλη στήριξη από τις εθνικές οικονομίες των αναπτυγμένων χωρών, αλλά 

και ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα δρομολογηθεί από τις Κεντρικές τους τράπεζες.  Αυτό βέβαια, δεν 

είναι εύκολο, εάν ληφθεί υπόψη, ότι και οι ανεπτυγμένες και πλούσιες χώρες έχουν υποστεί μια 

σημαντική μείωση και συρρίκνωση των οικονομιών τους.  Εξ’ ου και αρκετές κυβερνήσεις του 

ανεπτυγμένου κόσμου είναι διστακτικές να διαθέσουν χρήματα στο εξωτερικό, όταν οι ανάγκες στο 

 
(https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order) 
10 COVID-19 threatening global peace and security, UN chief warns,  un.org, 10 April 2020 

(https://news.un.org/en/story/2020/04/1061502) 
11 World Bank head praises G20 over debt moratorium, dw.com, 19 May 2020 (https://www.dw.com/en/world-bank-head-

praises-g20-over-debt-moratorium/a-53500919) 
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εσωτερικό τους είναι μεγάλες. Η ύφεση, η αύξηση της ανεργίας και ο περιορισμός της ζήτησης είναι 

θέματα στα οποία  επικεντρώνουν οι κυβερνήσεις προκειμένου να αναζητήσουν λύσεις. 

Τέλος, έχει τεθεί το ερώτημα, από αναλυτές και διαμορφωτές πολιτικής, κατά πόσο η βοήθεια προς 

τα εύθραυστα κράτη είναι θέμα ανθρωπιστικού αλτρουισμού ή εξυπηρετεί ρεαλιστικούς στόχους.  

Θεωρώ ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία που κανείς δε γνωρίζει ποια θα είναι η διάρκεια της 

πανδημίας και το εύρος της, είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε το ανθρωπιστικό από το ρεαλιστικό.  

Γεγονός είναι ότι η  μέχρι τώρα εξέλιξη της πανδημίας και ο τρόπος εξάπλωσής της έδειξε ότι 

πρόκειται για ένα  διεθνικό φαινόμενο το όποιο  δεν περιορίζεται σε εθνικά σύνορα  και όσο και αν ο 

ανεπτυγμένος κόσμος προσπαθήσει μέσω του κλεισίματος τους να την αναχαιτίσει η διάχυση θα 

υπάρξει και θα προσλάβει  διάφορες μορφές. Η  όξυνση των ανισοτήτων, η έξαρση της βίας σε ήδη 

καθημαγμένες κοινωνίες, η αδυναμία των θεσμών να ανταποκριθούν στις αλυσιδωτές αντιδράσεις 

μιας ολοένα βαθύτερης κρίσης, η αύξηση του χρέους και οι επιπτώσεις στο προσφυγικό, η επέκταση  

παράνομων δραστηριοτήτων διαφόρων ομάδων οι οποίες θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τη 

συγκύρια συνιστούν πτυχές του όλου προβλήματος. Οι συνέπειες των εξελίξεων αυτών για τον 

αναπτυγμένο κόσμο είναι προφανείς και το κυριότερο, επαναφέρουν στην  συζήτηση  το ρόλο του 

κράτους, θέτοντας σε αμφισβήτηση  τους ισχυρισμούς περί «ενός κόσμου χωρίς όρια». 

Εάν δεν υπάρξει συντονισμός δράσεων, συλλογική συνείδηση και εγρήγορση απ’ όλες τις εθνικές 

κυβερνήσεις του αναπτυγμένου κόσμου, οι συνέπειες για τα κράτη αυτά θα είναι καταστροφικές.  
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Η Πανδημία αντιμέτωπη με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ή τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα στον Καιρό της Πανδημίας; 
 

Πέτρος Λιάκουρας 

 

Βρεθήκαμε ενώπιον νέων απρόβλεπτων συνθηκών αλλά και συνάμα μιας ευκαιρίας, να 

αντιμετωπιστεί μια δύσκολη κρίση που αν και υγειονομική εξελίχθηκε, όπως όλα δείχνουν, σε 

οικονομική και πολιτική/ κοινωνική.   

Όποιος πολιτικός δεν ανταποκρίθηκε στην πανδημία με αντανακλαστικά υπευθυνότητας, σύντομα 

αντελήφθη ότι ο κορωνοϊός (covid-19) είναι ακατανίκητος, και αφήνει τη χώρα του να μετεωρίζεται 

στην αβεβαιότητα, όταν τα πορίσματα από τις χώρες που ο ιός κτύπησε είναι ηχηρή καμπάνα. Η 

υγειονομική βόμβα ήταν λίγο πολύ τσουνάμι, παρέσυρε σε κρίση και την οικονομία. 

Η χώρα μας δεν παρέμεινε αδρανής απέναντι στο πρόβλημα του κορωνοϊού, που εκτός ότι εκθέτει σε 

κίνδυνο πολλαπλασιαστικά τη ζωή και την υγεία των πολιτών, θα έπρεπε έγκαιρα με προληπτικά 

μέτρα να είχε αντιμετωπισθεί. Πρόκειται για έναν κίνδυνο που συναρτάται με την εθνική ασφάλεια 

της χώρας και απαιτεί την αναχαίτιση, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και παροχή όλων των μέσων, 

ακόμη και ενεργοποίηση θεσμών επιτήρησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

ενδεχομένως θα δημιουργούνταν από την επερχόμενη κρίση. Η κατάσταση αυτή απαίτησε 

ενεργοποίηση κατά κύριο λόγο των δημόσιων πολιτικών με στόχο την αποκατάσταση της 

φυσιολογικής ζωής κράτους και πολιτών και με προσδοκία σταθερότητας σε όλους τους τομείς.  

 

Η αρχή 

Την άνοιξη του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι η επιδημία Covid-19 

αναβαθμίστηκε σε πανδημία από την ταχύτητα και τον πολλαπλασιασμό της μετάδοσης. Η πανδημία 

προκάλεσε τον φόβο απέναντι στη ζωή και την υγεία ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, οδηγώντας 

πολλούς στην πεποίθηση ότι οι οδηγίες των ειδικών ιατρών λοιμωξιολόγων περί περιοριστικών 

μέτρων πρέπει να μην αφήνουν περιθώρια αντιλόγου.  

Ειδικά στην Ελλάδα οι ειδικοί επί των λοιμώξεων ιατροί είχαν τον πρώτο λόγο και η κυβέρνηση επί 

τη βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής των ιατρών ελάμβανε τις αποφάσεις περί αντιμετώπισης της 

πανδημίας. Οι αποφάσεις τόσο του σταδιακού κλεισίματος όλων των καταστημάτων, πλην των 

αναγκαίων επί τροφίμων και φαρμάκων, και μέχρι το ολοσχερές lockdown με περιορισμό της 

κυκλοφορίας των πολιτών λήφθηκαν με βάση και την εμπειρία από τα λοιπά κράτη που επλήγησαν, 

αλλά και τα στατιστικά στοιχεία περί διασποράς του ιού. Η απαγόρευση και οι λεπτομερείς ρυθμίσεις 

 
 Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
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ενσωματώθηκαν σε Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 

ρύθμισης. Οι ΠΝΠ αυτές θα επικυρώνονταν με νόμο.  

 

Οι περιορισμοί στα ανθρώπινα δικαιώματα: η ratio και οι παράπλευρες συνέπειες. 

Οι ρυθμίσεις αφορούν κυρίως στον σκληρό πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα μπορούσε 

να δικαιολογηθεί ο περιορισμός αυτός λόγω της αντιμετώπισης της πανδημίας. Αν και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα περιορίζονται μόνο κατασταλτικά εν προκειμένω λαμβάνονται προληπτικά, χωρίς να 

προβάλλεται ή να εγείρεται αντίρρηση αν το μέτρο είναι υπερβολικό.  

Οι περιορισμοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτέλεσαν το αντικείμενο εκτενών δημόσιων και 

επιστημονικών συζητήσεων ως προς το αν συνάδουν με το σύνταγμα και το πνεύμα του συντάγματος. 

Παράλληλα η πανδημία και τα μέτρα δεν στοίχησαν/ κόστισαν σε περιορισμό μόνο στα συνήθη 

ατομικά δικαιώματα αλλά και στην οικονομία, με το λουκέτο, lockdown, των καταστημάτων ευρείας 

καταναλωτικής δραστηριότητας στην ένδυση, υπόδηση και λοιπά τεχνολογικά, δημιούργησαν μια νέα 

πραγματικότητα στο εμπόριο και την οικονομία με επιδείνωση στο τζίρο της αγοράς. Το ίδιο 

επιβλαβής ήταν και η ζημία στον τομέα των υπηρεσιών από τον οργανωμένο τουρισμό μέχρι τα 

τεχνικά και τα δικηγορικά γραφεία.  

Λόγω του αναγκαίου κλεισίματος των συνόρων επλήγη πρωτίστως ο τουρισμός, οι μεταφορές, επλήγη 

παράπλευρα και η βιομηχανική παραγωγή. Επλήγησαν οι εργασιακές σχέσεις και μειώθηκε το 

εισόδημα τόσο το ατομικό όσο και του νοικοκυριού. Εκ παραλλήλου επλήγησαν και δικαιώματα στην 

εργασία καθώς και στα περιουσιακά στοιχεία, αφού και το εισόδημα μειώθηκε, επλήγη το δικαίωμα 

στην περιουσία, και τα επιχειρηματικά περιορίστηκαν.    

Η πανδημία αποτέλεσε τον καταλύτη για την επιβολή και επικράτηση μιας σειράς θεσμικών και 

κοινωνικών πρακτικών, περιορισμών συμπεριφορών και μορφών οργάνωσης του κράτους, της 

οικονομίας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, του δημόσιου χώρου, της υγειονομικής προστασίας 

και των διαπροσωπικών επαφών και σχέσεων. Ορισμένες από αυτές τις πρακτικές ήλθαν για να 

μείνουν, όπως η τεχνολογία των επαφών και της διδασκαλίας, αλλά και της απασχόλησης από το σπίτι, 

με την αντικατάσταση της φυσικής παρουσίας από την απόσταση που εξασφαλίζει η εικονική επαφή. 

Η τεχνολογία λειτούργησε και ως η εναλλακτική της φυσικής παρουσίας και το μέσο για να επιβληθεί 

η κοινωνική απόσταση ως τρόπος ζωής.  

Πρώτη διαπίστωση είναι η επιστροφή στο κράτος, ως της κορωνίδας της ασφάλειας και της 

εναπόθεσης σε αυτό της προστασίας της υγείας και της επιβίωσης. Το κράτος μεριμνά για την 

αναγκαία νοσηλεία, κρίνει για την καραντίνα ως προληπτικό μέτρο για τη προστασία της υγείας κατά 

της αύξησης της επιδημίας. Το κράτος είναι αυτό που με τα διοικητικά μέτρα θα υλοποιήσει όχι μόνο 

την αντιμετώπιση της εξάπλωσης αλλά και τη δυνατότητα να έχει την απαραίτητη υποδομή, ώστε να 

αντιμετωπίσει τη θεραπεία για όσους νοσήσουν και έχουν την ανάγκη της εντατικής θεραπείας.  

Στο πρώτο ανοιξιάτικο κύμα τα κράτη έκλεισαν τα σύνορα και έθεσαν αυστηρούς περιορισμούς 

κίνησης στους πολίτες όχι μόνο εντός των τειχών της πόλης τους, για να μην πούμε της συνοικίας 

τους, αλλά ιδίως στα όρια της επικράτειας. Ο φόβος της διάδοσης από κράτος σε κράτος ήταν εμφανής 

πραγματικός λόγος. Ο φόβος, όμως, έπαιξε και έναν ακόμη ρόλο. Αποτέλεσε τον ισχυρότερο λόγο και 
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μηχανισμό νομιμοποίησης του κράτους πρόληψης έκτακτης ανάγκης, αλλά προσηλωμένο, όπως 

πάντοτε πράττει στη λογική του κανόνα, στο αυστηρό πλαίσιο του κράτους δικαίου. Γεγονός που 

εξασφαλίζει ότι εναποθέτει στο κράτος όλη την εξουσία για να επιβάλει την αυτοσυντήρηση αλλά και 

να τηρεί τις συνταγματικές δεσμεύσεις. Και ιδίως πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 

δεν αναιρούνται.  

Ο φόβος, από την άλλη πλευρά ως εκδήλωση συναισθήματος,  θα κάνει τον πολίτη να γίνει λιγότερο 

επίμονος ως προς τις απαιτήσεις του όσον αφορά εγγυήσεις των ελευθεριών και ατομικών 

δικαιωμάτων, χάριν της ασφάλειας για τον ίδιο και τους οικείους τους. Με αυτήν τη συνθήκη το 

κράτος ανακτά ελεύθερο χώρο για την προσωρινή σχετικοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων. 

Απώτερος στόχος είναι η οργάνωση των υποδομών υγείας για καλύτερο αποτέλεσμα.  

Έτσι ο δρόμος για περιορισμούς σε ό,τι περιβάλει και προϋποθέτει την βιολογική επιβίωση, το κάθε 

άτομο είναι έτοιμο να το αποδεχθεί ή λιγότερο να αντιδράσει. Έτσι δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο που 

το κράτος μπορεί να διαπερνά το ατομικό κέλυφος και να επεμβαίνει στον εσώτερο κόσμο της 

καθημερινότητας του ατόμου, και να διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο παρακολούθησης και ρύθμισης 

της ζωής του. Το τι κάνει το άτομο σε καθημερινή βάση είναι αυτό που του υπαγορεύει το κράτος που 

το φροντίζει.  

Έτσι και παρά τα συνταγματικά αποφθέγματα περί φιλελευθερισμού, το κοινωνικό κράτος αποκτά 

μια νέα κυρίαρχη διάσταση. Το κράτος παρεμβαίνει με καθοριστικό έλεγχο αλλά και προσανατολισμό 

προς τη φροντίδα και την προστασία της ατομικής υγείας με την λήψη απαραίτητων στοχοποιημένων 

μέτρων. Ιδίως δε είναι προβλεπτικό και μεριμνά για την υγεία του συνόλου των πολιτών. Περιορίζεται 

η κίνηση πολιτών για να μην υπάρξει διασπορά αλλά και να εμπεδωθεί το μέτρο προφύλαξης να μην 

εκτεθούν άτομα στο ενδεχόμενο μόλυνσης από τον ιό. Και προς τούτο το επίκεντρο των μέτρων ήταν 

η κοινωνική απόσταση και η προφύλαξη των ατόμων από τον ιό και την μετάδοσή του που διευκολύνει 

η έλλειψη απόστασης. Το να αποτρέπεται η κοινωνική συνάθροιση και να επιβάλλεται το μέτρο της 

κοινωνικής απόστασης είναι μεν πρωτοφανές, αλλά απαραίτητο.   

 

Η αλλαγή φυσιογνωμίας 

Το φιλελεύθερο κράτος δεν επεμβαίνει στην σφαίρα δραστηριοτήτων του ατόμου, ενώ το κοινωνικό 

κράτος το κάνει. Η υγειονομική κρίση είναι ο καταλύτης. Η απειλή οδηγεί σε αναδιάταξη των 

προτεραιοτήτων των πολιτών έναντι της υγείας και της διασφάλισης της επιβίωσης μέσα από την 

πανδημία. Παράλληλα η πανδημία επανακαθορίζει τη λειτουργία της κυριαρχίας του κράτους ως 

ρυθμιστή των ατομικών ελευθεριών και δραστηριοτήτων, και η κατάσταση εξαιρετικής ανάγκης που 

σε άλλες περιπτώσεις είναι αυτή η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι την αναστολή δικαιωμάτων, εν 

προκειμένω δικαιολογείται για να προλάβει. Συνεπώς, ο περιορισμός ως προληπτικό μέτρο και κίνηση 

δικαιολογείται για να θρηνήσουμε λιγότερα κρούσματα και πιθανόν θύματα του ιού, αφού σε μεγάλο 

βαθμό ο ιός είναι άγνωστος ακόμη και στην επιστήμη. Ο περιορισμός εξυπηρετούσε έναν υπέρτερο 

στόχο, να μην προκληθεί ασφυξία στις μονάδες εντατικής θεραπείας δεδομένου ότι δεν υπήρχε 

χωρητικότητα να αντέξει έναν μεγάλο αριθμό νοσούντων. Ο περιορισμός έγινε για να δώσει χρόνο 

στις νοσοκομειακές μονάδες να οργανωθούν να μην βιώσουμε καταστάσεις έλλειψης κλινών με 

συνέπειες στην αδυναμίας νοσηλείας ευπαθών ομάδων, όπως συνέβη στο εξωτερικό. Έτσι στην 
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Ελλάδα δεν τέθηκε το δίλημμα στην ανάγκη να επιλέξουν  την νοσηλεία του νεώτερου αντί του πιο 

ηλικιωμένου.  

Η χώρα μας περιορίστηκε μόνο σε επιτήρηση και λήψη μέτρων που μετέβαλαν ριζικά την συνήθεια 

και ελεύθερες κινήσεις του ατόμου. Δεν υπήρξε αναστολή στα δικαιώματα. Διατηρήθηκε εν πολλοίς 

η προσήλωση στο κράτος.  

Το κράτος πρόληψης και επιτήρησης συνοδεύτηκε με ένα ιδιόμορφο κοινωνικό κράτος. 

Παραδείγματος χάρη, όσοι νόσησαν δεν είχαν την επιλογή θεραπευτηρίου, ούτε δε κατά διάνοια θα 

μπορούσε να αναλάβει τη θεραπεία τους οποιοδήποτε από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια με τα οποία το 

άτομο που νοσεί συνδέεται ασφαλιστικά. Οι δε γιατροί του ιδιωτικού τομέα αναγκαστικά θα 

μπορούσαν να διατεθούν στα δημόσια θεραπευτήρια αναφοράς του ΕΣΥ. 

Ως προς όλο αυτό το ζήτημα υπάρχει μια πειθαρχία. Δεν είναι μόνο η ζωή του νοσούντος να την 

καθορίσει θεραπευτικά ο φέρων τη νόσο, αλλά είναι η υγεία των υπολοίπων που κινδυνεύουν. Έτσι 

όχι μόνο το κράτος επιβάλλει τη ρύθμιση στο είδος διαβίωσης, αλλά μεριμνά και για τις κυρώσεις σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης. Διότι νόμος χωρίς εφαρμογή και μάλιστα αυστηρή δεν νοείται μπροστά 

στον κίνδυνο.  

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό κρίση  

Οι ρυθμίσεις αντιμετώπισης της πανδημίας μπορεί να αντίκεινται στα δικαιώματα που 

κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και είναι εγγυημένα σε διεθνείς συμβάσεις, όπως η Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έρεισμα των περιορισμών των δικαιωμάτων αποτελεί το 

γεγονός ότι δόθηκε προτεραιότητα στη ζωή των πολιτών και στην δημόσια υγεία. Έχει δημιουργηθεί 

ερώτημα αν δικαιολογούνται οι περιορισμοί στα ανθρώπινα δικαιώματα που προβλέπονται στην 

ΕΣΔΑ μόνο μετά από νόμο και αν εξυπηρετούν δημόσιο όφελος ή μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας 

ή εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και είναι αναγκαίοι και ενδεδειγμένοι σε μια δημοκρατική 

κοινωνία, δηλαδή αν τηρείται η αναλογικότητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Η συνταγματικότητα μπορεί να εξεταστεί. Παρόλα αυτά η πανδημία δοκιμάζει την ανθεκτικότητα των 

συνταγμάτων και των θεσμών, διότι πρέπει να προσαρμόζονται στις έκτακτες ανάγκες με μια λογική 

προσωρινής ρύθμισης, έως ότου ο κίνδυνος εκλείψει.  

Τα δικαιώματα που περιορίζονται είναι κυρίως η ελευθερία της κίνησης, το δικαίωμα της 

συνάθροισης, η ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας, αφού περιορίστηκε η δυνατότητα άσκησης της, 

η ιδιωτική ζωή, καθώς και η επιχειρηματική ελευθερία.  

Υπάρχουν επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή και στη λειτουργία του δημόσιου χώρου. Τέθηκε σε 

επιτήρηση κάθε κίνηση και ήταν δυνατόν να παρατηρείται ο ιδιωτικός βίος, παρεμβαίνοντας το κράτος 

στα ιδιωτικά δεδομένα. Αυτή η ηλεκτρονική παρακολούθηση επέτρεψε να επιβληθεί για το δεδομένο 

χρονικό διάστημα ένα συγκεκριμένο πρότυπο συμπεριφοράς, με τις αναγκαίες αποστάσεις και 

απαγορεύσεις συναθροίσεων ακόμη και σε ιδιωτικούς χώρους, αλλά και από τους περιορισμούς των 

εξόδων από το σπίτι μόνο για συγκεκριμένους επιτρεπόμενους λόγους που τέθηκαν σε βάσεις 

δεδομένων.  
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Πάνω από όλα η πανδημία σήμανε την επιστροφή στο κράτος και θα χρειαστεί χρόνος να ξεφύγουμε 

από την ομπρέλα του.  

 

Συμπερασματικά  

Η μέριμνα του κράτους επηρέασε τον πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τα εχέγγυα του 

περιορισμένου χρόνου ισχύος των μέτρων,  αλλά και για την εξυπηρέτηση πιεστικών αναγκών σε μια 

κοινωνία. Η κρατική μέριμνα σήμανε επίσης την επιστροφή στο κράτος, και στον κοινωνικό ρόλο του. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση και COVID-19 
 

Μαρία Μενδρινού 

 

Ευχαριστώ για την τιμή να συμμετάσχω στην ημερίδα. Πρόκειται για εξαιρετική ευκαιρία να ακούσω 

τις σκέψεις και τις απόψεις εκλεκτών επιστημόνων και να μοιραστώ μαζί σας δικούς μου 

προβληματισμούς τόσο σε micro όσο και σε macro επίπεδο. 

Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ήδη ο κύριος Πρύτανης και ο Καθηγητής κ. Χατζηεμμανουήλ με 

τις εισηγήσεις τους έχουν κάνει αναφορές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τρέχουσα κρίση. 

Θα περιοριστώ στη συνεισφορά κάποιων σκέψεων και προβληματισμών. 

Η ΕΕ αποτελεί ένα δυναμικό και εξελισσόμενο οργανισμό. Η εξέλιξή του στηρίζεται στην εκάστοτε 

ατζέντα πολιτικής, που διαμορφώνεται συχνά μέσα από δύσκολες και τις περισσότερες φορές 

χρονοβόρες διαδικασίες, διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων, 

των οργάνων της ΕΕ, των κοινωνικών εταίρων, και φορέων σχετικών πολιτικο-οικονομικών 

συμφερόντων. Κατ’ επέκταση, αντίστοιχα δύσκολη και χρονοβόρα είναι η αλλαγή ή/και 

αναπροσαρμογή της εκάστοτε ατζέντας πολιτικής που έχει διαμορφωθεί. Δαιδαλώδεις είναι, επίσης, 

οι διαδικασίες λήψης απόφασης στην ΕΕ, όπως όλοι γνωρίζουμε, με πλήθος δρώντων να συμμετάσχει 

και να επηρεάζει στη διαμόρφωση. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισμούς, εύκολα γίνεται κατανοητό πόσο δύσκολο είναι για 

το πολιτικό σύστημα της ΕΕ να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει κρίσεις. Υπάρχει μια δυσανεξία, 

μια δυστοκία στην αντίδραση απέναντι σε κρίσεις και ιδιαίτερα στην εύρεση εκείνων των μέτρων που 

θα είναι ικανά και αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν την εκάστοτε κρίση. 

Η ικανότητα απόκρισης της ΕΕ σε θέματα κρίσεων, λίγο ή πολύ, μας έχει προβληματίσει όλους. Θα 

σας υπενθυμίσω το πρόσφατο παράδειγμα της Ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης του 2009. Οι 

επαΐοντες γνωρίζουν πόσες διαδικασίες και πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να διαμορφωθεί το νέο 

πλαίσιο Ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Γνωρίζουμε επίσης τις αργές, και συχνά 

αποσπασματικές και ανεπαρκείς αντιδράσεις της ΕΕ σε θέματα περιφερειακών ή και διεθνών κρίσεων, 

όπως για παράδειγμα τη μεταναστευτική κρίση του 2015. 

Η παρούσα κρίση της πανδημίας του COVID-19 δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά περιλαμβάνει στοιχεία 

μοναδικότητας. Η κρίση του COVID-19 είναι πρωτόγνωρη καθώς δοκιμάζει βασικές συστατικές 

πολιτικές και αρχές της ίδιας της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι δυσκολίες στο να 

καταλήξουν στην ΕΕ σε δράσεις πολιτικής για το θέμα είναι ευδιάκριτες, ενώ παραμένουν πολλά 

θέματα ανοιχτά. Πρόκειται για θέματα κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση της επόμενης μέρας 

 
 Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
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και για τη βιωσιμότητα της ΕΕ, ενώ κάποια από τα ζητήματα παραπέμπουν σε κεντρικές πολιτικές της 

ΕΕ που δοκιμάζονται από την κρίση. 

Ειδικότερα, αφορά πολιτικές που αποτελούν θεμέλια της διαδικασίας Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιες από αυτές: 

- Η ναυαρχίδα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που είναι η «ενιαία αγορά» βάλλεται. Η ελευθερία 

μετακίνησης των προσώπων ήταν η πρώτη που δέχθηκε πλήγμα με τις απαγορεύσεις και τους 

περιορισμούς μετακίνησης μεταξύ κρατών μελών όπως και με τα lockdowns.Τα σύνορα για 

την Ευρώπη αποκτούν ξανά μια νέα διάσταση, ακόμη και μετά τη χαλάρωση των μέτρων με 

τη διαμόρφωση ειδικών καθεστώτων μετακίνησης μεταξύ κρατών μελών. Η ελευθερία 

διακίνησης των αγαθών, επλήγη επίσης, και μάλιστα με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο για το 

κλίμα συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τις πρώτες εβδομάδες, με το ξέσπασμα της κρίσης του κορωναϊού στην 

Ευρώπη, είδαμε την ενίσχυση του προστατευτισμού από τις εθνικές κυβερνήσεις καθώς 

αντέδρασαν με σκοπό τη διασφάλιση φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για το εθνικό 

τους επίπεδο1. 

- Επιρροές έχουν ασκηθεί και σε άλλες Ευρωπαϊκές πολιτικές. Η πολιτική μεταφορών είναι μία 

από αυτές. Όλα τα είδη μεταφορών οδικές, πλωτές, αερομεταφορές έχουν βρεθεί στο 

επίκεντρο των επιπτώσεων της κρίσης και έχουν καταγράψει σημαντικές απώλειες. Ο κλάδος 

των αερομεταφορών έχει πληγεί ιδιαίτερα με ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα μεγάλων 

αερομεταφορέων που έχουν καταφύγει στην αναζήτηση υποστήριξης από τα κράτη μέλη, όπως 

για παράδειγμα η περίπτωση της Lufthansa. 2 

- Η Ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού έχει επίσης δοκιμαστεί τόσο με αναφορά στον έλεγχο 

των κρατικών ενισχύσεων όσο και το σύστημα των κρατικών προμηθειών. Το Ευρωπαϊκό 

εγχείρημα είχε στηριχτεί κυρίως μετά την υιοθέτηση της ενιαίας αγοράς, στον περιορισμό και 

την περιχαράκωση των κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή στον έλεγχο της κρατικής παρέμβασης 

των επιμέρους κρατών μελών στην αγορά των κλάδων της οικονομίας που δυνάμει νόθευαν 

τις συνθήκες ανταγωνισμού κάθε κλάδου. Στην παρούσα συγκυρία τα κράτη μέλη της ΕΕ 

έχουν λίγο ή πολύ και στη βάση των δημοσιονομικών τους κληθεί να παρέμβουν και να 

υποστηρίξουν επιχειρήσεις στους διάφορους κλάδους της οικονομίας τους, ώστε οι 

επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους κραδασμούς που έχει φέρει η κρίση.3 

Πρόκειται για ζητήματα που θα απασχολήσουν την ΕΕ και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

καθώς τα κράτη μέλη επιχειρούν να ανταποκριθούν στους κραδασμούς που έχει φέρει η κρίση 

σε κλάδους της οικονομίας τους. Αντίστοιχες δυναμικές και προβληματικές ισχύουν και στο 

πεδίου των κρατικών προμηθειών (public procurement).  

- Εξίσου κρίσιμη είναι η επιρροή της παρούσας κρίσης στη δημοσιονομική πολιτική των κρατών 

μελών της ΕΕ και κυρίως εκείνων της Ευρωζώνης. Για το θέμα αναφέρθηκε αναλυτικά ο 

 
1 Βλέπε inter alia¨https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu/eu-fails-to-persuade-france-germany-to-lift-

coronavirus-health-gear-controls-idUSKBN20T166 και https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-

insulin/europes-coronavirus-export-bans-raise-concern-over-insulin-supplies-idUSKCN21R21Q) 
2 Βλέπε inter alia https://www.europeansources.info/record/state-aid-case-sa-57153-covid-19-aid-to-lufthansa/ 
3 Βλέπε inter alia https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-germany-aid/germany-agrees-to-more-aid-to-shield-

workers-companies-from-coronavirus-hit-idUKKCN2243JX, https://uk.reuters.com/article/health-coronavirus-state-

aid/factbox-german-companies-seek-state-aid-idUKL8N2BG6H0 
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καθηγητής κ. Χατζηεμμανουήλ. Πρόκειται για πεδίο πολιτικής που είμαστε αντιμέτωποι με 

σημαντικές αλλαγές, και φυσικά, με πολλές σκέψεις επαναπροσδιορισμών ως συνέπεια της 

επίδρασης του COVID-19 στα δημοσιονομικά των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη 

υπολογιστεί. 

- Η λίστα των Ευρωπαϊκών πολιτικών που επηρεάζονται από την κρίση είναι μεγάλη. Αν και 

υποσχέθηκα να είμαι σύντομη, αξίζει να αναφερθώ σε μερικές ακόμη, καθώς δράσεις τους 

επιδρούν στη δυναμική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της 

Ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής με αναφορά στην πολιτική απασχόλησης και την πολιτική 

εκπαίδευσης. Οι τριγμοί στην απασχόληση από την κρίση θα μας απασχολήσουν σίγουρα τα 

επόμενα χρόνια. Για δε την περίπτωση της εκπαίδευσης είναι γνωστό σε όλη την ακαδημαϊκή 

κοινότητα πόσο έχουν επηρεαστεί από την πανδημία τα προγράμματα κινητικότητας, όπως το 

Erasmus και το Erasmus+. 

 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πως δοκιμάζονται κεντρικές αρχές της ΕΕ σήμερα, όπως η αρχή της 

αλληλεγγύης και η αρχή της αμοιβαιότητας. Φυσικά κεντρικής σημασίας είναι η διάσταση που όλοι 

οι συμμετέχοντες στην ημερίδα σήμερα έχουν αναφέρει και υπογραμμίσει και δεν είναι άλλη από το 

ρόλο του κράτους στην ΕΕ μετά την κρίση του κορωναϊού.  

Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι η πανδημία με βίαιο τρόπο επανάφερε το κράτος και το ρόλο του στο 

προσκήνιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, για κάποιον που εξετάζει την Ευρωπαϊκή διαδικασία 

ολοκλήρωσης και γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρχεται στο σημείο να διαπιστώνει την 

ανάγκη επανεξέτασης της κατάστασης και της σχέσης μεταξύ κράτους και ΕΕ. Ήταν τη δεκαετία του 

’80 που είχαμε δει σε αναλύσεις κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες τη συζήτηση για το ρόλο του 

κράτους στην πολιτική με γνωστότερη έκφραση το συλλογικό τόμο με τίτλο: Bringing the State Back 

In.4 Η συζήτηση για το κράτος που ξεκίνησε με το βιβλίο αυτό ατόνησε τις επόμενες δεκαετίες κυρίως 

λόγω της ανάπτυξης των νέο θεσμικών αναλύσεων, που εστίασαν στις επιμέρους πτυχές του κράτους. 

Αξιολογώντας την κατάσταση σήμερα θα λέγαμε ότι, αναλυτικά και μεθοδολογικά, θα πρέπει, εν 

μέσω της κρίσης αυτής, να επανεξετάσουμε το ρόλο του «κράτους» στην ΕΕ. Ο τρόπος που 

προσεγγίζουμε την Ευρωπαϊκή συζήτηση και την επόμενη μέρα της κρίσης, μέσα από ένα «νέο» 

πρίσμα. 

Θα ήθελα να κλείσω την εισήγησή μου αναφέροντας ότι στην ΕΕ το ζήτημα της υγείας ήταν μέχρι 

σήμερα συνδεδεμένο με άλλες πολιτικές είτε θετικά είτε αρνητικά. Το ζήτημα της υγείας παραμένει 

εθνική αρμοδιότητα, ενώ στο επίπεδο της ΕΕ αποτελεί μόνο συστατικό άλλων πολιτικών. Ειδικότερα, 

στην ΕΕ αφορά τη στήριξη των σχετιζόμενων με τον τομέα της υγείας βιομηχανιών (πχ. 

φαρμακοβιομηχανία, έρευνα) και κλάδους παροχής υπηρεσιών υγείας. Επίσης, σχετίζεται με δράσεις 

για την προστασία της δημόσιας υγείας ως συστατικό άλλων πολιτικών όπως η προστασία του 

καταναλωτή και οι φυτο-υγειονομικοί έλεγχοι. Θέματα σχετικά με την υγεία είχαν απασχολήσει την 

ΕΕ την τελευταία δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Ο τομέας υγείας έχει συνδεθεί με την αρνητική 

διάσταση της επιβάρυνσης των δημοσιονομικών των κρατών μελών, ιδιαίτερα για τα κράτη μέλη που 

επλήγησαν από την οικονομική κρίση. Την περίοδο αυτή προτάχθηκε ο περιορισμός των δαπανών για 

 
4 Evans, P., B., D. Rueschemeyer and Th. Skocpol, eds. (1985) Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
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την υγεία και η περιχαράκωση των εξόδων για την υγειονομική περίθαλψη στους κρατικούς 

προϋπολογισμούς. Αυτή η εξέλιξη έχει καταστήσει σε σημαντικό βαθμό την υγεία, δημοσιονομικό 

πονοκέφαλο για τις εθνικές κυβερνήσεις και τα δημοσιονομικά τους. Αυτό που λίγο είχε συζητηθεί σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η πτυχή της υγείας ως αγαθό κεντρικής σημασίας, ικανό να κινητοποιήσει 

τις διάφορες δυνάμεις στην Ευρώπη, ώστε να την ενισχύσουν. 

Συνοψίζοντας, θα σταθώ στα τρία κεντρικά ζητήματα που προκύπτουν από τη σύντομη εισήγησή μου.  

- Το πρώτο αφορά την ατζέντα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την συμπερίληψη των 

ζητημάτων υγείας ως αυτόνομα και όχι απλά ως συστατικά άλλων πολιτικών. 

- Το δεύτερο, αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών 

μηχανισμών με ευελιξία και με ανταποκρισιμότητα στην αντιμετώπιση κρίσεων. Αυτή η 

πρωτόγνωρη κατάσταση έχει κινητοποιήσει δυναμικές συζήτησης για την επόμενη ημέρα της 

ΕΕ ιδιαίτερα με αναφορά σε θέματα όπως για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως 

διαπιστώνουμε οι κρίσεις έχουν αποκτήσει μία τακτικότητα, όσο και αν αυτή η θέση ηχεί 

παράξενη ή/και παράλογη. 

- Τέλος, το τρίτο ζήτημα αφορά τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους στην ΕΕ 

σήμερα, και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται για την επόμενη ημέρα ως συνέπεια της 

πρόσφατης κρίσης. Σε όλους όσους ασχολούνται με τα Ευρωπαϊκά θέματα θα χρειαστεί να 

προσεγγίσουν πιο προσεκτικά τη μελέτη του ρόλου του κράτους στην ΕΕ σήμερα τόσο 

αναλυτικά όσο και μεθοδολογικά. 

 



ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ 87 

 

 

 

Το ΔΝΤ και η Πανδημία 
 

Μιχάλης  Ψαλιδόπουλος 

 

Η ανάγκη καθυστέρησης της εξάπλωσης της πανδημίας έφερε παγκοσμίως ένα οικονομικό lock down, 

και αυτό με τη σειρά του μια πρωτόγνωρη οικουμενική οικονομική κρίση, ένα ξαφνικό σταμάτημα 

παραγωγής και ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών με ταυτόχρονη αλλοίωση επιχειρηματικών 

προσδοκιών και με επιδείνωση της ψυχολογίας των οικονομούντων ατόμων. 

 

Η ιδιαιτερότητα της πανδημίας 

Εισαγωγικά, θα πρέπει να αναφερθούν ένα-δύο γνωστά δεδομένα. Σύμφωνα με την οικονομική 

θεωρία, διακρίναμε μέχρι πρόσφατα διάφορα είδη κρίσεων. Μέχρι τώρα, ξέραμε για τραπεζική κρίση, 

για χρηματοοικονομική κρίση, γνωρίζαμε για κρίση κρατικού χρέους, ή για κρίση ισοζυγίου 

πληρωμών μιας χώρας. Για την αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών υπήρχαν ορισμένα παραδεκτά 

εργαλεία οικονομικής πολιτικής για το ξεπέρασμά τους, ανάλογα με την εστία της κρίσης. Για 

παράδειγμα, εξυγίανση τραπεζικού συστήματος ή προϋπολογισμού, παροχή ρευστότητας στην 

οικονομία μέσω δημοσιονομικής ή νομισματικής πολιτικής, υποτίμηση νομίσματος ή αναδιάρθρωση 

του χρέους με ταυτόχρονη παροχή έξωθεν οικονομικής βοήθειας, πάντα σε αντιστοιχία με το είδος 

της κρίσης. 

Τώρα, όμως, έχουμε μία διαφορετικού τύπου κρίση, όπου το σύνολο της οικονομίας υπέστη μεγάλο 

πλήγμα ταυτόχρονα, και όχι απλώς ένας μεμονωμένος κλάδος. Η προσφορά και η ζήτηση 

συρρικνώθηκαν καθιστώντας την επαναφορά της παγκόσμιας οικονομίας σε ισορροπία εξαιρετικά 

πολύπλοκη. Η ζήτηση, φυσικά, για μέσα διαβίωσης και στοιχειώδη καταναλωτικά αγαθά διατηρήθηκε 

αμείωτη, και τα νοικοκυριά ψώνιζαν από τα super market, χωρίς να παρατηρηθούν ελλείψεις που θα 

οδηγούσαν σε λιμούς. Αυτό ισχύει περισσότερο για τον ανεπτυγμένο κόσμο και λιγότερο για τις 

φτωχές χώρες. Όμως, η προσφορά υπηρεσιών έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα και η επαναφορά της 

παγκόσμιας οικονομίας στην προγενέστερη κατάσταση δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Όλα τα 

εργαλεία οικονομικής πολιτικής, τα οποία υπάρχουν και χρησιμοποιούνται κατά καιρούς σε κρίσεις 

του τύπου που αναφέρθηκαν παραπάνω, πρέπει φυσικά να αξιοποιηθούν.  Αλλά πρέπει, επίσης, στην 

παρούσα συγκυρία να υπάρξει φαντασία και πρωτοτυπία, να «εφευρεθούν» και να χρησιμοποιηθούν 

νέα καινοτομικά εργαλεία και προσεγγίσεις για την αποφυγή του χειροτέρου. 

 

 

 
 Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, τ. Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής ΔΝΤ. 
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Νέα εργαλεία του ΔΝΤ 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπάρχει για να εξυπηρετεί τα μέλη του. Από την πρώτη στιγμή 

διασποράς της πανδημίας, και μέχρι τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, έχει δείξει την ευελιξία 

που ζητούν οι καιροί. 

Μετά από διαβουλεύσεις και προετοιμασίες σε επίπεδο Συμβουλίου, από τα τέλη Μαρτίου 2020 

τέθηκαν σε εφαρμογή δύο, μη ως τότε υφιστάμενα, νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία: το Rapid Credit 

Facility και το Rapid Financial Instrument, δηλαδή η Γρήγορη Διευκόλυνση Πίστωσης και το Γρήγορο 

Εργαλείο Χρηματοδότησης. Αυτά τα «εργαλεία» θεσμοθετήθηκαν από το εκτελεστικό συμβούλιο, 

προκειμένου να μπορεί το προσωπικό του Ταμείου, με μία «γρήγορη» γνωμάτευση, να εισηγείται 

θετικά όταν υπάρχουν αιτήματα χωρών για δανειοδότηση για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της 

πανδημίας. Σε αντίθεση, δηλαδή, με την ως τότε πρακτική αποστολής ομάδας του προσωπικού στην 

αιτούσα  οικονομική ενίσχυση χώρα, τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας και την απόφανση περί του 

ύψους της ενίσχυσης με παράλληλη λήψη μέτρων από την κυβέρνηση της χώρας, με τα νέα εργαλεία 

επιτρέπεται πλέον η γρήγορη και εξ αποστάσεως έγκριση ενίσχυσης χωρίς πιεστικούς όρους για τις 

κυβερνήσεις. Δίνεται, συνεπώς, μια «ανάσα» σε χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την 

πανδημία, ένας χώρος δράσης, για τη βελτίωση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βιώνουν. 

Ένα τρίτο εργαλείο που δημιουργήθηκε είναι το CCRT (Catastrophe Containment Relief Trust), το 

Καταπίστευμα Περιορισμού Καταστροφών και Ανακούφισης. Αυτό το εργαλείο παίζει τον εξής ρόλο: 

δίνει πρόσκαιρη οικονομική στήριξη σε φτωχές χώρες που, λόγω της πανδημίας και κρίσης των 

οικονομιών τους, δεν μπορούν να πληρώσουν τόκους και χρεολύσια δανείων τους που τρέχουν. Δεν 

πρόκειται, δηλαδή, για σβήσιμο ή αναδιάρθρωση χρέους των χωρών αυτών, αλλά για μια δεξαμενή 

χρημάτων, τα οποία δίνουν κυρίως  πλούσιες χώρες μέλη των G7 η των G20, αλλά όχι μόνο. Έτσι, 

δημιουργείται ένα χρηματικό απόθεμα, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν οι ασθενέστερες οικονομικά 

χώρες για να πληρώσουν τους δανειστές τους, ώστε να μη βρεθούν σε κατάσταση αναστολής 

πληρωμής των δανείων τους, σε πτωχεύσεις, και συμβάλουν με αυτό σε μεγαλύτερη παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική αστάθεια. Οι οφειλές τους μετατίθενται σε βάθος χρόνου. Παράλληλα «τρέχουν» 

στο παρασκήνιο προσπάθειες κουρέματος και αναδιάρθρωσης χρέους ορισμένων φτωχών χωρών με 

το Debt Service Suspension Initiative. Αυτό, όπως προδίδει η ονομασία, επιδιώκει κυρίως την 

μακροχρόνια αναστολή πληρωμής χρέους και όχι απλά την βραχυχρόνια υποκατάσταση πληρωμών.    

Λήφθηκε, επίσης, πρόνοια αύξησης κεφαλαίων για ένα τέταρτο εργαλείο, το οποίο ήδη υπήρχε, το 

Poverty Reduction and Growth Trust (Καταπίστευμα Μείωσης Φτώχειας και Μεγέθυνσης). Αυτή η 

δεξαμενή χρημάτων βρίσκεται από μακρού στη διάθεση των φτωχότερων κρατών, ώστε το Ταμείο να 

μπορεί να εγκρίνει ποσά για την οικονομική ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της φτώχειας των ελάχιστα 

ανεπτυγμένων κρατών-μελών του. Επειδή, δηλαδή, είχε ασκηθεί κριτική στο παρελθόν ότι το ΔΝΤ 

παρα-ασχολείται με τη μακροοικονομική σταθερότητα και δεν κάνει πράγματα για μακροχρόνια 

ανάπτυξη, είχε φτιαχτεί αυτό το καταπίστευμα, το οποίο είναι προσιτό για χώρες κάτω από ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο εισοδήματος. Εδώ, ο φόβος είναι ότι επειδή το ποσό στον συγκεκριμένο 

λογαριασμό είναι πεπερασμένο, και ήδη το 70% του ποσού έχει απορροφηθεί και βρίσκεται σε 

κυκλοφορία, σύντομα το PRGT θα μηδενιστεί. Έχει γίνει, λοιπόν, έκκληση στις πλουσιότερες χώρες 

μέλη του Ταμείου να συμβάλλουν και σ’ αυτό, προκειμένου να υπάρχει μια διαρκής 



ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ 89 

 

 

χρηματοοικονομική ροή, η οποία θα διευκολύνει τις φτωχότερες χώρες μέλη να ξεπεράσουν τα 

χειρότερα.   

 

Προσωρινά αποτελέσματα 

Ας δούμε, τώρα, τι έγινε με αριθμούς. Από τις 26/3/2020 (τέλη Μαρτίου, δηλαδή) και έως τις 

31/7/2020, ήρθαν στο Συμβούλιο 79 αιτήσεις από χώρες μέλη (από τις 189 συνολικά, δηλαδή περίπου 

τα μισά μέλη) και ζήτησαν επείγουσα ενίσχυση για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Παράλληλα 

εγκρίθηκαν τέσσερα Stand By Arrangements (το κλασικό εργαλείο του Ταμείου για κρίσεις ισοζυγίου 

πληρωμών) και τρία Flexible Credit Line, όπου δίνεται πιστωτική γραμμή αντί δανείου. Οι συνολικές 

πιστώσεις, που περιλαμβάνουν και αυτά τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά εργαλεία του ΔΝΤ, 

εκτός απ’ το RCF και το RFI, έφθασαν περίπου τα 87 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 3 μήνες. Ανά 

ήπειρο, η μερίδα του λέοντος κατευθύνθηκε σε 31 αφρικανικές χώρες, με δεύτερη ομάδα 16 χώρες 

της Νότιας Αμερικής και τρίτη, 12 χώρες της Μέσης Ανατολής. Οι υπόλοιπες 21 χώρες προέρχονταν 

από Ασία και Ευρώπη. Στο CCRT ήδη προσήλθαν 29 χώρες, ζητώντας βοήθεια για την αναστολή 

αποπληρωμής των δανείων τους. Με την εξαίρεση του Αφγανιστάν, όλες οι άλλες χώρες είναι 

αφρικανικές. 

Και, βέβαια, από τέλη Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου 2020, εκκρεμούν μέχρι στιγμής άλλες 15 περίπου 

αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης, με πολλές χώρες να σκέφτονται αν θα κάνουν το απαραίτητο βήμα 

ή όχι. Δύο από τις αιτήσεις αυτές, του Ιράν και της Νικαράγουας, μέχρι στιγμής καθυστερούν για 

πολιτικούς λόγους, με συζητήσεις σε εξέλιξη ώστε να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα προσκόμματα. 

Δηλαδή, στην ουσία, μέχρι το τέλος Αυγούστου 2020 θα έχουν ζητήσει οικονομική ενίσχυση από το 

ΔΝΤ περίπου τα μισά κράτη μέλη του Ταμείου.   

 

Πορεία προς την ανάκαμψη; 

Προχωρώντας, τώρα, προς το φθινόπωρο, ποιες είναι οι προοπτικές και ποιοι οι φόβοι; Αρχικά, οι 

εκτιμήσεις προέβλεπαν ότι η οικονομική κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού θα είχε σχήμα αγγλικού 

V, ότι δηλαδή το εισόδημα θα παρουσίαζε απότομη πτώση, ακολουθούμενη από εξίσου γρήγορη 

άνοδο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η άποψη αυτή ήταν πολύ αισιόδοξη, και έχει αρχίσει να 

ξεχνιέται. Κάθε κρίση δημιουργεί αρνητικές προσδοκίες και η επαναφορά στην ομαλότητα δεν είναι 

τόσο απλή. Η ανάκαμψη προβλέπεται να διαρκέσει, σύμφωνα με τελευταίες προβλέψεις, τουλάχιστον 

δύο χρόνια. 

Υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι εκτός ΔΝΤ οι οποίοι έχουν καταθέσει σχετικές τους σκέψεις. 

Οι Larry Summers και Paul Krugman γράφουν για μία πιθανή μακροχρόνια στασιμότητα (secular 

stagnation) της παγκόσμιας οικονομίας, ακόμα και σε ανεπτυγμένες χώρες, και φοβούνται ότι η 

επαναφορά στην ομαλότητα δεν θα είναι καθόλου απλή, αλλά θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες των 

κυβερνήσεων και τις αποφάσεις των κατόχων κεφαλαίων, καθώς η όλη κατάσταση εξελίσσεται. 

Ο επίσης γνωστός, καθηγητής στο ΜΙΤ, Daron Acemoglu έχει πρόσφατα μιλήσει για τις διαρθρωτικές 

αλλαγές που θα φέρει η επόμενη μέρα, μετά την πανδημία, με δεδομένη την εξάπλωση του 
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ηλεκτρονικού εμπορίου, του αυτοματισμού της παραγωγής και της εισαγωγής της τεχνητής 

νοημοσύνης στις παραγωγικές διαδικασίες. Δηλαδή, θα ξεκινήσουν οι παραγωγικές διαδικασίες, αλλά 

η απορρόφηση των ανέργων και η επαναφορά των οικονομιών σε ανοδική τροχιά δεν θα είναι τόσο 

ομαλή και προβλέψιμη. 

 

Πιθανές εξελίξεις 

Αν, λοιπόν, δεχτούμε ότι η κατάσταση της επόμενης ημέρας, από το φθινόπωρο και μετά, δεν θα είναι 

αυτή η οποία όλοι θα θέλαμε, εγείρονται τα εξής ερωτήματα: Τί θα γίνει στην παγκόσμια οικονομία 

αν υπάρξει μια κρίση χρέους, αν παρά τα μέτρα που λήφθηκαν και την προθυμία των πλούσιων χωρών 

να συμβάλουν οικονομικά στην ενίσχυση των φτωχότερων, υπάρχουν χρεωκοπίες; 

Δύο σενάρια συζητούνται. Το πρώτο είναι το αισιόδοξο. Σύμφωνα με αυτό, η ανακάλυψη ενός 

εμβολίου και η μαζική του διάθεση σε όλες τις χώρες του πλανήτη θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη 

στους συναλλασσόμενους, και η οικονομική δραστηριότητα θα ανακάμψει. Η πιθανότητα αυτή 

κρίνεται μάλλον μικρή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. 

Το δεύτερο σενάριο είναι το απαισιόδοξο. Δεν βρίσκεται εμβόλιο, η πανδημία συνεχίζεται, και η 

παγκόσμια κατανομή πόρων και κεφαλαίων χαρακτηρίζεται από αστάθεια και συμπεριφορικές 

ανακατατάξεις. Η επιδεικνυόμενη νομισματική και δημοσιονομική ευελιξία αποδεικνύεται 

ανεπαρκής. Ο υφιστάμενος χώρος παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο περιορίζεται, και κρίσεις χρέους 

καθίστανται αναπόφευκτες. Οι αγορές επανεκτιμούν το ρίσκο δράσης τους σε συνθήκες εξασθένησης 

τραπεζικών συστημάτων. Η συνολική παροχή πίστωσης παγκοσμίως μειώνεται περισσότερο, και 

καταστάσεις εξαγωγής κεφαλαίων, υποτιμήσεων και, ίσως, πληθωρισμού δεν μπορεί να αποκλείονται. 

Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε προστατευτισμό και περαιτέρω ένταση στις παγκόσμιες 

ροές εμπορίου. 

Αν υποθέσουμε ότι το απαισιόδοξο σενάριο είναι περισσότερο πιθανό, ποιος είναι ο ρόλος του ΔΝΤ; 

Η γραμμή πυρός του ΔΝΤ δεν είναι άπειρη  —είναι περί το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Κάπου 

εξαντλείται. Μέχρι ποιο ποσό θα μπορούν να αντλήσουν από το Ταμείο χώρες μέλη του που στο 

παρελθόν δανείστηκαν υπέρμετρα, όπως φερ’ ειπείν η Αργεντινή, αν ισχύσει το πιο απαισιόδοξο 

σενάριο; Μάλιστα, η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη, αν αναλογιστούμε ότι ο κορωνοϊός μπορεί 

να επιστρέψει, όπως λένε πάρα πολλοί επιδημιολόγοι. Τα ερωτήματα και οι ανησυχίες  αυξάνονται με 

γεωμετρική πρόοδο σ’ αυτήν την περίπτωση. Αυτό κάνει τους διεθνείς οργανισμούς να είναι σε 

εγρήγορση και να προσπαθούν να βρουν τρόπους συνεννόησης, ώστε να αποφευχθεί συλλογικά ο 

αιφνιδιασμός που θα οδηγούσε πιθανώς μερικούς εθνικούς δρώντες να αντιδράσουν σπασμωδικά. Η 

Λέσχη του Παρισιού βρίσκεται σε διαρκείς συζητήσεις μεταξύ των μελών της, για να χαράξει 

συντεταγμένα μία ενιαία γραμμή. Η Κίνα, όμως, ως γνωστόν, δεν είναι μέλος της Λέσχης του 

Παρισιού, και έχει δανείσει πολύ σημαντικά ποσά τόσο σε λατινοαμερικανικές όσο και σε 

αφρικανικές χώρες. Κατά συνέπεια, αν δεν υπάρξει συντονισμός των δυτικών πιστωτών με την Κίνα 

ως προς το θέμα αυτό, η πιθανή ασυνεννοησία δεν θα βοηθούσε καθόλου την επικείμενη κρίση χρέους. 

Η παρατηρούμενη τριβή στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας προφανώς δεν βοηθάει στην παρούσα φάση. 



ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ 91 

 

 

Η παράταση της πανδημίας πιθανόν να φέρει κοινωνική αναταραχή και πολιτική αστάθεια. Σε αυτό 

το ενδεχόμενο, ήδη υπάρχουσες ανισότητες θα ενταθούν, και η απαραίτητη πολιτική συναίνεση για 

την υπέρβαση της κρίσης θα δυσκολέψει. Γεωπολιτικές αστάθειες και ανεβοκατεβάσματα στις τιμές 

των πρώτων υλών (ειδικά του πετρελαίου) ίσως επιφέρουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια 

οικονομική ζωή. Αν κανείς συνυπολογίσει φυσικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή, που ενδέχεται 

να συνεχιστούν με ακανόνιστο ρυθμό, η κατάσταση γίνεται ακόμα δυσκολότερη για τους διεθνείς 

οργανισμούς. 

 

Προκαταρκτικό συμπέρασμα 

Η διεθνής κοινότητα έχει βιώσει στο παρελθόν, κατά τη δεκαετία του 1930, με τη μεγάλη ύφεση του 

’29, το πού οδηγεί η ασυνεννοησία μεταξύ κρατών: στον απομονωτισμό, τις ατομικές, εθνικές 

ενέργειες, στο βάθεμα της τότε κρίσης, στην ένοπλη σύρραξη. Αυτός ήταν και ο λόγος που, παρά την 

κυριαρχία του οικονομικού φιλελευθερισμού πριν το 2008, όταν ξέσπασε η τότε χρηματοπιστωτική 

κρίση, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί συνέβαλαν στο ξεπέρασμά της, με επεκτατική 

δημοσιονομική πολιτική. 

Με δεδομένη, λοιπόν, αυτήν την εμπειρία, πρέπει όλες οι χώρες, ακόμα και η Ελλάδα, να αναπτύσσουν 

εναλλακτικά σενάρια δράσης και παρέμβασης. Αυτά θα αφορούν και την αξιοποίηση πόρων που θα 

μοιραστούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει, επίσης, η χώρα να είναι έτοιμη να τείνει 

χείρα βοηθείας σε εταίρους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχει. 

Δρώντας στο πλαίσιο ενός οργανισμού όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μπορεί και η Ελλάδα 

να συμβάλει στο να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, και να γίνει παρελθόν. Όταν συμβεί αυτό, η 

απαισιοδοξία θα έχει δώσει τη θέση της στην αισιοδοξία, και η κρίση της πανδημίας θα μας απασχολεί 

πλέον μόνο για επιστημονική ανάλυση και για πιθανά διδάγματα για το απώτερο μέλλον. 
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Προοπτικές Οικονομικής Ανάκαμψης 

 

Παναγιώτης Ρουμελιώτης 

 

Θέλω να ευχαριστήσω κατ’ αρχάς την οργανωτική επιτροπή που με προσκάλεσε σε αυτή τη 

διαδικτυακή ημερίδα, στην οποία συμμετέχω με μεγάλη χαρά, πολύ περισσότερο που βλέπω και 

παλιούς συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πάντειο Πανεπιστήμιο.  

Θα επικεντρωθώ σε τρία θέματα. Το πρώτο είναι, πού βρισκόταν η παγκόσμια οικονομία πριν την 

κρίση του COVID-19, στη συνέχεια, πού βρίσκεται σήμερα και θα τελειώσω με τις προοπτικές της 

παγκόσμιας οικονομίας και τί πρέπει να γίνει έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος το οποίο θα 

είναι ούτως ή άλλως σημαντικό από αυτή την κρίση. Πριν να εκδηλωθεί η κρίση του κορωνοϊού, ήδη 

υπήρχαν ανησυχητικές τάσεις για την παγκόσμια οικονομία. Ο ρυθμός μεγέθυνσης της παγκόσμιας 

οικονομίας είχε μειωθεί σημαντικά, οι προβλέψεις έκαναν λόγο για μείωση το 2020 γύρω στο 2,9%, 

η Ευρωζώνη βρισκόταν σε μία θα έλεγα σχεδόν στάσιμη κατάσταση, με ένα ρυθμό ανάπτυξης της 

τάξης του 1 με 1,2%, και να μη μιλήσω για τη Γερμανία, που ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ της ήταν 

0,6% και της Ιταλία 0,3%.1 Αυτά σε ό,τι αφορά τις γενικές τάσεις.  

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η επιβράδυνση αυτή της παγκόσμιας οικονομίας οφειλόταν κυρίως στον 

εμπορικό πόλεμο που είχε κηρύξει ο πρόεδρος Trump απέναντι στην Κίνα αλλά και  σε άλλες χώρες, 

ακόμα και σε συμμαχικές , όπως  η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις 

απειλές επιβολής δασμών τόσο σε αγροτικά προϊόντα όσο και στην αυτοκινητοβιομηχανία της 

Ευρώπης.2   

Το τρίτο στοιχείο ήταν ότι είχαμε μια εκπληκτική διόγκωση του παγκόσμιου δημόσιου και ιδιωτικού 

χρέους, που ξεπέρασε τα 250% του Παγκόσμιου ΑΕΠ, δηλαδή μιλάμε για 212 περίπου 

τρισεκατομμύρια.3   

Η τέταρτη τάση ήταν ότι είχαμε ήδη αρχίσει να περνάμε σε μια κρίσιμη φάση της ψηφιοποίησης της 

παγκόσμιας οικονομίας, με έντονους ρυθμούς κυρίως στις αναδυόμενες και στις αναπτυγμένες χώρες. 

Αυτή η ψηφιοποίηση, συνδυάστηκε με ένα τεχνολογικό πόλεμο, μεταξύ Κίνας και Αμερικής, και 

δευτερευόντως με την Ευρώπη. Όλοι γνωρίζετε πολύ καλά τη μάχη που έδωσαν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες και δίνουν ακόμα για να μην εγκατασταθεί η κινεζική τεχνολογία 5G στην Ευρώπη.4  Αυτά 

ήταν τα στοιχεία και οι τάσεις της παγκόσμιας οικονομίας πριν ξεσπάσει η κρίση. 

Μετά την πανδημία, έχουμε μια κατάσταση όπου οι αρνητικές αυτές τάσεις σε ό,τι αφορά τη 

μεγέθυνση του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος έχουν χειροτερέψει. Πρέπει να κάνω 

 
 Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρώην Υπουργός Οικονομίας. 
1 IMF, Economic Outlook, June 2020. 
2 Ρουμελιώτης, Π., Μετά το Χάος; Τι;, Εκδόσεις Λιβάνη, 2018, σελ. 287-290. 
3 IMF, Press Release, 16.7.2020. 
4 Ρουμελιώτης, Π., Ρήξη, Ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης, Εκδόσεις Λιβάνη, 2020. 
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μία παρένθεση εδώ. Από το Γενάρη 2020 μέχρι σήμερα, βλέπουμε συνεχείς αλλαγές στις προβλέψεις 

των διεθνών οργανισμών προς το χειρότερο. Σας υπενθυμίζω ότι ο ΟΟΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, προέβλεπαν μια μηδενική μεγέθυνση στις αρχές Ιανουαρίου, ενώ τον Ιούνιο ο ΟΟΣΑ 

προέβλεπε αρνητική μεγέθυνση του παγκόσμιου ΑΕΠ  κατά 6% και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

κατά 5% περίπου. Η Ευρώπη θα πληγεί περισσότερο, οι Ηνωμένες Πολιτείες λιγότερο ενώ οι χώρες 

τις Ευρώπης που θα πληγούν περισσότερο είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Γερμανία ως ένα 

βαθμό. Αυτά, σε ό,τι αφορά το ρυθμό μεγέθυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.   

Ταυτόχρονα, όπως επισήμαναν και άλλοι συμμετέχοντες στο συνέδριο αυτό, οι ανισότητες θα 

αυξηθούν δραματικά, λόγω του γεγονότος ότι 2 δισεκατομμύρια άτομα στον κόσμο εργάζονται στην 

άτυπη οικονομία και θα βρεθούν εκτεθειμένα λόγω του lock down. Έτσι, το παγκόσμιο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 4% κάτι το οποίο έχει να συμβεί από την κρίση του 1929. 

Ταυτόχρονα,  θα έχουμε μια εκτίναξη κατά 20 με 30 ποσοστιαίες μονάδες του δημοσίου χρέους και 

κατ’ αναλογία και του ιδιωτικού χρέους. Αυτά σε ό,τι αφορά τα στοιχεία.   

Με βάση τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, θα χρειαστούν περίπου 5 χρόνια για να βρεθούμε στη θέση που 

βρισκόμασταν, με όρους βιοτικού επιπέδου, το 2019. Όπως επεσήμανα προηγουμένως, κανείς δεν 

ξέρει πότε θα τελειώσει η πανδημία, και εάν θα επανεμφανιστεί τον Σεπτέμβριο.   

Μετά την πανδημία, έχουμε μια επιτάχυνση των αρνητικών τάσεων, όπως είπα και προηγουμένως.  

Συγκεκριμένα, η κρίση του COVID-19 ανέδειξε τις αδυναμίες και την ανάγκη αναδιοργάνωσης των 

παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής. Ειδικότερα, με την αδρανοποίηση, βασικά, των αλυσίδων αυτών, 

σταμάτησε να λειτουργεί το σύστημα αυτό. Επομένως, η αναδιάρθρωση των παγκόσμιων αλυσίδων 

παραγωγής, έχει καταστεί αναπόφευκτη. Συγκεκριμένα, όλες οι χώρες κατάλαβαν ότι η κυριαρχία 

τους εξαρτάται, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, από το να μπορούν να εξασφαλίσουν την υγεία των 

πολιτών τους.  Τα κράτη δραστηριοποιήθηκαν και έχουν την υπέρτατη ευθύνη για να προστατέψουν 

την υγεία των πολιτών τους, και επομένως, δε θα κάνουν το λάθος να εμπιστευτούν ξανά ένα 

παγκοσμιοποιημένο σύστημα, μια αλυσίδα για παράδειγμα, όπου το 90% της πενικιλίνης παράγεται 

στην Κίνα. Για να μην αναφερθώ στο θέμα  που προέκυψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις μάσκες, 

όταν η Γερμανία απαγόρευσε τις εξαγωγές της στη Γαλλία και στη συνέχεια η τελευταία στις 

υπόλοιπες χώρες. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν υγειονομικά απροετοίμαστες, λόγω της 

εξάρτησης τους από υλικά και ειδικότερα μάσκες και αναπνευστήρες που παράγονται στην Kίνα και 

εισάγονται στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι αυτό θα σταματήσει.   

Οι χώρες θα ανακτήσουν την κυριαρχία τους στον υγειονομικό τομέα, θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για 

να επενδύσουν στα συστήματα υγείας. Αποδείχθηκε, ότι τελικά ο υπέρτατος προστάτης των 

συστημάτων υγείας είναι το κράτος που μπορεί να διασφαλίζει και χρηματοδοτεί ένα κρατικό 

υγειονομικό σύστημα, ικανό να ανταπεξέλθει στα εξωτερικά σοκ των πανδημιών.   

Επίσης, η παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής φαρμάκων θα αλλάξει. Πιστεύω, ότι θα 

επαναπεριφερειοποιηθούν ή θα επαναεθνικοποιηθούν κάποια συστήματα παραγωγής τους, δηλαδή θα 

επανέλθουν στη βάση τους, σε κρατικό επίπεδο ή σε περιφερειακό επίπεδο. Οι αλυσίδες παγκόσμιας 

παραγωγής σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι ο διατροφικός και ο υγειονομικός, θα εξαρτώνται λιγότερο 

από το παγκοσμιοποιημένο σύστημα και θα επαναπατριστούν στις χώρες προέλευσης των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, ώστε τα κράτη να  ανακτήσουν μια 
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υγειονομική και διατροφική ανεξαρτησία και κυριαρχία. Αυτό που έχει σημασία, είναι ότι η τάση που 

υπήρχε με τον εμπορικό, οικονομικό και γεωτεχνολογικό πόλεμο θα επιταχυνθεί. Για παράδειγμα, 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας εξελίχτηκε ένας σοβαρός πόλεμος μεταξύ Κίνας – ΗΠΑ, για το ποιος 

θα ελέγξει καλύτερα τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση 

και για την εξεύρεση των εμβολίων. Ο  πόλεμος αυτός, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί τα επόμενα 

χρόνια με γρηγορότερους και εντατικότερους  ρυθμούς. Ταυτόχρονα, η ενδιάμεση εμπορική 

συμφωνία που υπέγραψαν οι δυο αυτές χώρες πριν την πανδημία είναι αμφίβολο αν θα εφαρμοστεί.  

Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι τα χρηματικά ποσά που εκταμιεύτηκαν από τα κράτη για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας, ήταν κατά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που διατέθηκαν από διεθνείς 

οργανισμούς ή ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα η Γερμανία διέθεσε, το 20% του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε ένα άνευ προηγουμένου πρόγραμμα επαναδραστηριοποίησης 

της οικονομίας της, όταν αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία για τα 

750 δισεκατομμύρια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στήριξη των κρατών – μελών μέσω 

του κοινοτικού προϋπολογισμού, που αντιπροσωπεύει μόλις το 1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Βλέπουμε τελικά ότι ,σε βαθιές και σημαντικές κρίσεις, τα κράτη έχουν σημαντικό ρόλο να 

διαδραματίσουν, χωρίς να θέλω να πω ότι υποστηρίζω τον κρατισμό και όλα αυτά τα οποία συνήθως 

ακούμε.   

Θα ήθελα να πω επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η 

Ιαπωνία, έδωσαν κίνητρα στις επιχειρήσεις τους για να μετεγκατασταθούν από την Κίνα, είτε στις 

χώρες προέλευσης τους είτε σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας περισσότερο φιλικές προς 

τον Δυτικό κόσμο. Από αυτή τη γεωπολιτική, γεωοικονομική, γεωτεχνολογική και γεωπολιτική μάχη, 

η Κίνα θα βγει, λιγότερο, σίγουρα θα έλεγα κερδισμένη, στο βαθμό που εξαρτάται πάρα πολύ από το 

εξωτερικό της εμπόριο. Το ποσοστό του εξωτερικού εμπορίου στο ΑΕΠ της είναι 38%, ενώ εκείνο 

των Ηνωμένων Πολιτειών είναι γύρω στο 28%.   

Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Κότιος, σε ό,τι αφορά την περιφερειοποίηση. Αυτή είναι ένα ισχυρό 

όπλο που διαθέτουμε και επομένως πιστεύω μετά την κρίση αυτή, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. 

Παγκοσμιοποιημένες οικονομικές δραστηριότητες θα επανέλθουν σε περιφερειακό επίπεδο ή και σε 

κρατικό.   

Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό, να θεωρούμε, ότι για να επιβιώσουν τα κράτη μιας περιφέρειας, 

χρειάζεται μια ελάχιστη αλληλεγγύη μεταξύ τους, όπως επισήμαναν διάφοροι συνάδελφοι που έχουν 

παρέμβει μέχρι τώρα.  

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανασταλεί οι κανόνες λειτουργίας του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η έκτακτη βοήθεια θα προσλάβει κάποια μορφή αμοιβαιοποίησης 

του χρέους.  

Όσον αφορά τις προοπτικές, υπάρχουν τρία σενάρια. Το πρώτο σενάριο, έχει να κάνει με την ενίσχυση 

της διεθνούς συνεργασίας για την προσφορά δημοσίων αγαθών και κυρίως αναφέρομαι στην υγεία, 

στο περιβάλλον, στην καταπολέμηση της φτώχειας.  Είναι ένα αισιόδοξο σενάριο, το οποίο όμως, το 

ζήσαμε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009, όπου η ομάδα των είκοσι 

μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου G20 συνεργάστηκε για να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή. Κάτι, 

που δε βλέπουμε σήμερα στην αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19.  
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Το δεύτερο σενάριο είναι μια εντατικοποίηση του ανταγωνισμού για μεγιστοποίηση οικονομικής, 

τεχνολογικής και γεωπολιτικής ισχύος, σε ένα παιχνίδι κερδισμένων-χαμένων, όπως συνέβη στα τέλη 

του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου αιώνα, που οδήγησε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με βάση αυτό το 

σενάριο θα έχουμε μια ένταση της περιφερειοποίησης ή μεταφορά δραστηριοτήτων κυρίως από το 

συστημικό ανταγωνιστή ή αντίπαλο, ο οποίος σύμφωνα με  τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Κίνα, προς 

χώρες φιλικές προς τη Δύση, όπως εκείνες της Νοτιοανατολικής Ασίας ή της Αφρικής. Όπως 

τονίστηκε από άλλους συνάδελφους, ο ρόλος της Αφρικής θα είναι σημαντικός, ιδιαίτερα όσον αφορά 

τις μετεγκαταστάσεις οικονομικών δραστηριοτήτων και δεν αποκλείεται σύγκρουση συμφερόντων 

μεταξύ Κίνας – Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αφρικανικό χώρο. 

Το τρίτο σενάριο, είναι μια συνύπαρξη συνεργασιών και ανταγωνισμών, σε διάφορους τομείς της 

διεθνούς πολιτικής, όπως μετά το 1947.  

Αυτά είναι τα τρία σενάρια τα οποία διαβλέπουν οι διάφοροι ειδικοί, ότι μπορεί να συμβούν μετά την 

αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού.  Ένα είναι σίγουρο. Ότι χωρίς την προώθηση τέτοιων 

γενναίων πολιτικών, πρωτόγνωρων πολιτικών, που είχαμε να δούμε από το New Deal του Ρούσβελτ 

στην Αμερική, που χρηματοδοτούνται με κρατικά χρήματα, δηλαδή χρήματα των φορολογουμένων, 

είτε για να επιδοτηθεί η εργασία είτε για να διατηρηθούν οι επιχειρήσεις ζωντανές, ώστε να αποφύγουν 

την πτώχευση, η παγκόσμια οικονομία θα είχε καταρρεύσει. Επίσης, χωρίς τα νομισματικά μέτρα των 

κεντρικών τραπεζών, δε θα άντεχε το παγκόσμιο οικονομικό και τραπεζικό σύστημα.   

Η επανεκκίνηση της  παγκόσμιας οικονομίας δε θα είναι εύκολη άσκηση, θα χρειαστεί χρόνος. Και 

αυτό όχι μόνο γιατί τα απαγορευτικά μέτρα ενδεχομένως να εφαρμοστούν εκ νέου, αν επανεμφανιστεί 

ο COVID 19. Αλλά γιατί οι νέες συνθήκες εργασίας δυσκολεύουν βασικά την αύξηση της 

παραγωγικότητας στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από τα περιοριστικά μέτρα, λόγω των μέτρων 

αποστάσεως που θα κρατούν  οι εργαζόμενοι στην εργασία τους. Ενδέχεται δε, να χρειαστεί η 

παράταση της εφαρμογής των μέτρων τα οποία εφαρμόστηκαν για υγειονομικούς λόγους. Το δημόσιο 

και ιδιωτικό χρέος θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Όπως είπε ο κ. Ψαλιδόπουλος, η διεθνής κοινότητα 

θα πρέπει να βρει λύσεις για την αντιμετώπιση του χρέους των αναπτυσσόμενων και φτωχών χωρών, 

όπως εκείνες που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους των χωρών αυτών, στα τέλη 

της δεκαετίας του ’80 (βλ. Σχέδιο Brady).  

Ταυτόχρονα, η κρίση του COVID-19, μπορεί να μεταθέσει χρονικά την προτεραιότητα για την τήρηση 

των συμφωνιών της COP 21, 22 κ.ο.κ. (συμφωνίες για την κλιματική αλλαγή), και αυτό γιατί είναι 

πολύ πιο οικονομικό να επαναλειτουργήσουν επιχειρήσεις με τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα παρά 

να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, φιλικές προς το περιβάλλον, λόγω του υψηλού κόστους. Πρέπει 

να τονιστεί, ότι η μη προστασία του περιβάλλοντος εγκυμονεί τεράστιες υγειονομικές κρίσεις τις 

οποίες δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί. Τέλος, η ψηφιακή επανάσταση, είναι μέσα στη ζωή μας, θα 

αλλάξει ριζικά τις σχέσεις εργασίας και θα διευκολύνει τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Για 

παράδειγμα, με τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών (3D), μπορεί μια χώρα που σήμερα θεωρείται 

ακριβή στην παραγωγή ενός προϊόντος, να καταστεί ανταγωνιστική. 
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Τάσεις στην Ελληνική Οικονομία και COVID-19 
 

Παντελής Παντελίδης 

 

Το ξαφνικό ξέσπασμα του COVID-19 προκάλεσε τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, 

διαταράσσοντας την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και την καθημερινότητά μας. Η πανδημία 

οδήγησε την πλειοψηφία των χωρών σε αναγκαστικό lockdown των οικονομιών τους, με το κλείσιμο 

των επιχειρήσεων και την ταχεία έλευση της τηλεργασίας, να εισάγουν ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο 

οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να προσαρμοστούν άμεσα. 

Παρότι είναι γενικώς αποδεκτό ότι η Ελλάδα διαχειρίστηκε το υγειονομικό κομμάτι της πανδημίας με 

επιτυχία, η χώρα, αδιαμφισβήτητα, θα αισθανθεί τον αντίκτυπο της κρίσης του COVID-19 στην 

οικονομία της, καθώς αναμένεται μία οξεία συρρίκνωσή της για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, ως 

συνέπεια του παρατεταμένου lockdown. 

Αντλώντας δεδομένα από δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, εξετάσαμε τον συνολικό αντίκτυπό της 

στην οικονομία της χώρας, μέσα από δύο διαφορετικά σενάρια – αισιόδοξο και απαισιόδοξο. Στο 

πρώτο σενάριο, κατά το οποίο δεν θα υπάρξει νέα έξαρση του κορωνοϊού, το ελληνικό ΑΕΠ 

προβλέπεται να μειωθεί 8% φέτος (έναντι 9,1% στην Ευρωζώνη) και να αναπτυχθεί 4,5% το 2021 

έναντι 6,5% στην Ευρωζώνη. Στο δεύτερο σενάριο, κατά το οποίο θα υπάρξει μία νέα έξαρση του 

COVID-19 σε όλες τις χώρες περί τα τέλη του 2020, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να 

καταγράψει ύφεση 9,8% φέτος (έναντι 11,5% στην Ευρωζώνη) και να αναπτυχθεί 2,3% το 2021 

(έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη). 

Οι απώλειες στην απασχόληση αναμένονται να είναι σημαντικές. Το 2020, η απασχόληση στην 

Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί μεταξύ 3,1% (αισιόδοξο σενάριο) και 5,4%  (απαισιόδοξο σενάριο) σε 

ετήσια βάση.  

Η υγειονομική κρίση ήρθε σε μια περίοδο που η οικονομία εισερχόταν στο 4ο έτος ανάκαμψης, με 

αρκετούς δείκτες να εμφανίζουν αυξανόμενη δυναμική κατά το 1ο δίμηνο του 2020. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του 2020 ήταν ηπιότερη σε σύγκριση με τις 

περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, λόγω της δυναμικής που είχε αναπτύξει η ελληνική οικονομία 

στο 1ο δίμηνο του έτους, πριν την εξάπλωση της πανδημίας. 

Αυτό που αυξάνει την αβεβαιότητα αναφορικά με την τρέχουσα διαταραχή – η οποία θεωρείται 

εξωγενής – είναι το πλήγμα που επιφέρει σε κομβικούς τομείς, στους οποίους βασίστηκε η ανάκαμψη 

της ελληνικής οικονομίας, και κυρίως στον τουρισμό αλλά και το ευρύτερο πλέγμα δραστηριοτήτων 

που συνδέονται με αυτόν.  

 
 Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών - Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
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Η κρίση φαίνεται να πλήττει δυσανάλογα κομβικούς τομείς, όπως το λιανικό εμπόριο, την εστίαση, 

την παροχή καταλύματος, τις μεταφορές, οι οποίοι συνδυαστικά αντιστοιχούν στο 23% και 27% 

περίπου κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο του έτους, αντίστοιχα, ενώ αναλογούν και στο 40% περίπου της 

συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.  

Παράλληλα, η επιτυχημένη μετάβαση σε ένα πιο εξωστρεφές υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης τα 

προηγούμενα χρόνια καθιστά την οικονομία πιο ευάλωτη στην εν εξελίξει, πρωτοφανή και 

συγχρονισμένη ύφεση στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. 

Η έγκαιρη ενεργοποίηση δέσμης δημοσιονομικών μέτρων και εγγυήσεων άνω των €15 δισ., καθώς 

και οι αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων μέσω των ειδικών μηχανισμών της ΕΕ στο 2ο εξάμηνο του 

2020, θα παράσχουν σημαντική στήριξη στην οικονομική δραστηριότητα, με το τελικό αποτέλεσμα 

να συναρτάται, ωστόσο, και από την τελική συμπεριφορά της κατανάλωσης και των επενδύσεων. 

Ενδεχόμενη έγκριση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μηχανισμό χρηματοδότησης της 

ανάκαμψης θα στηρίξει ουσιαστικά το σκέλος των επενδύσεων και της παραγωγικής εμβάθυνσης, 

προσδίδοντας σημαντική ώθηση στο ΑΕΠ από το 2021 και μετά. 

Όλα τα παραπάνω είναι προβλέψεις.  H πανδημία είναι ακόμη σε εξέλιξη με αβέβαιη πρόγνωση και 

βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Επομένως αν δεν βρεθεί κάποια σταθερή λύση στο πρόβλημα της 

πανδημίας, όπως η διάθεση του εμβολίου σε ευρεία κλίμακα, η ελληνική οικονομία όπως και η 

παγκόσμια οικονομία δεν θα μπορέσουν να επανέλθουν στην κανονικότητα. 
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Πανδημίες: Ιστορικές και Σύγχρονες Όψεις 
 

Μιχαήλ Σφακιανάκης 

 

Αφού συγχαρώ και πάλι την οργανωτική επιτροπή και όλους που συμμετείχαν στη διοργάνωση αυτής 

της τόσο σημαντικής ημερίδας και συγχαρώ επίσης και τους ομιλητές, ανεξάρτητα από την τήρηση 

του χρόνου, αυτό συμβαίνει και αυτό σημαίνει ότι πρακτικά έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα ο 

καθένας από τη σκοπιά του να πει, θα αναφερθώ επιγραμματικά σε δυο πράγματα. Το πρώτο αφορά 

στις επιπτώσεις για τις οποίες δεν έχουμε ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα στο βαθμό που  στην ουσία 

δεν έχουμε βγει από την κρίση ακόμα και εύχομαι να έχουμε βγει, τουλάχιστον σαν Ελλάδα.  Αλλά οι 

οιωνοί δεν είναι καλοί. Επειδή ασχολούμαι με τα επιδημιολογικά μοντέλα σας παροτρύνω να δείτε τα 

στατιστικά στο site Worldometers  το οποίο παρακολουθεί καθημερινά χιλιάδες ημερήσιες εκθέσεις 

που εκδίδονται από τις υγειονομικές αρχές κάθε χώρας, συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα και 

ανακοινώνει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία στο ευρύ κοινό που παρακολουθεί την πορεία του ιού σε 

διεθνές επίπεδο. Θα παρατηρήσετε ότι τις τελευταίες 5 ημέρες έχουμε πάνω από 160.000 κρούσματα 

ανιχνευμένα1, με πολυπληθείς χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ινδία και η Βραζιλία να έχουν εκθετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης του κορωνοϊού. Αν λάβετε υπόψη σας παράλληλα τους δείκτες, θα παρατηρήσετε 

ότι κάποιες χώρες έχουν 5.000 τεστ ανά εκατομμύριο πληθυσμού (τάξη μεγέθους) άλλες 15.000 και 

άλλες, όπως  η Αγγλία και η Ρωσία, έχουν 140.000 αντίστοιχα! Αυτό καταδεικνύει τόσο την 

ανεπάρκεια του συγκεκριμένου δείκτη όσο και το ότι, αν οι μετρήσεις γίνονταν με συστηματικό τρόπο, 

θα μετρούσαμε πολλαπλάσια κρούσματα. Ο πλέον αξιόπιστος δείκτης είναι αυτός των θανάτων λόγω 

κορωνοϊού, ο οποίος έχει συνεχή ανοδική πορεία και αν δεν υπάρξει ανάσχεση (η οποία δυστυχώς δεν 

είναι ορατή) σύντομα θα ξεπεράσει το εκατομμύριο! Υπάρχει το δυστυχές φαινόμενο ότι δεν έχουμε 

βρει ούτε εμβόλιο ούτε φάρμακο, άρα λοιπόν εύχομαι να μην ξανασυζητήσουμε στο άμεσο μέλλον 

για νέες επιπτώσεις!  

Θυμίζω ιστορικά, ότι στην Ισπανική γρίπη (η οποία δεν ήταν Ισπανική όπως όλοι ξέρετε, αλλά τη λένε 

Ισπανική γιατί η Ισπανία δεν είχε μπει στον πόλεμο και ήταν η μόνη που κατέγραφε την κρίση) όπου 

νόσησε το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού είχε τουλάχιστον 50 εκατομμύρια νεκρούς και χώρες 

όπως η Ινδία εκείνη την εποχή, (που είχε πληθυσμό πολύ μικρότερο από σήμερα) θρήνησε 5 

εκατομμύρια νεκρούς με τους περισσότερους στη δεύτερη φάση που ήταν και η χειρότερη. Ακόμα, 

βλέπουμε μια επαναλαμβανόμενη ιστορία, καθώς στην πανδημία της ισπανικής γρίπης, πρώτη φορά 

τότε έγινε υποχρεωτική και η χρήση μάσκας για την προστασία των ανθρώπων και υπήρχαν όπως και 

σήμερα αρνητές στη χρήση της, με συνέπεια την επιβολή προστίμου ή ακόμα και την ποινή 

φυλάκισης. Αντίστοιχα και εκείνη επέφερε τρομακτικές οικονομικές συνέπειες με το κλείσιμο 

επιχειρήσεων, σχολείων και την απαγόρευση συγκεντρώσεων, με αποτελέσματα ολέθρια σε όλα τα 

επίπεδα! Μόνο στην Ελλάδα έφθασαν σχεδόν τους 10.000 οι θάνατοι και σαν ιός, όπως και σήμερα, 

δεν έκανε διακρίσεις. Είχε, βέβαια, πολύ πιο υψηλά ποσοστά θνητότητας σε σχέση με τον Covid-19. 

 
 Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
1 Ο ομιλητής αναφέρεται στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου 2020. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR0zkpRD_zQZb4UkziGI_Xvv75s5Q3eynf7-f9pOspxGbgHbe7OqpGBrIBI
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Μπορεί να διήρκεσε σχεδόν 18 μήνες αλλά ήταν  αρκετοί για να χάσουν τόσα εκατομμύρια άνθρωποι 

τη ζωή τους και έναν αιώνα μετά να μην έχει ξεχαστεί. Εύχομαι, λοιπόν, να βρούμε το φάρμακο ή το 

εμβόλιο για τον Covid-19 σύντομα ή τουλάχιστον να μην πάμε σαν Ελλάδα σε μια δεύτερη φάση.  

Το δεύτερο αφορά στην οικονομία. Συμφωνώ με τον κύριο Παντελίδη, ότι επλήγησαν κάποιοι κλάδοι 

περισσότερο και κάποιοι λιγότερο. Πάντα οι πανδημίες αποδιοργανώνουν σημαντικά την οικονομική 

δραστηριότητα. Ο τουρισμός και οι μεταφορές είναι δύο κλάδοι που χτυπήθηκαν πρώτοι, και που με 

βάση τους ειδικούς θα βγουν και τελευταίοι από την κρίση.  Για τον τουρισμό προβλέπουν οι ειδικοί, 

ότι το 2023, αν όλα πάνε καλά, θα επανακάμψουμε πλήρως. Παράλληλα, η κρίση θεωρώ ότι ανέδειξε 

και κατέδειξε την ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτή η ανάγκη υπήρξε έντονη και 

μάλιστα η κρίση λειτούργησε ως καταλύτης στο να υπάρξει έμπρακτα ο ψηφιακός μετασχηματισμός 

που μετριάζει σε πολλές εκφάνσεις τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.  Η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι 

μονόδρομος στο να μετριαστούν οι πολλαπλές αρνητικές συνέπειες της πανδημίας.  Αυτό το είδαμε 

και στο Πανεπιστήμιό μας γιατί αναγκαστήκαμε να λειτουργήσουμε με βάση τη «νέα τάξη 

πραγμάτων».  Νομίζω ότι, όπως είπε και ο Πρύτανης, τα πήγαμε καλά και εύχομαι από δω και πέρα 

να έχουμε, όσο γίνεται, καλύτερη συνέχεια με βάση όλα αυτά που προανέφερα. 
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Ελληνική Εξωτερική Πολιτική στην Εποχή της Πανδημίας 
 

Αριστοτέλης Τζιαμπίρης 

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που διοργανώνει διαδικτυακά μία 

εκδήλωση για την πανδημία COVID-19, καλύπτοντας πληθώρα από σημαντικές θεματικές ενότητες. 

Ένα πανεπιστήμιο που πρωτοπορεί εδώ και αρκετά χρόνια, εξ ορισμού, δεν μπορεί να είναι 

εσωστρεφές. Και έρχεται τώρα, εν μέσω πανδημίας, μια εξελιγμένη τεχνολογία και μας υποβοηθά σε 

αυτό που ήδη προσπαθεί να πετύχει ο Πρύτανης Καθηγητής κ. Άγγελος Κότιος, να «ανοίξει» το 

Πανεπιστήμιο στην κοινωνία όχι μόνο του Πειραιά αλλά και της Ελλάδος γενικότερα. Είναι 

σημαντική, επίσης, η πρωτοβουλία της συναδέλφου Καθηγήτριας κ. Ειρήνης Χειλά, καθώς και όλων 

των μελών της οργανωτικής επιτροπής, των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών-εθελοντών που μόχθησαν 

για την επιτυχή διοργάνωση αυτής της διαδικτυακής εκδήλωσης. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι 

η σημερινή εκδήλωση αποτελεί και την πρώτη του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων (Council for Foreign 

Relations-Greece—www.cfir.gr). 

Ας μου επιτραπεί να αρχίσω με μια πολύ σύντομη λογοτεχνική αναφορά. Ένα από τα σημαντικότερα 

βιβλία του εικοστού αιώνα είναι το ιταλικό μυθιστόρημα «Ο Γατόπαρδος», (Il Gattopardo) του 

Τζουζέπε Τομάζι ντι Λαμπεντούζα,1 που έχει μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με την περίφημη ταινία 

του Λουκίνο Βισκόντι, γνωστή ως «Η Λεοπάρδαλη της Σικελίας». Ένας από τους βασικούς 

πρωταγωνιστές, ο Τανκρέντι, βιώνει την εποχή που η Ιταλία ενοποιείται και μετατρέπεται σε 

σύγχρονο έθνος-κράτος. Βλέποντας τις μεγάλες ανακατατάξεις συμπεραίνει ότι «αν θέλουμε τα 

πράγματα να παραμείνουνε ως έχουν, τα πάντα πρέπει να αλλάξουνε». Ακούγεται παράδοξο αλλά 

ίσως να παραπέμπει ευφυώς στην σύγχρονη πραγματικότητα της πανδημίας. Ευελπιστώ αυτή η 

παρατήρηση να λειτουργήσει ως έναυσμα για τη σημερινή μας συζήτηση.  

Περνώντας στην παρούσα θεματική και με βάση τους προλαλήσαντες, παρατηρούμε ότι πραγματικά 

η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιδράσει και έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με στόχο την 

αντιμετώπιση της πανδημίας. Λίαν συντόμως θα δούμε τι αποτελέσματα θα φέρουν και τι συνέπειες 

θα υπάρξουν για την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και τις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης.2  

Ωστόσο, έχω μία λίγο αιρετική άποψη ως προς το ότι η πανδημία μπορεί μακροπρόθεσμα να έχει 

μεγαλύτερες συνέπειες όχι τόσο στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης αλλά στις παγκόσμιες διακρατικές σχέσεις3 και ειδικά με την αναδυόμενη Μεγάλη 

Δύναμη της Κίνας. 

 
 Καθηγητής,  Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα ΔΕΣ. 
1 Tomasi di Lampedusa, G., Ο Γατόπαρδος, Αθήνα: Πολιτεία, 2016. 
2 Michaels, D. (2020) “EU Took Big Step With Coronavirus-Recovery Proposal—Now Comes the Hard Part”, The Wall 

Street Journal, 28 May 2020. 
3 Kissinger, A. H. (2020) “The Coronavirus Will Forever Alter the World Order”, The Wall Street Journal, 3 April 2020. 
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Ουσιαστικά βλέπω από τις σημερινές παρουσιάσεις ότι διακρίνεται μια συμφωνία με την βασική 

τοποθέτηση του Καθηγητή κ. Αθανάσιου Πλατιά. Αν και πολλοί συνάδελφοι υιοθετούν διαφορετικές 

θεωρητικές προσεγγίσεις, φτάνουν περίπου στο ίδιο συμπέρασμα: Σε διεθνές επίπεδο, και ως συνέπεια 

και της πανδημίας, παρατηρούμε ότι υπάρχει  απομάκρυνση της Δύσης από την Κίνα. Είτε διότι όπως 

ακούστηκε είναι ανεπίτρεπτο να έχουμε όλες τις μάσκες και τόσα πολλά υγειονομικά υλικά να 

παράγονται σχεδόν αποκλειστικά στην Κίνα, είτε διότι η Κίνα είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη, είτε για 

δομικούς λόγους--το γιατί μπορεί να συζητηθεί εκτενώς.4 Προκύπτει συνεπώς ένα σοβαρό ζήτημα με 

την άνοδο της Κίνας καθώς και συγκεκριμένες αντιδικίες τόσο με την Αμερική όσο και με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς νομιμοποιούμαστε να αναρωτηθούμε αν η πανδημία δημιουργεί νέες 

συνθήκες σύγκλισης συμφερόντων και πολιτικών μεταξύ των βασικών κρατών της Δύσης.  

Τι συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη για την Ελλάδα; Η δική μου άποψη είναι ότι εάν οδεύουμε σε ένα 

νέο, ιδιότυπο «Ψυχρό Πόλεμο», θα πρέπει σαν πολιτεία να σκεφτούμε ποιες είναι οι τυχόν καινούργιες 

«κόκκινες γραμμές». Εννοείται ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε εμπόριο με την Κίνα, αλλά πρέπει να 

εντοπίσουμε και να προνοήσουμε για τις διμερείς δραστηριότητες που δε θα δημιουργήσουν 

μελλοντικά προβλήματα με τους δικούς μας συμμάχους.  

Όσο αναφορά την Αμερική, αναφέρθηκαν, δυστυχώς με ακρίβεια, όλες οι προκλήσεις και τα 

προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα: από τη μεγάλη πολιτική πόλωση και την περίοδο 

σχετικής εσωστρέφειας που διανύει, έως τη «διαπαιδαγώγηση» ενός μεγάλου μέρος του πληθυσμού 

στο να πιστεύει πράγματα που αντίκεινται στην επιστήμη και στον κοινό νου. 

Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν ακόμα κοινά συμφέροντα με την Ευρώπη, όσο παραμένουν κοινές 

προκλήσεις.  Καμία χώρα, όσο δυνατή και ισχυρή και εάν είναι, δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνη 

της. Η κλιματική αλλαγή, η ισλαμική τρομοκρατία και η άνοδος της Κίνας αποτελούν παραδείγματα. 

Είναι επίσης σχεδόν βέβαιο ότι η στενή σχέση της Ελλάδος με τις ΗΠΑ, ειδικά σε περιφερειακό 

επίπεδο, θα μπορέσει να συνεχιστεί παρά τις προκλήσεις της πανδημίας.  

Περνώντας σε ζητήματα ενέργειας και το πώς συνδέονται με την πανδημία πρέπει να αναλογιστούμε 

τη μείωση των τιμών λόγω COVID-19 και το τί μπορεί αυτό να συνεπάγεται όχι μόνο για τη στροφή 

σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και για διάφορα νέα περιφερειακά εγχειρήματα, όπως ο αγωγός 

φυσικού αερίου EastMed. Η αβεβαιότητα, πάντα παρούσα στα ζητήματα ενέργειας, επιτείνεται 

πολλαπλώς από την πανδημία. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί παραμένει η 

διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών και διαδρομών και η στενότερη συνεργασία σε περιφερειακό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Θα ήθελα τώρα να περάσω σε μερικές επιπρόσθετες παρατηρήσεις. Πρέπει να τονίσω πως η χώρα μας 

μέχρι στιγμής είναι επιτυχημένη στην αντιμετώπιση της πανδημίας και αυτό μας έχει δώσει περηφάνια 

που ενδεχομένως δε είχαμε αισθανθεί από την εποχή που η Αθήνα διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες. Αυτό ήταν κάτι που το χρειαζόμασταν ως κοινωνία.  Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι 

το ελληνικό κράτος μπορεί να πετύχει μόνο περιορισμένους στόχους. Επιβάλλεται και η ενεργός 

συμμετοχή των πολιτών. Βιώνουμε συνεπώς μια επιτυχία, την οποία χρεώνεται και το κράτος αλλά 

και ο λαός. Επαφίεται σε όλους να τη διατηρήσουμε.   

 
4 Irwin, N. (2020) “It’s the End of the World Economy as We Know It”, The New York Times, 16 April 2020. 
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Επίσης, η πανδημία δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασιών. Κάποτε είχαμε, ίσως κάποιοι από το κοινό να 

την ενθυμούνται, τη λεγόμενη «διπλωματία των σεισμών» μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η πανδημία 

δεν ενδιαφέρεται για το αν είσαι Μουσουλμάνος, Χριστιανός ή Εβραίος. Έχουμε λοιπόν πιθανότητες 

να συνεργαστούμε με κράτη στην Ανατολική Μεσόγειο όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος και το 

Ισραήλ στη βάση της πανδημίας σε διάφορους τομείς, όπως αυτός του τουρισμού. Σε τελική ανάλυση 

η πιο σημαντική  συνεργασία θα είναι πάντως στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να 

θέσω σε όλους ένα ερώτημα: Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε πάρει τις σχετικές αποφάσεις 

χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έστω με μια κρίσιμη καθυστέρηση κάποιων 

εβδομάδων, ποιο θα ήταν το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης;   

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μιλούσε ενδεχομένως για ύφεση της τάξεως του 8% φέτος.5 Θα 

δούμε σύντομα σε ποιο επίπεδο θα φτάσει--θα είναι σίγουρα υψηλό. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει 

καμία αμφιβολία, ότι θα δοκιμαστεί η ελληνική οικονομία και κοινωνία, που είχαν ήδη δοκιμαστεί 

βάναυσα επί μία δεκαετία. Μιλάμε για εξωτερική πολιτική σε αυτό το πάνελ και είναι γεγονός ότι η 

εξωτερική πολιτική αρχίζει με την εσωτερική πολιτική και την οικονομική ευρωστία μιας χώρας. Η 

Αμερική έχει από το 1871 τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και δεν είναι τυχαίο ότι παραμένει η 

ισχυρότερη χώρα παγκοσμίως. Στην Ελλάδα σίγουρα θα έχουμε προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε 

να αγνοήσουμε. Χωρίς αμφιβολία θα υπάρξουν πολιτικές, κοινωνικές και στρατηγικές συνέπειες σε 

μία εποχή αυξανόμενης τουρκικής προκλητικότητας. Η συνετή διαχείριση των υπαρχόντων πόρων 

καθίσταται επιτακτική ανάγκη. 

Περνώντας στο ρόλο του κράτους, νομίζω ότι επικρατεί η άποψη ότι επιστρέφει. Δεν είναι βέβαιο 

όμως, όπως είπε και ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ότι επιστρέφει και ο κρατισμός. Η 

δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα αναβαθμιστούν οι πολιτικές του κράτους σε συγκεκριμένους τομείς. 

Ενδεχομένως, τα επόμενα έτη, να βλέπουμε το Υπουργείο Υγείας, όπως βλέπουμε σήμερα το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  

Η τουρκική προκλητικότητα δεν έχει σταματήσει λόγω του COVID-19, εκτός για ένα διάστημα 

τουλάχιστον, στον Έβρο. Αν νομίζουμε ότι η πανδημία αρκεί για να τερματιστεί ο τουρκικός 

αναθεωρητισμός και η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, κάνουμε 

λάθος. Επιπλέον, η μαζική μετανάστευση και τα προσφυγικά κύματα δεν είναι εξελίξεις που θα 

σταματήσουν. Θα ενταθούν και από την πανδημία και από την κλιματική αλλαγή και από άλλους 

τεχνολογικούς και πολιτικούς παράγοντες. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι μόνο ως πραγματική 

Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε.   

Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι ότι η Ελλάδα πρέπει με έξυπνο και  συντεταγμένο τρόπο να 

προωθήσει και να εμβαθύνει περαιτέρω συνεργασίες με άλλα κράτη όπως η Αμερική, η Γαλλία, το 

Ισραήλ, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό έχει ήδη αρχίσει να γίνεται. Είναι μία 

επιτυχία αν θέλετε, εθνική, ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι πρωθυπουργοί αλλάζουν, οι υπουργοί 

αλλάζουν, αλλά οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις σύμπραξης με αυτές τις χώρες συνεχίζονται. Στην 

εποχή της πανδημίας και της τουρκικής πρόκλησης η Ελλάδα χρειάζεται συμμάχους, φίλους και 

στοχευμένες συνεργασίες.  

 
5 Σταϊκούρας, Χρ. (2020) «Μέχρι 8% η Ύφεση Φέτος», Η Καθημερινή, 2 Ιουλίου 2020. 
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Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που παρακολούθησαν 

τη διαδικτυακή μας εκδήλωση, όλα τα μέλη ΔΕΠ από όλα τα πανεπιστήμια, όλους τους 

διακεκριμένους προσκεκλημένους και ξανά την Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Χειλά για την εξαιρετική 
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Η Πρόκληση της Σταθερότητας στην Αλλαγή Εποχής 
 

Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου 

 

Έχει διατυπωθεί πειστικά η άποψη ότι η πανδημία του Covid-19 αποτελεί ιστορική καμπή. Ορισμένοι 

αναλυτές εστιάζουν στις αλλαγές που επιφέρει στην παγκοσμιοποίηση και στις σχέσεις της Δύσης 

κυρίως με την Κίνα. Για άλλους δημιουργεί τομή συνολικά στη μεταπολεμική περίοδο επηρεάζοντας 

και τις ενδοδυτικές ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ και ευρωπαϊκής ενοποίησης ευρωπαϊκών 

κρατών.1  

Σε κάθε περίπτωση, ο βαθμός συμμετοχής στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, στα διεθνή πολυεπίπεδα δίκτυα 

αλληλεξαρτήσεων που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία 75 χρόνια, προκαθορίζει τη συμμετοχή στις 

μεταβολές του. Οι επιπτώσεις της πανδημίας αγγίζουν συνολικά το «παγκόσμιο χωριό», ανεξάρτητα 

από τις εθνικές «επιδόσεις» στην αντιμετώπιση του πρώτου κύματος. Μικρά δυτικά κράτη με ειδικό 

γεωπολιτικό βάρος όπως η Ελλάδα είναι ευαίσθητοι δέκτες των ανατροπών στις επιμέρους 

«κοινότητες συμφερόντων», όπου έχουν εναποθέσει πολλαπλασιαστικές προοπτικές για το εθνικό 

συμφέρον.  

Οικονομία και εξωτερική πολιτική βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πεδίων όπου εκδηλώνονται 

ανακατατάξεις. Η χαμηλή «πτήση» της ελληνικής οικονομίας κατά τους θερινούς μήνες του 2020 σε 

συνδυασμό με την επί το αρνητικότερον αναθεώρηση των διεθνών προβλέψεων για την εξέλιξη της 

πανδημίας δείχνουν τα όρια της θετικής τοπικής διαχείρισης. Η έγκαιρη καραντίνα που επιβλήθηκε 

εν μέσω σημάτων συναγερμού από τη βαριά πληγείσα Ιταλία απέτρεψε τα χειρότερα. Ωστόσο, ο 

οικονομικός απολογισμός θα κριθεί από την πορεία της πανδημίας σε παγκόσμια κλίμακα. Καθώς 

θεωρείται δεδομένο ένα πιο επικίνδυνο δεύτερο κύμα από το φθινόπωρο του 2020, ο δρόμος 

προβάλλει μακρύς και περίπλοκος.  

Στην εξωτερική πολιτική, η πανδημία προσθέτει αβεβαιότητες σε ένα ήδη ρευστό γεωπολιτικό 

«τρίγωνο» Βαλκανίων- Ανατολικής Μεσογείου- Μέσης Ανατολής. Δεν τις μειώνει το γεγονός ότι 

μεταβάλλονται μάλλον οι εσωτερικές δυναμικές παρά τα συστημικά χαρακτηριστικά της διεθνούς 

πολιτικής.2 Αντιθέτως, τέτοιες συγκυρίες είναι συχνά πλεονεκτικές για ισχυρότερους ή 

επιθετικότερους παίκτες σε σύγκριση με τεκτονικές αλλαγές, όπου «η τράπουλα ανακατεύεται από 

την αρχή». Την ανησυχία επιτείνουν εικασίες περί παρακμής της Δύσης και παραίτησης των ΗΠΑ 

 
 Αν. Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 
1 Macmillan, M. (2020) “The World after Covid”, The Economist, 9-15 May 2020, σελ. 71. Kissinger, H. (2020) “The 

Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order”, The Wall Street Journal, 3 April 2020. Cimmino, et al., 

Taking Stock: Where Are Geopolitics Headed in the COVID-19 Era? Washington D.C.: Atlantic Council, 2020. 
2 Mustasilta, K., From Bad to Worse? The Impact(s) of Covid-19 on Conflict Dynamics, Paris: European Union Institute 

for Security Studies (EUISS), 2020. 



108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ 

 

από την ηγεσία του δυτικού κόσμου.3 Ο επαναφορτιζόμενος «φόβος της εγκατάλειψης» από την 

Ουάσιγκτον επισκέπτεται ξανά την Ευρώπη, καθώς οι ΗΠΑ δοκιμάζονται διπλά από τον κορωνοϊό εν 

μέσω σφοδρών πολιτικών αντιπαραθέσεων για την ανάδειξη Προέδρου το Νοέμβριο του 2020. 4 

Οι αντιλήψεις που προπαγανδίζουν αδυναμία των ΗΠΑ καλλιεργούν παράλληλα ανάγκες να καλυφθεί 

το «κενό ηγεσίας». Επίδοξοι πόλοι (Ρωσία, Κίνα, Τουρκία) κινητοποιούνται εντονότερα σε 

περιφερειακά μέτωπα, όπου δεν κρίνονται ζωτικά συμφέροντα και δεν προκαλείται αυταπόδεικτα 

αμερικανική αντίδραση. Τα Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος ανήκουν σε αυτά. Επομένως, 

θέλοντας και μη, η Ελλάδα μπορεί να κεφαλαιοποιήσει στην οικονομική πολιτική τον αποτελεσματικό 

τοπικό έλεγχο του Covid-19, αλλά δεν ισχύει το ίδιο στην εξωτερική πολιτική. Εκεί χρειάζεται 

αμυντική στιβαρότητα και επιβεβαίωση εν τοις πράγμασι των συμμαχιών που έχει κτίσει επί δεκαετίες 

για να διαφυλάξει τη γεωπολιτική της θέση.  

Στην οικονομία ξεχωρίζουν τρεις προκλήσεις με διακλαδώσεις στην εξωτερική πολιτική. 

Πρώτη είναι η αναδίπλωση της παγκοσμιοποίησης. Αχνοφαινόταν μετά την οικονομική κρίση του 

2008.5 Τώρα γίνεται ταχύτερη με συγκεκριμένο επίκεντρο την Κίνα. Παραδόξως, η Ελλάδα 

ανακάλυψε την παγκοσμιοποίηση πρωτίστως μέσω Κίνας λίγο πριν και μετά την οικονομική κρίση 

του 2008 όταν αναζητούσε πηγές εσόδων εν μέσω οικονομικής καταρράκωσης. Το «άνοιγμα στην 

Κίνα» δεν αποτελούσε εξαίρεση στη γενική ευρωπαϊκή τάση για συμμετοχή στο κινεζικό Belt and 

Road Initiative (BRI).6 Η οικονομική αδυναμία της Ελλάδας την καθιστούσε, ωστόσο, πιο ευάλωτη 

σε πολιτικές επιρροές και εξαρτήσεις. Ευνοϊκά επενεργούσε το κοινωνικά αποκεντρωμένο τοπικό 

οικονομικό μοντέλο με το υψηλό ποσοστό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενων 

και μικροϊδιοκτητών. Εκτός από τους δημόσιους οργανισμούς, πολλοί μεμονωμένοι πολίτες βρήκαν 

στην κινεζική «πλημμυρίδα» οικονομικές διεξόδους για ακίνητα και επιχειρήσεις στη διάρκεια μιας 

δεκαετίας καταπόντισης των εισοδημάτων τους.7 

Αυτή η ευαλωτότητα δεν είναι πλέον ανεκτή στη Δύση. Η Κίνα χρεώνεται την τραγική εξάπλωση του 

κορωνοϊού στην υφήλιο λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης και κινητοποίησης του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).8 Η αποστασιοποίηση από την Κίνα ξεκινά από τις ΗΠΑ και 

συμπαρασύρει ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Ουσιαστικά, η Ουάσιγκτον ανακρούει πρύμναν από δικές 

της πολιτικές που ξεκίνησαν πριν από μισό αιώνα περίπου. Ήταν εκείνη που τη δεκαετία του 1970, 

στο πλαίσιο της διεθνούς ύφεσης και της πολιτικής ισορροπίας δυνάμεων, άνοιξε την πόρτα της 

διεθνούς αγοράς και των διεθνών οργανισμών στον ασιατικό γίγαντα, όταν βρέθηκε απομονωμένος 

 
3 Chase-Dunn, C., Kwon, R., Lawrence, K., & Inoue, H. (2011) “Last of the Hegemons: US Decline and Global 

Governance”, International Review of Modern Sociology, 37(1), σελ. 1-29. Shifrinson, J. & Beckley, M. (2012) “Debating 

China's Rise and U.S. Decline”, International Security, 37(3), σελ. 172-181. 
4 Dunn, D. (2005) “Isolationism Revisited: Seven Persistent Myths in the Contemporary American Foreign Policy 

Debate”, Review of International Studies, 31(2), σελ. 237-261. Hickey, D.V.V. (2020) “China’s Expanding Engagement 

in Global Health”, Asian Perspective 44(2), σελ. 327-342.  
5 Galston, W.A. (2020), “The Enduring Vulnerability of Liberal Democracy”, Journal of Democracy 31 (3), σελ. 8-24.  
6 Baark, E. (2019) “European Perspectives on the Chinese Belt and Road Initiative”, China: An International Journal, 

17(4), σελ. 76-95. Clarke, M. (2017) “The Belt and Road Initiative: China's New Grand Strategy?”, Asia Policy, 24, σελ. 

71-79. 
7 Brillaud, L. & Martini, M. (2018) “European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas”, Transparency 

International, σελ. 8-17.  
8 Rolland, N. (2020) “China's Pandemic Power Play”, Journal of Democracy, 31(3), σελ. 25-38. 
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από τον ιδεολογικά ομογάλακτο σοβιετικό συνασπισμό.9 Στους ίδιους διεθνείς οργανισμούς -π.χ ΟΗΕ, 

ΠΟΥ- δρομολογείται σήμερα μείωση της δυτικής έκθεσης στην Κίνα με αφετηρία στρατηγικούς 

τομείς υγείας, πληροφόρησης, υποδομών κ.λπ.10  

Για την ελληνική οικονομία αναδύεται το ερώτημα πώς θα καλυφθεί το κενό μεταξύ της 

προηγούμενης και της νέας οικονομικής ανωμαλίας. Εδώ έγκειται η δεύτερη μεγάλη οικονομική 

πρόκληση του Covid-19. Η Ελλάδα εξήλθε προ διετίας μουδιασμένα από δέκα χρόνια λιτότητας 

έχοντας απωλέσει 25% του ΑΕΠ, σχεδόν μισό εκατομμύριο νέους επιστήμονες που μετανάστευσαν 

αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό, τη μισή περίπου δημόσια χρηματοδότηση του συστήματος 

υγείας11 και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας με την ανεργία να έχει σκαρφαλώσει το 2014 στο 

27,5%, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από το μέσο όρο της ΕΕ (10,8%). Το ποσοστό μειώθηκε μόλις στο 

16,8% στο δ’ τρίμηνο του 2019.12 Πάνω σε αυτό το προβληματικό υπόστρωμα τέθηκαν 

δημοσιονομικοί στόχοι, που τώρα φαίνονται εντελώς άπιαστοι.13 Με την πανδημία η ύφεση παίρνει 

τη θέση της μεγέθυνσης και η ανεργία της απασχόλησης διευρύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.14 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για την Ελλάδα ύφεση 8% το 2020, το ΔΝΤ 10%. Το πρωτογενές 

έλλειμμα υπολογίζεται σε 5,1%. Το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών το υπολογίζει χαμηλότερα, στο 

2,8%. Στην διάρκεια της καραντίνας προβλεπόταν μείωση στο μισό και γρήγορη ανάταξη το 2021. Οι 

υπολογισμοί μεταβάλλονται προς το αρνητικότερο. Στα μισά περίπου του 2020, με δεδομένα το 

δεύτερο κύμα και την απουσία μαζικού εμβολίου και προπάντων θεραπείας του Covid-19 τουλάχιστον 

μέχρι το τέλος του έτους ή την άνοιξη του 2021, το επόμενο οικονομικό έτος προεξοφλείται ως χρονιά 

συνεχιζόμενης ύφεσης. Η επίσημη μέση ετήσια ανεργία στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 

2020 το 20% στο γενικό πληθυσμό, το 25% στις γυναίκες, το 32% στους νέους (15-24 ετών). Η 

πολιτική κουλτούρα αλλά και οι μεγαλύτεροι αριθμοί γυναικών στους πληττόμενους από την 

πανδημία τομείς υπηρεσιών επιδεινώνουν τη γυναικεία ανεργία. 15  

Το πρόβλημα δεν είναι μόνον δημοσιονομικό και βραχυπρόθεσμο. Η ανασφάλεια στο πεδίο της υγείας 

πλήττει την καρδιά του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου που βασίζεται σε υπηρεσίες με πυρήνα τον 

τουρισμό. Κοινωνική απόσταση και ταξίδια δεν συνάδουν. Οι μεγάλες μάζες ανθρώπων με 

περίσσευμα χρόνου, χρήματος και διάθεσης για ψυχαγωγία στις οποίες στηρίζονται οι τουριστικές 

υπηρεσίες είναι πολυτέλειες που υποχωρούν στη Δύση για μερικά χρόνια. Εύλογα αναμένεται να 

συμπιεστεί δραστικά ο κύκλος εργασιών του τουρισμού, της «ατμομηχανής» της ελληνικής 

οικονομίας, η οποία αντιστοιχεί άμεσα στο 11,7% και έμμεσα στο 30,9% του ΑΕΠ. Η πτώση του 

τουρισμού εκτιμάται από 50% έως 70% το 2020. Παραμένει ερώτημα αν θα είναι ανατάξιμη το 2021. 

Πιθανότατα ο πλανήτης θα εγκαταλείψει σταδιακά και επιφυλακτικά τα μέτρα κοινωνικής απόστασης. 

Οι (απαραίτητες για την Ελλάδα) αερομεταφορές θα χρειαστούν χρόνο να συνέλθουν, ενώ χιλιάδες 

 
9 Westad, A., Restless Empire. China and the World Since 1750, New York: Basic Books, 2012, σελ. 365-400. 
10 Hatuel-Radoshitzky M. et al., Global Governance and COVID-19: Why International Cooperation Still Matters, New 

York: Council on Foreign Relations, 2020, σελ.10–12. 
11 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ η συνολική κατά κεφαλήν δημόσια δαπάνη υγείας στην Ελλάδα είναι 

χαμηλότερη κατά 52,1% σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουλιώτης, Κ. et al. (2018) “Οι 

επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία και το σύστημα υγείας: Σκέψεις και δεδομένα για την ελληνική περίπτωση”, Αρχεία 

Ελληνικής Ιατρικής, 35 (1), σελ. 9-16. 
12 Κωστής, Κ., Ο Πλούτος της Ελλάδας, Αθήνα: Πατάκης, 2019, σελ. 539. 
13 Ψαλιδόπουλος, Μ.), Τα Δάνεια της Ελλάδας, Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2019, σελ. 264-270.  
14 Κωστής, Πλούτος, σελ. 537-542. 
15 Matsaganis, Μ. (2012) “Social policy in Hard Times: The Case of Greece”, Critical Social Policy, 32 (3), σελ. 406-421. 
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θέσεις εργασίας και μαζί δεξιότητες θα αδρανήσουν στο μεταξύ. Το μοντέλο του ελληνικού τουρισμού 

που παραπέμπει σε δομές της δεκαετίας του 1960, χρήζει, επομένως, αναθεώρησης για να διατηρήσει 

την ανταγωνιστικότητά του και η ελληνική οικονομία χρήζει διαφοροποίησης για να αντέχει διεθνείς 

κλονισμούς. 

Σε αντίθεση με άλλες δυτικές χώρες που έχουν αναπτύξει ισόρροπα εξαγωγές στον πρωτογενή και 

δευτερογενή τομέα, η Ελλάδα επιδεικνύει σχεδόν «μονοκαλλιέργεια» υπηρεσιών τουρισμού. Η 

γεωγραφική απόσταση από την ηπειρωτική Ευρώπη και ο νησιωτικός χαρακτήρας αυξάνουν επιπλέον 

την τρωτότητά της σε ρήγματα μεταφορών και αλυσίδων προμηθειών. Έγινε αισθητό στην 

ανοιξιάτικη κορύφωση του κορωνοϊού. Οι ελλείψεις της ΕΕ σε ιατροφαρμακευτικό υλικό έπληξαν 

διαρκέστερα χώρες με περιορισμένη βιομηχανική βάση. 

Η πανδημία επιβραδύνει τους ρυθμούς της παγκόσμιας οικονομίας. Το υποτονικό μεσοδιάστημα 

προσφέρεται για μεταρρυθμίσεις, για να μπορέσει η Ελλάδα να ελέγχει την κατάστασή της την ώρα 

του απολογισμού. Πρώτον, προβαίνοντας σε απαραίτητη αναπροσαρμογή του ελληνικού 

παραγωγικού μοντέλου. Απαιτεί χρόνια, αλλά η αρχή θα δώσει γρήγορα προοπτική προσελκύοντας 

επενδύσεις. Το νέο μίγμα προϋποθέτει εντατικοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής, που αφέθηκε να 

ακολουθεί σκόρπια τα κοινοτικά κονδύλια, καθώς και της μεταποίησης, η οποία συρρικνώθηκε από 

τη δεκαετία του 1970 εν όψει του ανταγωνισμού που έφερνε η προσχώρηση στην κοινή ευρωπαϊκή 

αγορά.16 Ανερχόμενοι αναπτυξιακοί τομείς έχουν τεθεί, επίσης, στο τραπέζι, όπως το περιβάλλον και 

η ψηφιακή τεχνολογία που προϋποθέτουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις υποδομές, στην 

εκπαίδευση και στη δημόσια διοίκηση. Η καραντίνα ανέδειξε τα ελλείμματα ανά τομέα: ορισμένοι 

κλάδοι λειτούργησαν άριστα με τηλε-εργασία ή τηλε-εκπαίδευση (π.χ. τράπεζες, πανεπιστήμια), ενώ 

άλλοι εν μέρει μόνο (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία) λόγω έλλειψης υποδομών ή εξοικείωσης με 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες.  

Μια παράπλευρη απώλεια της οικονομικής επιβράδυνσης είναι η μείωση της ελκυστικότητας της 

Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Το διακύβευμα των περυσινών εκλογών ήταν η μείωση του 

κράτους. Κλειδί αποτελούσε η φιλελευθεροποίηση της οικονομίας με επίκεντρο τις ιδιωτικοποιήσεις 

προκειμένου να μειωθούν οι φόροι και να τονωθεί η απασχόληση. Ένα χρόνο μετά το διακύβευμα έχει 

αντιστραφεί: πρώτη προτεραιότητα είναι η επέκταση του κράτους με δημοσιονομική προστασία 

(επιχορήγηση μισθών, ιατρική φροντίδα, χρηματοδότηση της επιστήμης κ.ά), ενδεχομένως και με 

κρατικοποιήσεις, όπως ζητούν ήδη επιχειρηματικοί κολοσσοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.17 Σαν 

να πατήθηκε ένα κουμπί και βρεθήκαμε σε άλλη εποχή. Πράγμα διόλου ασυνήθιστο στην ιστορία...  

Επιτακτική ανάγκη μεταρρύθμισης ανακύπτει για το δημόσιο σύστημα υγείας. Την τελευταία 

εικοσαετία επλήγη απανωτά από την παγκοσμιοποίηση, τα προγράμματα λιτότητας και τη δημοφιλή 

αντίληψη ότι η υγεία δεν αποτελεί δημόσιο αγαθό. Στις θεωρίες περί «μικρού κράτους», η «απαλλαγή» 

του κρατικού προϋπολογισμού από δαπάνες υγείας θεωρούνταν προϋπόθεση για τη δημοσιονομική 

εξυγίανση, αλλά και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.18 Η πανδημία ανέτρεψε την τάση. 

 
16 Κωστής, Πλούτος, σελ. 470-476.  
17 Ιδίως στις αερομεταφορές, π.χ. Aegean, Lufthansa κ.ά.  
18 Keane, C., Marx, J., & Ricci, E. (2003) “Managerial and Professional Beliefs Influencing Public Health Privatization: 

Results of a National Survey of Local Health Department Directors”, Journal of Health and Social Behavior, 44(1), 97-

110. 



Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΟΧΗΣ 111 

 

 

Επικράτησε η απαίτηση για αναβαθμισμένο δημόσιο χαρακτήρα των συστημάτων υγείας, ο οποίος 

καθιερώνεται πλέον ως κεντρικό κριτήριο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 

διακυβέρνησης.19 

Η Ελλάδα χρειάζεται εξωτερική βοήθεια για να τα καταφέρει. Τρίτη μεγάλη οικονομική πρόκληση 

είναι να εξασφαλίσει γενναίες επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ορθώς έχει τονιστεί 

από την ελληνική πλευρά ότι δεν χρειάζεται και δεν αντέχει περισσότερα δάνεια με δημόσιο χρέος 

ήδη στο 181% περίπου του ΑΕΠ. Ήταν φυσικό στη σχετική ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση να συνταχθεί 

με τις χειμαζόμενες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (Ιταλία, Ισπανία) υπέρ ενός εκτεταμένου πακέτου 

στήριξης των εθνικών οικονομιών. Με τα ποσά να μοιράζονται τελικώς στη Σύνοδο Κορυφής στις 17-

19 Ιουλίου 2020 σε 390 δις ευρώ επιχορηγήσεων και 360 δις ευρώ χαμηλότοκων μακροπρόθεσμων 

δανείων, η Ελλάδα εξασφάλισε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (PEPP, Pandemic Emergency 

Purchase Programme) συνολικά 31 δις ευρώ: 19 δις ευρώ επιχορηγήσεις και 12,5 δις ευρώ δάνεια για 

τα έτη 2021-2023, με το 70% των επιχορηγήσεων (13,3 δις ευρώ να διατίθενται κατά τα έτη 2021 και 

2022 και το υπόλοιπο 30% έως το τέλος του 2023. Με άλλα 38 δις ευρώ να παρέχονται από το 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027, το 

συνολικό κονδύλι των 70 δις ευρώ προσέφερε μια ανάσα μέσα στην αβεβαιότητα των εξελίξεων. 

Ωστόσο, η μείωση των επιχορηγήσεων από την αρχική προσφορά των 500 δις ευρώ λόγω των πιέσεων 

που άσκησαν οι «φειδωλοί» ή «τσιγκούνηδες» του Βορρά (Αυστρία, Δανία Ολλανδία, Σουηδία, 

Φινλανδία), η διαχείριση των ποσών αυτών υπόκειται σε πολλούς περιορισμούς, ενώ δεν αποκλείεται 

να χρειαστεί αναθεώρηση σε περίπτωση έξαρσης της πανδημίας και των συνεπειών της. Προσγείωση 

στην πραγματικότητα επιφέρει, άλλωστε, το συνολικό ποσό του πακέτου στήριξης ως ποσοστού του 

ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ (μόλις 1,35%), ενώ κατά μέσο όρο στην ΕΕ προβλέπεται ύφεση 7,5% για το 

2020 και 6% για το 2021. Το συνολικό ευρωπαϊκό πακέτο ανάκαμψης ωχριά, επίσης, μπροστά στα $3 

τρις που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον για τις εξίσου δοκιμαζόμενες ΗΠΑ με την προοπτική να γίνουν 

$6 τρις.20  

Από την αλληλεγγύη που θα επιδείξει η ΕΕ σε όλα τα στάδια κρίνεται εν πολλοίς και το μέλλον της 

ενοποίησης. Η πανδημία δεν τη βρίσκει στην καλύτερη στιγμή της. Ήδη την εγκαταλείπει ένα μεγάλο 

και ιστορικά σημαντικό κράτος-μέλος, η Βρετανία, ενώ στη δεκαετία της κρίσης αποξενώθηκαν οι 

υπερδανεισμένες εθνικές οικονομίες του Νότου. Μετά το Brexit επίφοβη εμφανίζεται κατά καιρούς η 

Ιταλία, η οποία, ενώ κτυπήθηκε βαριά από την προηγούμενη κρίση και από τον κορωνοϊό, θεωρεί 

ανεπαρκή την κοινοτική στήριξη. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να συνταχθεί με την σκληρή γραμμή των 

«νοτίων αξιώσεων» σε αυτή τη δοκιμασία, τη μεγαλύτερη για την Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο όπου είναι λιγότερο μόνη από ό,τι στην οικονομική κρίση του 2008.  

Η πρόκληση στην εξωτερική πολιτική είναι να μην μεταφραστούν η μεταβατικότητα και η οικονομική 

αβεβαιότητα σε γεωπολιτική αποδυνάμωση. Κρίσιμο είναι το μεσοδιάστημα, μέχρι να γίνει ορατή η 

αναστήλωση της οικονομίας. Παραδόξως, το εσωτερικό πολιτικό μέτωπο παρέχει συνθήκες 

συναίνεσης. Ενώ σοβεί ο ανταγωνισμός για οικονομικά και κοινωνικά θέματα, στην εξωτερική 

πολιτική παρατηρείται μια θεμελιώδης σύγκλιση των περισσότερων κομμάτων στις πάγιες 

 
19 Kapur, K., Suri, S., Bernes, T., Brozus, L., Hatuel-Radoshitzky, M., Heistein, A., Caballero-Anthony, M., Challenges of 

Global Governance Amid the COVID-19 Pandemic, Council on Foreign Relations, 2020, σελ. 36-38. 
20 Scherbina, A., Determining the Optimal Duration of the COVID-19 Suppression Policy: A Cost-Benefit Analysis, 

Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 2020.  
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στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας. Η εξαίρεση της εξωτερικής πολιτικής από τον κομματικό 

ανταγωνισμό αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στα ελληνικά δεδομένα. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τη 

μικροπολιτική εκμετάλλευση που υπέστησαν το Κυπριακό ή το Μακεδονικό με ολέθριες συνέπειες 

για την εξωτερική πολιτική. Στη σημερινή σύγκλιση συντελούν προφανώς η σοβαρότητα των πιέσεων 

που δέχεται η Ελλάδα, καθώς και η ευθυγράμμιση της αντιπολίτευσης με το φιλοδυτικό 

προσανατολισμό της χώρας. 

Η διεθνής οικονομική αναταραχή ενθαρρύνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Μόνιμη πηγή ανταγωνισμού 

για την Ελλάδα είναι η Τουρκία. Εντείνοντας τη διαρκή προσπάθεια να αναδειχθεί σε πολυτιμότερο 

πάροχο ασφάλειας για τη Δύση σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων έχει χαρακτηριστεί 

«ταραξίας». Πρόσφατη προσθήκη στο μακροσκελή κατάλογο θεμάτων που θέτει η Άγκυρα από το 

1973 για να επιμηκύνει την ελληνο-τουρκική διαφορά είναι το λεγόμενο «τουρκο-λιβυκό μνημόνιο» 

(27 Νοεμβρίου 2019).21 Η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν αντάλλαξε στρατιωτική στήριξη προς την 

αμφισβητούμενη κυβέρνηση Σάρατζ με την παρεμπόδιση της ανάπτυξης «νότιων διαδρόμων» 

φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο σχεδιασμός για τον αγωγό East Med και σταθμών LNG 

στην περιοχή βασίζεται στις λεγόμενες «τριγωνικές συνεργασίες» της Ελλάδας με την Κύπρο, την 

Αίγυπτο και το Ισραήλ στις οριοθετημένες ΑΟΖ τους. Οι θεσμικές επιπλοκές της τουρκο-λιβυκής 

σφήνας δημιούργησαν αντικίνητρο στον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει σε εξορύξεις και αγωγούς στην 

περιοχή. Επικουρικά, μήνες πριν από την υπογραφή του «τουρκο-λιβυκού μνημονίου» 

αναζωπυρώθηκαν αναλύσεις για την απουσία αξιόλογων κοιτασμάτων στη θαλάσσια περιοχή της 

Κύπρου, όπου κατέπλευσαν, όμως, για έρευνες και έλεγχο τουρκικά ερευνητικά σκάφη («Φατίχ» και 

«Γιαβούζ») με προειδοποιήσεις. Μόνο το ενδιαφέρον μιας μεγάλης δύναμης μπορούσε να αντιστρέψει 

το κλίμα. Η παρέμβαση των ΗΠΑ με την υπογραφή της συμφωνίας για την κατασκευή του East Med 

τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου 2020 ήταν καθοριστική για την αντιστροφή του αντιπαραγωγικού 

κλίματος. 

Η προσπάθεια της Τουρκίας να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη και στην Ανατολική Μεσόγειο 

(«δόγμα «Γαλάζιας Πατρίδας») μετά τη Μέση Ανατολή είναι συμβατή με τα συμφέροντα και άλλων, 

ισχυρότερων κρατών. «Φυσικός» σύμμαχος σε θέματα αγωγών είναι η Ρωσία. O αγωγός East Μed 

διασπά την αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο. Είναι ευθέως ανταγωνιστικός 

προς τον ρωσο-τουρκικό διάδρομο (Turkstream) και ιδίως τον αγωγό Nordstream II, ο οποίος 

σχεδιάστηκε να μεταφέρει το φυσικό αέριο κατευθείαν στη Γερμανία παρακάμπτοντας χώρες από τις 

οποίες περνούσε ο αγωγός Nordstream I (Πολωνία, Ουκρανία).22 Η ΕΕ έχει περιοριστεί σε 

ατελέσφορες λεκτικές επιπλήξεις προς την Άγκυρα. Με εξαίρεση τη Γαλλία, η οποία πιέζει ανοικτά 

την Τουρκία να εγκαταλείψει τα «επικίνδυνα παιχνίδια» στη Λιβύη και υποστηρίζει την Κύπρο 

απέναντι στις «παράνομες» τουρκικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ, από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες μόνον η Ιταλία με τα ειδικά συμφέροντα στη Λιβύη, έχει καταδικάσει τις προκλήσεις της 

Άγκυρας. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι ως πάροχος ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας, τόσο 

στη Λιβύη όσο και στην Τουρκία, η ΕΕ διαθέτει πειστικά διαπραγματευτικά εργαλεία για να 

 
21 Σβολόπουλος, Κ., Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, 1945-1981, τ. Β’, Αθήνα: Εστία, 2001, σελ. 207-217, 248-259. 

Botsiou, K. E., “Greek –Turkish Relations since 1974: efforts for rapprochement and co-operation”, στο Chila, I. (ed.) La 

Grèce dans le sud-est européeen: enjeux régionaux et perspectives, Mésogeios 22-23, 2004, σελ. 153-188. 
22 Coote, Β., Sectoral Sanctions οn Energy, Washington, D.C.: Atlantic Council, 2018. Markus, S. (2017) "Oligarchs and 

Corruption in Putin's Russia: Of Sand Castles and Geopolitical Volunteering”, Georgetown Journal of International 

Affairs, 18 (2), σελ. 26-32. 
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αποτρέψει ή να ματαιώσει επιθετικές κινήσεις, ειδικά αν βλάπτουν κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-

μελών της. Σε αυτή την κατεύθυνση πολιτικής πίεσης απαιτείται εντονότερη ελληνική 

δραστηριοποίηση παράλληλα με την αξιοποίηση του διεθνούς δικαίου.23 

Το διμερές επίπεδο ακολουθεί τους δικούς του κανόνες έντασης και ύφεσης. Μετά από εξάμηνη 

περίπου ψύχρανση ως συνέπεια του «τουρκο-λιβυκού μνημονίου», οι ελληνοτουρκικές συνομιλίες 

ξανάρχισαν το καλοκαίρι του 2020. Η εξέλιξη κρίθηκε θετικά, καθώς η έλλειψη διαλόγου έχει 

ιστορικά αποδειχθεί πιο επικίνδυνη από την αποτυχία του. Είναι δύσκολο, πάντως, να καρποφορήσει 

μετά την απόφαση της Άγκυρας να μετατρέψει το ναό της Αγίας Σοφίας, προστατευόμενο μνημείο 

της UNESCO και μουσείο από το 1935, σε μουσουλμανικό τέμενος. Την προσβλητική για 

εκατοντάδες εκατομμύρια χριστιανούς ανά τον κόσμο κίνηση υπογραμμίζει η επιλογή της 

ημερομηνίας για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή στις 24 Ιουλίου: είναι αφενός η επέτειος της 

αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα το 1974 μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 

αφετέρου της υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάνης το 1923, η οποία πρωταγωνιστεί στο 

αναθεωρητικό στόχαστρο του προέδρου Ερντογάν.24 

Ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια ήταν το 

μεταναστευτικό/ προσφυγικό ζήτημα. Ενώ στην πανδημία συνεχίζονται έστω μειωμένες οι 

πληθυσμιακές ροές, δεν είναι πια προτεραιότητα για τους πολίτες. Το θέμα υφαίνεται και στον 

κομματικό ανταγωνισμό. Μειώνεται, παράλληλα, στα κράτη-μέλη της ΕΕ η επιρροή της ακροδεξιάς, 

η οποία το καλλιεργούσε και το καρπωνόταν πολιτικά, γεγονός που ενίσχυε την Τουρκία ως ανάχωμα 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων. Τα ακροδεξιά κόμματα χάνουν ψηφοφόρους που 

αντιδρούν στην σχέση τους με τη βία και στην ένδεια πολιτικών προτάσεων. Η στροφή προς την 

κρατική προστασία για όλους, την οποία γεννά η πανδημία, ακυρώνει τις φωνασκίες περί ανάγκης 

μείωσης του κοινωνικού κράτους για τους «ξένους». Κατά τόπους εκλογικά αποτελέσματα είναι 

εύγλωττα. Ενώ συρρικνώνονται τα ποσοστά των ακροδεξιών, ανεβαίνουν οι Σοσιαλιστές και ο 

Πράσινοι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η AFD στη Γερμανία στις πρόσφατες τοπικές εκλογές 

το Φεβρουάριο του 2020 (Αμβούργο) και οι δημοτικές εκλογές στη Γαλλία τον Ιούνιο του 2020. Σαν 

συνέπεια, το μεταναστευτικό/ προσφυγικό στο Αιγαίο τείνει να αντιμετωπίζεται από εξωτερικούς 

παρατηρητές ως θέμα κυρίως τοπικό και από την Τουρκία ως ένα ακόμη διμερές «ελληνο-τουρκικό». 

Η προσθήκη του στα «υπό διαπραγμάτευση» ζητήματα εμπίπτει στην πάγια γενική στρατηγική της 

Άγκυρας. 

Μια επίπτωση του COVID-19 είναι η αναστολή της διεύρυνσης της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια. Τα 

προηγούμενα χρόνια η Αθήνα επένδυσε στην σταθεροποίηση της περιοχής,25 ώστε να επικεντρωθεί 

στα οξύτερα προβλήματα με την Τουρκία και στο Κυπριακό που βρίσκονται στο μεσογειακό κέντρο 

βάρους της. Για τον σκοπό αυτό, επεδίωξε να ενισχύσει την ελληνική επιρροή στα Βαλκάνια 

απομακρύνοντας το υπεραιωνόβιο αγκάθι του Μακεδονικού ζητήματος. Η Συμφωνία των Πρεσπών 

(17 Ιουνίου 2018) άνοιξε το δρόμο για την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ με 

 
23 Ροζάκης, Χ., «Το Διεθνές Δίκαιο και η λειτουργία του στις Ελληνο-Τουρκικές Σχέσεις (1974-2004)», στο 

Αρβανιτόπουλος, Κ., Κοππά, Μ. (επμ.) 30 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής 1974-2004, Αθήνα: Λιβάνης, 2005, 

σελ. 155-162. 
24 Tsakiris, T. (2017) “Cyprus’s Natural Gas Strategy: Geopolitical and Economic Preconditions”, Mediterranean 

Quarterly, 28 (1), σελ. 29-57.  
25 Chila, I., “La ‘Paix démocratique’ dals le Balkans et le rôle de la Grèce”, στο Chila, I. (ed.) La Grèce dans le sud-est 

européeen: enjeux régionaux et perspectives, Mésogeios 22-23, 2004, σελ. 24-41. 
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την ονομασία «Βόρεια Μακεδονία». Η πρώτη έγινε, η δεύτερη παραμένει μετέωρη. Διακόπηκε 

απότομα μετά το ηχηρό γαλλικό «όχι», τον Οκτώβριο του 2019, στην έναρξη ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Με την πανδημία πέρασε για τα καλά 

σε δεύτερη μοίρα. Όμως, το «πάγωμα» της ευρωπαϊκής διεύρυνσης σχετικοποιεί την ελληνική 

πολιτική επένδυση στην περιφερειακή εξομάλυνση και μάλιστα με υπερβάσεις σε σύνθετα ζητήματα 

εθνικής ταυτότητας. Η Βόρεια Μακεδονία παραμένει με διαφορά ο στενότερος νατοϊκός εταίρος της 

Ελλάδας στα Βαλκάνια. Η σχέση αυτή χρειάζεται να αναπτυχθεί περισσότερο. Η Ελλάδα μπορεί να 

βοηθήσει τη χώρα που έχει πληγεί έντονα από τον Covid-19 με εθνικούς και ευρωπαϊκούς υλικούς και 

άυλους πόρους. Είναι μία επένδυση που θα βρει μπροστά της στο τέλος της δοκιμασίας. Το 

πειστικότερο επιχείρημα, βέβαια, έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση: τί θα συμβεί εάν δεν 

προχωρήσει εγκαίρως η διεύρυνση στη Βόρεια Μακεδονία και στα Δυτικά Βαλκάνια; Επειδή ως 

γνωστόν, η πολιτική, απεχθάνεται το κενό, ήδη κινούνται να το αναπληρώσουν άλλες επιρροές 

(Ρωσία, Τουρκία, Κίνα).  

Συμπερασματικά, εφόσον παραμένει η ρευστότητα στη βαλκανική ενδοχώρα, η μεγαλύτερη 

πρόκληση για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι να ενδυναμώσει διμερείς και πολυμερείς σχέσεις 

στο Μεσογειακό μέτωπο. Προέχει η έμφαση στο ΝΑΤΟ και στην ενδυναμωμένη σχέση με τις ΗΠΑ. 

Οι νεότερες οικονομικές συνεργασίες με το Ισραήλ και την Αίγυπτο περιέχουν εν δυνάμει στρατηγική 

συνεργασία, αλλά απέχουν ακόμα πολύ από εγγυήσεις συλλογικής ασφάλειας. Πρωτίστως, βοηθούν 

στην αποτροπή απέναντι σε τουρκικές οχλήσεις με τη δύναμη να μαγνητίζουν δυνατά επιχειρηματικά 

συμφέροντα και ισχυρές χώρες. Από πρωτοβουλίες της προηγούμενης διετίας που υποστηρίχθηκαν, 

εκτός από χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, επίσης από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ιταλία (π.χ. East 

Med Gas Forum, Σύνοδος των Χωρών Νότου της ΕΕ)26 φαίνεται ότι στην περιοχή διαμορφώνεται ένα 

διακριτό υποσύνολο μέσα ή δίπλα στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ με ακρογωνιαίο λίθο τα κοινά ενεργειακά 

συμφέροντα, από τα οποία μέχρι πρόσφατα είχε επιλέξει να απουσιάζει η Τουρκία.  

Η πανδημία ανανεώνει τις πολιτικές ευκαιρίες. Η εξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο δεν 

θα είναι αποδεκτή σε συνθήκες διάστασης πλούσιου Βορρά και φτωχού Νότου και ενώ δοκιμάζονται 

πολλαπλώς οι ΗΠΑ. Η Τουρκία δεν μπορεί να επιβληθεί στη μεσογειακή ενεργειακή συνεργασία σαν 

περιφερειακός ηγεμόνας χωρίς να εγκαταλείψει την ενεργειακή σχέση της με τη Ρωσία, που αποτελεί 

προαπαιτούμενο για την αναβάθμιση των νότιων ενεργειακών «διαδρόμων». Η ελληνική εξωτερική 

πολιτική διαθέτει απόθεμα υλικών και διπλωματικών μέσων για να αξιώσει την αναβάθμιση της δικής 

της θέσης -και της Κύπρου- ως παράγοντα σταθερότητας από τα Βαλκάνια έως  την Ανατολική 

Μεσόγειο την στιγμή που η Τουρκία διατηρεί λιγότερο ισχυρές συμμαχίες στην περιοχή. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι, βέβαια, η δική της αυτόνομη αποτρεπτική και αμυντική ικανότητα ώστε να 

διατηρεί και να ανανεώνει την στρατηγική της σημασία. Η σύζευξη με την Κύπρο είναι εκ των ων ουκ 

άνευ για να αποδίδει η μακροχρόνια ελληνική στρατηγική των «δύο ελληνικών κρατών» στους 

διεθνείς οργανισμούς.27 

Στην κρίση της πανδημίας οι οικονομικές συνταγές της Ελλάδας έχουν μικρά περιθώρια να 

αποκλίνουν από εταίρους και συμμάχους. Παρά τις τοπικές ιδιαιτερότητες, οι διεθνείς αλλαγές θα 

καθορίσουν την πορεία της. Στην εξωτερική πολιτική, όμως, δεν αρκεί η οικονομική ευρωστία. Το 

 
26 Sartori, N., Italy and Security in the Mediterranean στο Marrone A. & Nones M (eds.), Roma: Istituto Affari 

Internazionali, 2016, σελ. 47-66. 
27 Platias, A. G. (1996), “Greek Deterrence Strategy”, Hellenic Studies, Αutumn 1996, σελ. 33-54. 
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συγκριτικό πλεονέκτημα διατηρείται όταν τονίζονται οι εθνικές ιδιομορφίες και προβάλλεται η 

αμυντική σημασία και ετοιμότητα σαν εχέγγυο αλληλεγγύης. Οι κρίσεις παρέχουν σε μικρά κράτη με 

γεωπολιτική βαρύτητα πολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες. Ιδιαίτερα σε εποχές που ισχυρά κράτη 

και διεθνείς οργανισμοί αλλάζουν παραδοχές και συσπειρώνουν δυνάμεις. Εποχές σαν τη σημερινή. 
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Μαριλένα Κοππά 

 

Η κρίση του COVID- 19 μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιούργησε νέα δεδομένα στις διεθνείς 

σχέσεις, στην οικονομία, στον τομέα των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών1. Η πανδημία, το 

τέλος της οποίας δεν είναι ακόμη ορατό, προκάλεσε παγκόσμιες βαθιές αλλαγές στην ασφάλεια των 

πολιτών, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη, οδηγώντας σε μια ύφεση που ξεπερνά 

κατά πολύ την κρίση του 20082. Οι κυβερνήσεις δεσμεύουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους για 

την αντιμετώπιση της κρίσης δημόσιας υγείας και την επερχόμενη ύφεση ενώ τα φορολογικά έσοδα 

συρρικνώνονται. 

Παράλληλα, έχει καταστεί σαφές ότι οι συνέπειες της πανδημίας στη χώρα είναι σοβαρές και 

μακροπρόθεσμες. Όμως, όπως κάθε κρίση και αυτή μπορεί να είναι και ευκαιρία. 

Κυρίως, μας βοηθάει να ιεραρχήσουμε καλύτερα τις προτεραιότητες μας: 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από ‘αποδιοπομπαίος τράγος’ ή τουλάχιστον φτωχός συγγενής, 

αναβαθμίζεται σε κεντρικό πυλώνα του κράτους και απαιτεί στιβαρή χρηματοδότηση, στήριξη σε 

υποδομές και προσωπικό, εκτός από τον δεδομένο σεβασμό. Σήμερα, ανεξαρτήτως πολιτικής 

τοποθέτησης όλοι μα όλοι αναγνωρίζουν ότι η δημόσια υγεία στηρίζεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Σχετικά με τη διεθνή θέση της χώρας μας, θα ήθελα να υπογραμμίσω τέσσερα σημεία: 

1) Στο ευρωπαϊκό επίπεδο: Σε αυτή την κρίση, αντίθετα με του 2010, δεν είμαστε μόνοι και 

απομονωμένοι εντός της ΕΕ. Το 2010, η ΕΕ χρειάστηκε να εφεύρει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο την ίδια 

ώρα που κατηγορούσε την Ελλάδα για σπατάλη και επιζητούσε την τιμωρία της. Αντίθετα, με μια 

πρωτοφανή απόφαση στις 21 Ιουλίου 2020, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε ένα συνολικό 

πακέτο 1.824,3 δις ευρώ που περιέχει τον επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης (1.074,3 δις για την 

περίοδο 2021-2027) και ένα έκτακτο Σχέδιο χρηματοδότησης, το Next Generation EU (NGEU) με 

750 δις ευρώ3. Το ερώτημα είναι αν αυτό το περίφημο «Ταμείο Ανάκαμψης», όπως το αποκαλούμε,  

θα καταφέρει με τη δυναμική που δημιουργεί να «αιματοδοτήσει» και να σταθεροποιήσει τις 

ευρωπαϊκές οικονομίες χωρίς να προσθέσει νέα βάρη. Σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρουμε ακόμη αν 

μιλάμε για μια παρατεταμένη κρίση ή για ένα χρονικό ορίζοντα που μπορεί να ελεγχθεί. Εκείνο όμως 

που δείχνει σαφές είναι ότι η ΕΕ θα βγει αλλαγμένη από την κρίση: αφενός γιατί φάνηκαν όλες οι 

 
 Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
1 Borrell, J., O κόσμος μετά τον κορωνοϊό: Η νέα πραγματικότητα είναι ήδη εδώ…, ΕΛΙΑΜΕΠ, Policy Brief #114/2020, 

Απρίλιος 2020. 
2 Reinhart, C., Reinhart, V., (2020) “The pandemic Depression. The global economy will never be the same”, Foreign 

Affairs, September/October 2020, vol 99, no 5. 
3 Βλ.Consilium.europa.eu/en/policies/eu-recovery-plan/ [προσβάσιμο 9/9/2020]. 
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αδυναμίες στην κοινή αντιμετώπιση ενός μεγάλου κινδύνου, με την απουσία ουσιαστικής 

αλληλεγγύης την ώρα της κρίσης (θυμίζω ότι η Ιταλία ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό της 

Πολιτικής Προστασίας στα τέλη του Φεβρουαρίου 2020 αλλά μέχρι σχεδόν τα μέσα Μαρτίου κανένα 

κράτος μέλος δεν αντέδρασε) και αφετέρου αποδείχθηκε η κλιμακούμενη επανεθνικοποίηση κρίσιμων 

πολιτικών και όχι το αντίθετο. Η κρίση αυτή κάνει την κρίση του 2008 να ωχριά. Εκείνη ήταν μια 

τραπεζική κρίση 11 αναπτυγμένων κοινωνιών: σήμερα η πανδημία συγκλονίζει σε πολλαπλά επίπεδα 

ολόκληρο τον πλανήτη, με δραματικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή συνοχή. 

Ένα από τα ερωτήματα είναι αν θα μπορέσει να διατηρηθεί ο ευρωπαϊκός χώρος ασφάλειας και 

ελευθερίας, όπως τον γνωρίζαμε. Η ελλιπής ευρωπαϊκή αντίδραση στην μεταναστευτική κρίση έδωσε 

ένα πρώτο χτύπημα στην ίδια την έννοια της αλληλεγγύης. Το κλείσιμο των συνόρων με την πανδημία 

επιδεινώνει μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Η πανδημία επανάφερε στο ευρωπαϊκό σκηνικό συζητήσεις 

για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την έννοια της αλληλεγγύης, ως ουσιαστική απόδειξη μιας κοινής 

ευρωπαϊκής μοίρας. Στη χώρα μας η αλληλεγγύη δοκιμάστηκε ήδη από το 2010: τώρα είμαστε 

μπροστά σε ένα νέο δύσκολο τεστ. 

2) Στο περιφερειακό επίπεδο: Η Τουρκία συμπιεσμένη πολλαπλώς εσωτερικά, οικονομικά, πολιτικά 

και με το προσφυγικό ανοικτό, σε ένα πλαίσιο όπου η πανδημία επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την 

δύσκολη κατάσταση, επιχειρεί, όπως καθημερινά βλέπουμε, να εξάγει την κρίση της στην Ανατολική 

Μεσόγειο όπου αισθάνεται υπό μεγάλη πίεση4. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και κανένας 

εφησυχασμός δεν επιτρέπεται.  Εκεί πρέπει να έχουμε πλήρη συνείδηση, ότι ανεξάρτητα από δηλώσεις 

και καλές προθέσεις, η χώρα θα είναι μόνη της σε οποιαδήποτε κρίση. Για αυτό και η τηλεφωνική 

επαφή Μητσοτάκη Ερντογάν τον Ιούλιο, ήταν στην σωστή κατεύθυνση, όπως και η τριμερής του 

Βερολίνου. Έκτοτε όμως η κρίση με τη γείτονα κλιμακώθηκε λαμβάνοντας εκρηκτικές διαστάσεις. 

Είναι ευτύχημα πάντως που σε αυτή τη συγκυρία η χώρα μας έχει κλείσει το μέτωπο με την Βόρεια 

Μακεδονία. Μακάρι να είχαμε καταλήξει σε μια συμφωνία και με την Αλβανία. Θα ήθελα να 

επισημάνω ότι όση σημασία και αν έχουν οι τριμερείς ή τετραμερείς συμμαχίες με την Κύπρο, την 

Αίγυπτο και το Ισραήλ, ιστορικά οι σύμμαχοι μας ήταν οι βαλκανικές χώρες. Και η συμφωνία των 

Πρεσπών είναι ένα σημαντικό βήμα για να τις εμβαθύνουμε. Αρκεί να επωφεληθούμε από αυτήν και 

να την αξιοποιήσουμε για να χτίσουμε με ενεργητικό τρόπο γέφυρες με τους βόρειους γείτονες μας, 

ακόμη και με αφορμή την πανδημία και τη στήριξη που θα μπορούσαμε να τους παράσχουμε.  

3) Η κρίση του κορωνοϊού επηρεάζει την παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα και θα έχει διαφορετικά 

αποτελέσματα σε καθένα από τα μεγάλα μέτωπα που η ΕΕ έχει να αντιμετωπίσει: από τη Συρία μέχρι 

τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, την τρομοκρατία και τις σχέσεις με τη Ρωσία5. Στον αμυντικό τομέα6 είναι 

σαφές ότι η πανδημία θα οδηγήσει σε νέες περικοπές των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών της 

ΕΕ, κάτι που θα περιπλέξει περαιτέρω τις διατλαντικές σχέσεις. Για να διασφαλίσουν τις πολιτικές 

και αμυντικές προτεραιότητες τους, τα κράτη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ πρέπει να δράσουν με 

 
4 Stanisek, B., Turkey: Remodeling the Eastern Mediterranean. Conflicting exploration of natural gas reserves, 

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf [προσβάσιμο 9/9/2020]. 
5 Βλ. Koenig, N., Stahl, A., How the coronavirus pandemic affects the EU’s geopolitical agenda,  Hertie School, Jacques 

Delors Centre, Policy Paper, 24 April 2020,  
6 Billon-Gallard, A., COVID 19 strengthens the case for EU Defence, www.chathamhouse.org/expert/comment/covid-19-

strengthen-case-eu-defence/  [προσβάσιμο 7/9/2020]. Marrone, A., “The COVID -19 pandemic and European Security: 

between damages and crises”, Instituto Affari Internazionali, https://www.iai.it/it/print/11494. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
http://www.chathamhouse.org/expert/comment/covid-19-strengthen-case-eu-defence/
http://www.chathamhouse.org/expert/comment/covid-19-strengthen-case-eu-defence/
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αποφασιστικότητα και από κοινού. Φυσικά η στάση των ΗΠΑ απέναντι στο ΝΑΤΟ θα είναι 

καθοριστική: μείωση ή στασιμότητα των αμυντικών προϋπολογισμών των εταίρων και μια 

ενδεχόμενη επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ θα έχει δραματικές συνέπειες για το διεθνές σύστημα 

και την παγκόσμια σταθερότητα. Είναι όμως και μια ευκαιρία, μαζί με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να 

επαναξιολογήσουμε συνολικά την Ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική7. Είναι σίγουρο ότι πολλές 

πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν μετά το δημοψήφισμα του BREXIT θα παγώσουν καθώς ο σχεδιασμός 

για ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την άμυνα (στο πλαίσιο των νέων Δημοσιονομικών 

Προοπτικών) υποχρεωτικά θα περισταλεί. Άρα χρειάζεται εγρήγορση και σχεδιασμός. Και η Ελλάδα 

πρέπει σε αυτή τη διαδικασία να είναι παρούσα.  

Δέκα χρόνια πριν, οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επέλεξαν να προχωρήσουν στις αναγκαίες περικοπές 

σε εθνική βάση χωρίς κανένα συντονισμό με τους εταίρους, ως μια ένδειξη εθνικής κυριαρχίας. 

Αγνόησαν τα κανάλια συνεργασίας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και αγνόησαν την πραγματικότητα ότι η 

συμμετοχή σε επιχειρήσεις από τα Δ. Βαλκάνια ως το Αφγανιστάν έχει νόημα μόνο αν οι Ευρωπαϊκές 

δυνάμεις δρουν συντονισμένα και από κοινού. Να σημειώσω ότι το διάστημα 2007-2015,  30% των 

ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων χάθηκε. Σήμερα, και με δεδομένη τη διεθνή αστάθεια, δεν 

υπάρχει περιθώριο για νέα ασυντόνιστη συρρίκνωση. 

4) Η βαθιά κρίση στο ΝΑΤΟ8 δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη τη χώρα μας. Η επιφυλακτικότητα 

του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η ουσιαστική αμφισβήτηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της 

Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δημιουργεί μια μεγάλη αβεβαιότητα. Το ίδιο όμως και η 

παραβατικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και η σύγκρουση της με τη Γαλλία και 

Ελλάδα. Η δυναμική αυτή φαίνεται ότι θα καθορίσει την επόμενη περίοδο. Το ΝΑΤΟ κλυδωνίζεται 

και αυτό έχει πολύπλευρες συνέπειες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής ασφάλειας και για κάθε εταίρο 

ξεχωριστά σε μια εποχή κινδύνων και μεγάλων ανατροπών. Δεν χρειάζεται να πω ότι μια ένοπλη 

σύρραξη μεταξύ δυο νατοϊκών χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα είναι η ταφόπλακα της 

Συμμαχίας. 

Αυτό που είναι πλέον σαφές είναι ότι μπήκαμε σε περίοδο μεγάλων, ριζικών αλλαγών. Η πανδημία, 

ως μια υβριδική απειλή, έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε αλλά και συνεργαζόμαστε με τους 

εταίρους. Η Ελλάδα, έως τώρα, αντιμετώπισε με περιορισμένες ευτυχώς απώλειες την κρίση. Τίποτα 

όμως δεν έχει ακόμη τελειώσει. Η οικονομική ύφεση θα δοκιμάσει μια ήδη γονατισμένη οικονομία 

και μια κοινωνία στα όρια των αντοχών της. Η ανεργία θα ξαναπάρει την ανιούσα και τα ερωτηματικά 

σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα θα παραμένουν. 

Χρειάζεται ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων καθώς 

και διαρκής επαφή με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Δυστυχώς, τα δύσκολα είναι μπροστά μας και δεν 

υπάρχει περιθώριο μικροκομματικών ελιγμών ή τακτικισμών. Οι δύσκολες εποχές απαιτούν ανοιχτό 

πνεύμα και δύσκολες αποφάσεις που θα εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια. Και για αυτό 

πρέπει όλοι, ακαδημαϊκοί και πολιτικοί, να εργαστούμε εντατικά.

 
7 Deen, B., Kruijver, K., COVID-19 and defence: the need for EU funding. Why EU budget negotiators should not only 

focus on financial firepower, Clingendael: Netherlands Institute of International relations, 2020. Csernatori, R., EU Security 

and Defence Challenges: Toward a European Defence winter?, Carnegie Europe, 2020. 
8 Becker, S., Molling, C., Schutz T., (2020) “Deterrence and Defense in Times of COVID-19. Europe’s Political choices”, 

Policy Brief, no 9, German Council on Foreign Relations, April 2020. 
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