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Η σσστέτιση της οικονομίας και τοσ πολέμοσ: Μια βιβλιογραυική 

επισκόπηση*
 

 

Εμμανοσήλ-Μάριος Λ. Οικονόμοσ**
 

 

 

1. Εισαγφγή  

 

Η παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιέκνπ θαη 

απνδεηθλχεη φηη ε ζρέζε απηή είλαη πάληνηε δηαρξνληθή θαη επίθαηξε.  

Δπηπιένλ, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ζχγρξνλνπο ζπγγξαθείο, κεηαμχ άιισλ απφ 

ηνπο Knorr (1956), Cline (1975), Kennedy (1989), Metaxas and Economou (2012), 

Κφιιηαο (1998, 2016), Κπξηαδήο θαη σκάθνο (1999), Κπξηαδήο θαη παλφο (2000), 

Οηθνλφκνπ θαη Κπξηαδήο (2015), ε ζηξαηησηηθή ηζρχο θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην 

κέγεζνο ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ άκπλα. 

Σν ηειεπηαίν φκσο δήηεκα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην επίπεδν νηθνλνκηθήο ηζρχνο κηαο 

ρψξαο, θαζψο ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ ή αιιηψο, κε 

νηθνλνκηθή νξνινγία, δαπαλψλ γηα ηνλ δεκφζην αγαζφ άκπλα, κπνξεί λα θαηαζηεί 

εθηθηή θαη επηηπρήο κφλν αλ θαη εθφζνλ ην θξάηνο δηαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή δπλακηθή 

λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο ακπληηθέο/ζηξαηησηηθέο δαπάλεο.  

                                                           
*
 Γηα ηελ ζπιινγηζηηθή θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ δηέπνπλ ηελ αθνινπζεηέα αλάιπζε δείηε αλαιπηηθά: 

 

 Οηθνλφκνπ, Δ.Μ.Λ. & Κπξηαδήο, Ν. (2018). “Η ζπζρέηηζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιέκνπ: 
Μηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε”, ζην Η. Κεβφξθ & Υ. Κφιιηαο & (Δπηκ. Έθδ.). Μελέηερ 
Δθαπμοζμένηρ Οικονομικήρ ζηην Άμςνα και ηην Αζθάλεια (ζει. 45-76). Βφινο: 
Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Θεζζαιίαο. 

 

Γείηε θαη ηα:  
 

 Κπξηαδήο, Ν. θαη Οηθνλφκνπ (2015), Γημοκπαηία και οικονομία: Μια αναλςηική ιζηοπία ηηρ 
δημοκπαηίαρ από ηη γέννηζή ηηρ μέσπι ζήμεπα. Αζήλα: Δθδφζεηο Δλάιηνο (θεθάιαην 8ν)  
 

 Οηθνλφκνπ, Δ.Μ. (2018). Οικονομία, πόλεμορ και θεζμοί: Η απσαία Αθήνα από ηην Απσαϊκή 
ωρ ηην Κλαζική Πεπίοδο (750-323 π.Υ.). Αζήλα: Δθδφζεηο Δλάιηνο  
 

 Economou E.M. & Κyriazis, N. (2019), Democracy and economy: An inseparable 

relationship since ancient times to today. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 

Publishing. 
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ην δήηεκα απηφ ν Paul Kennedy (1989) ζην ζεκαληηθφ ηνπ έξγν Σhe Rise and the 

Fall of Great Powers ππνζηεξίδεη φηη ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο ζπξξάμεηο, 

ληθεηήο ήηαλ ν εκπφιεκνο κε ηελ ηζρπξφηεξε νηθνλνκία, θάηη πνπ γεληθά γίλεηαη 

επξχηεξα απνδεθηφ ζήκεξα ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ελψ ν D. North (1990, ζει. 

289) ππνζηεξίδεη φηη ε ίδηα ε θχζε ηνπ πνιέκνπ κπνξεί λα επεξεάζεη θαηαιπηηθά ηελ 

ηζηνξηθή πνξεία ελφο ιανχ σο πξνο ηελ εμέιημε ή ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ ζεζκηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηθψλ ηνπ δνκψλ.  

ε άιιεο κειέηεο (Κπξηαδήο 1997, ζει. 39-42, 51-59; Κπξηαδήο θαη Οηθνλφκνπ 

2015, ζει. 57-78 θαη θεθ. 3, 7, 8, 10) πξνζζέηνπκε κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά ηέηνηα 

ηζηνξηθά παξαδείγκαηα. Αλαιχνπκε ηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία κεηά ηνπο Πεξζηθνχο 

Πνιέκνπο, ε νπνία κεηαηξάπεθε ζε εγεκνλία, αθνχ πξψηα θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη 

ηζρπξφ ζηφιν θαη λα δηαζθαιίζεη ηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο πξνο φθειφο ηεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα άλζεζε ηδηαίηεξα ε βηνηερλία ηεο, ελψ αλέπηπμε θαη πνιχ 

πξνρσξεκέλνπο νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο φπσο ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο, 

πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ θιπ. Δπηπιένλ, ε ηζρπξνπνίεζε ησλ 

Μαθεδφλσλ ηελ επνρή ησλ βαζηιέσλ Φηιίππνπ Β΄ θαη Αιεμάλδξνπ Γ΄, ζπλέβε αθνχ 

νη δπν βαζηιείο πέηπραλ κηα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αζεκνξπρείσλ 

θαη ρξπζνξπρείσλ ηνπ Παγγαίνπ φξνπο, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε κεγάισλ πνζνηήησλ 

ρξήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηνπο πνιεκηθνχο ηνπο ζθνπνχο.  

Σν ίδην ζηε ζπλέρεηα ζπλέβε κε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο επέθηαζεο ηεο Ρψκεο θαη ηεο 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, νη νπνίεο δηαζθάιηζαλ πςειή νηθνλνκηθή άλζεζε (ην 

Βπδάληην κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 11νπ αη. κ.Υ.) πνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ λαπηηθή ηζρχ 

θαη ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ Μαχξε Θάιαζζα, ην Αηγαίν, ηε Μεζφγεην θαη ηελ 

Αδξηαηηθή. Σν ίδην ζπλέβε ζηε ζπλέρεηα θαη κε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Δλσκέλσλ 

Δπαξρηψλ (Οιιαλδία) θαη ηεο Αγγιίαο απφ ηνλ 16ν αη. κ.Υ. θαη έπεηηα. ηελ 

πξφζθαηε επνρή νη ΗΠΑ θαηέζηεζαλ πιαλεηηθή ππεξδχλακε ζε ζηξαηησηηθνχο 

φξνπο, θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο σο πξνο απηφ, είλαη ε ηζρπξή νηθνλνκηθή 

ηνπο βάζε.  

πλεπψο, κε κηα πξψηε εηθφλα, ε παξάκεηξνο ηεο νηθνλνκίαο θαίλεηαη ζεκαληηθή 

γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ ή ελαιιαθηηθά, ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηξήλεο, 

κέζσ ηνπ απνηξεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. Θέινληαο λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη πνιέκνπ κέζα απφ κηα καθξν-ηζηνξηθή 

ζθνπηά, κε ηελ παξνχζα πξνζέγγηζε, αλαιχνπκε ηηο ζεκαληηθψλ κνξθψλ ηεο 
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νηθνλνκηθήο ζθέςεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ πφιεκν: Απφ ηνλ Adam Smith σο ηηο 

κέξεο καο 

 

2. Οι απόυεις σημαντικών μορυών της οικονομικής σκέυης για την οικονομία 

και τον πόλεμο: Από τον Adam Smith φς τις μέρες μας  

 

ηελ ελφηεηα απηή, εζηηάδνληαο θαη εδψ ζηε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη πνιέκνπ, 

αλαιχνληαη νη απφςεηο κηαο ζεηξάο ζεκαληηθψλ νηθνλνκνιφγσλ θαη ζρνιψλ 

νηθνλνκηθήο ζθέςεο, ησλ νπνίσλ νη παξεκβάζεηο ζεκάδεςαλ ηελ εμέιημε ησλ 

ζεσξηψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, έρνληαο αθεηεξία ην έξγν-ζηαζκφ ηνπ Α. 

Smith, Ο Πλούηορ ηων Δθνών ηνπ 1776, ην νπνίν απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ εμέιημε 

ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο θαη ην νπνίν άζθεζε ζεκαληηθφηαηε επηξξνή ζρεηηθά κε ηελ 

εγθαηάιεηςε ησλ απφςεσλ ησλ εμποποκπαηών. ηελ ελφηεηα απηή δελ επηρεηξείηαη 

κηα αλαιπηηθή θαηεγνξηνπνίεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ απφςεσλ ησλ νηθνλνκνιφγσλ 

απφ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ζρνιέο. Κάηη ηέηνην μεθεχγεη απφ ηνλ ζθνπφ ηεο ελ ιφγσ 

αλάιπζεο, πνπ επηδηψθεη κηα ζπλεθηηθή, πιελ φκσο αληηπξνζσπεπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

ζρέζεο νηθνλνκίαο θαη πνιέκνπ φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη δηαρξνληθά νξηζκέλνη απφ 

ηνπο θηινζφθνπο θαη ζηνραζηέο ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο.  

Η Κιαζηθή Οηθνλνκηθή θέςε νθείιεηαη ζην έξγν ζεκαληηθφηαησλ δηαλνεηψλ, 

φπσο νη Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Robert Malthus θαη 

ν John Stuart Mill. Ο Α. Smith (1723-1790) ππνζηήξημε ζπλνπηηθά φηη αλ ε 

πξνζθνξά, ε δήηεζε, νη ηηκέο θαη ν αληαγσληζκφο αθεζνχλ ειεχζεξα, ρσξίο θξαηηθή 

παξέκβαζε, ε επηδίσμε ηνπ ηδηνηεινχο ζπκθέξνληνο, αληί ηνπ αιηξνπηζκνχ, ζα 

κεγηζηνπνηήζεη ηνλ πινχην ηεο θνηλσλίαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αόπαηηρ 

σείπαρ, δειαδή νπζηαζηηθά, ηεο απηνξξχζκηζεο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο ε ειεχζεξε 

αγνξά, αλ θαη εκθαλίδεηαη ρανηηθή θαη αλεμέιεγθηε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δεκηνπξγεί κφλε ηεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζσζηή πνζφηεηα παξαγσγήο θαη 

πνηθηιίαο πξντφλησλ.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη πνιέκνπ ν Α. Smith ππνζηήξηδε θαη απηφο, 

φπσο πξνεγνπκέλσο θαη νη θπζηνθξάηεο, φηη ε θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ είλαη επηδήκηα 

γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. ε γεληθφηεξν επίπεδν, νη απφςεηο 

ηνπ Smith ζπκθσλνχζαλ κε ηελ ζπιινγηζηηθή πνιιψλ πνιηηηθψλ δηαλνεηψλ θαη 

θηινζφθσλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ, φπσο νη Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu θαη 

Kant, νη νπνίνη ππεξζεκάηηδαλ πεξί ηεο ζεκαζίαο ηεο εηξήλεο σο παλαλζξψπηλν 
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αγαζφ, θαη νη νπνίνη έβιεπαλ ηνλ πφιεκν σο αηηία απψιεηαο επεκεξίαο θαη ράνπο, θαη 

σο αηηίαο δηαζάιεπζεο ηεο θπζηθήο ηάμεο. Οη απφςεηο ηνπ Α. Smith ζην δήηεκα ηεο 

ζρέζεο νηθνλνκίαο θαη πνιέκνπ, ζπληαπηίδνληαη κε απηέο ηνπ Γάιινπ νηθνλνκνιφγνπ 

Jean-Baptist Say (1767-1832), ν νπνίνο, επεξεαζκέλνο απφ ην έξγν ηνπ Smith ζην 

έξγν ηνπ Traité d’ Economie Politique ηνπ 1803 επηβεβαηψλεη ηα θαηαζηξνθηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ πνιέκνπ αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκία. Οη πφιεκνη θαηά ηνλ Say 

ζεσξνχληαη “κάζηηγεο” πνπ πξνθαινχληαη απφ καηαηνδνμία, θαζψο θαηαζηξέθνπλ ηηο 

αξεηέο θαη ηα ηαιέληα ησλ αλζξψπσλ θαη απνηεινχλ ζπαηάιε αλζξψπσλ θαη πφξσλ 

θαη επηπιένλ, πξνθαινχλ θαη απψιεηα εηζνδήκαηνο.  

Γεληθφηεξα, νη Κιαζηθνί Οηθνλνκνιφγνη πίζηεπαλ ζηνλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηεο 

ελεξγνχο αλάκεημεο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία, ελψ δέρνληαλ σζηφζν φηη ζα πξέπεη 

ην θξάηνο λα παξάζρεη θάπνηα ζεκαληηθά δεκφζηα αγαζά, θαη κέζα ζε απηά 

ελέηαζζαλ θαη ηελ εζληθή άκπλα. Σν ίδην είρε ππνζηεξίμεη θαη ν David Ricardo 

(1772-1823), o νπνίνο ζε κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά έξγα ηνπ, φπσο ηα On the 

Principles of Political Economy and Taxation ηνπ 1815, Essay on the Influence of a 

Low Price of Corn on the Profits of Stock ηνπ 1815, On Protection to Agriculture ηνπ 

1822 θαη ην Essay on the System of Consolidated Debts and Amortization ηνπ 1847, 

κεηαμχ άιισλ, θαηαπηάζηεθε κε δεηήκαηα εμαζθάιηζεο ηξνθήο ζε πεξίπησζε 

πνιέκνπ, ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πνιέκνπ, θεθαιαηαθψλ ξνψλ κεηαμχ δηαθφξσλ 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

πνιέκνπ αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε.  

Με ηε ζεηξά ηνπ ν J. Stuart Mill (1806–1873) ζηηο Απσέρ ηηρ Πολιηικήρ Οικονομίαρ 

(Principles of Political Economy) ηνπ 1873, αλαγλσξίδεη σο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε 

ηελ εζληθή άκπλα γηα ηε δηαζθάιηζε νκαιήο νηθνλνκηθήο δξάζεο θαη ελψ, φπσο θαη 

νη Smith θαη Say ζεσξνχζε ηνλ πφιεκν αλήζηθε δξάζε, εληνχηνηο δηθαηνινγνχζε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο εζληθήο άκπλαο (αληί ησλ 

επηζεηηθψλ πνιέκσλ). Δπίζεο ν Mill δηέβιεςε νξζά ηε ζεκαζία ηνπ εκπνξίνπ σο 

ζεκαληηθήο πηπρήο πνπ δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ εηξήλε. 

Δπφκελε ζεκαληηθή άπνςε γηα ηε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη πνιέκνπ είλαη, κεηαμχ 

άιισλ, απηή πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Βξεηαλφ νηθνλνκνιφγν John Maynard Keynes 

(1883-1946), ν νπνίνο εηζήγαγε ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ κηα λέα ζρνιή νηθνλνκηθήο ζθέςεο, ε νπνία πήξε θαη ην φλνκά ηνπ. 

ην πην γλσζηφ ηνπ έξγν, ηε Γενική Θεωπία ηηρ Απαζσόληζηρ ηος Σόκος και ηος 

Υπήμαηορ ηνπ 1936, o Keynes ακθηζβήηεζε ξηδηθά ηελ βαζηθή ζέζε ηεο Κιαζηθήο 
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Οηθνλνκηθήο ρνιήο ζθέςεο, φηη ε αγνξά έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απηνξπζκίδεηαη. Ο 

Keynes πξφβαιε ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζε κηα νηθνλνκία ε 

δήηεζε γηα θαηαλάισζε θαη ε δήηεζε γηα επέλδπζε θαη έδεημε φηη ην επίπεδν ηεο 

απαζρφιεζεο εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

Ληγφηεξν γλσζηέο είλαη νη απφςεηο ηνπ Keynes γηα ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ πφιεκν. ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν Οι Οικονομικέρ ςνέπειερ 

ηηρ Διπήνηρ (The Economic Consequences of Peace) ηνπ 1919 ν Keynes αλαιχνληαο 

ηελ ζηελή ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκίαο θαη πνιέκνπ, θαηέιεμε ζε δπν βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα: i) φηη ε δεκνθξαηία θαη ε εηξήλε κπνξνχλ λα επδνθηκήζνπλ κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ii) ε εηξήλε δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη ζε θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. O Keynes δελ πεξηνξίζηεθε ζε δηαπηζηψζεηο, αιιά ζε πξνηάζεηο 

κε ζηφρν λα κελ ππνρσξήζεη ην γφεηξν ηνπ αζηηθνχ θνηλνβνπιεπηηζκνχ ππέξ ησλ 

θαζηζηηθψλ ή ησλ θνκκνπληζηηθψλ ηδενινγεκάησλ. 

ην Κπξηαδήο θαη Οηθνλφκνπ (2015) επηβεβαηψλνπκε απηή ηε ζρέζε, ηεο 

δεκνθξαηίαο κε ηελ νηθνλνκία, παξέρνληαο θνκβηθά αλαιπηηθά ηζηνξηθά 

παξαδείγκαηα απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Δπίζεο επηβεβαηψλνπκε φηη ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο ην γφεηξν ηεο δεκνθξαηίαο ππνρσξεί, φπσο 

παξαηεξείηαη ζήκεξα φρη κφλν ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 2010-17, 

αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν.  

ε φιε ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηνπ Μεζοπολέμος (1919-1939) ν Keynes 

επηρεηξεκαηνιφγεζε ππέξ ηεο γεληθήο κείσζεο ησλ εμνπιηζκψλ γηαηί απηφ ζα έδηλε 

ηελ δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο απνηακίεπζήο ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο. Σν 1922 

ππνζηήξημε ζηελ πλδηάζθεςε ηεο Γέλνβα ηελ αλαγθαηφηεηα κεγαιχηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εζλψλ γηα λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα φπσο ν 

Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ελψ δηαβιέπνληαο έλαλ λέν επηθείκελν γχξν πνιέκνπ ησλ 

ζπκκάρσλ κε ηελ Γεξκαλία, πξφηεηλε ηελ ειάθξπλζε ησλ δπζβάζηαρησλ πνιεκηθψλ 

επαλνξζψζεψλ ηεο, απφξξνηα ηεο πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ ηνπ 1919, θαη ηέινο ηελ 

δεκηνπξγία ελφο λένπ Δπξσπατθνχ πλαζπηζκνχ ρσξψλ, σο ηκήκα κηαο λέαο 

Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ε νπνία ζα 

εμαζθάιηδε ηε ζπιινγηθή αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε. Γηα ηελ επφδσζή ηεο ν Keynes 

ζεσξνχζε απαξαίηεηε ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα ηα κέιε ηνπ 

ζπλαζπηζκνχ φηαλ θξίλνληαλ απαξαίηεην, θαη ηελ ρξήζε νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ σο 
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πξνιεπηηθφ κέηξν θαη ηελ ζχζηαζε ζηξαηησηηθήο ζπκκαρίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

πλαζπηζκνχ.  

Γπζηπρψο νη απφςεηο ηνπ δελ εηζαθνχζηεθαλ ζηνλ βαζκφ πνπ ηνπο άξκνδε, θαη 

επαθνινχζεζε ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, κε ηα γλσζηά θαηαζηξνθηθά 

απνηειέζκαηα (Coulomb 2004). Ωζηφζν ν Keynes ζπκκεηείρε ζηελ Γηάζθεςε ζην 

Μπξέηηνλ Γνπληο (1-22 Ινπιίνπ 1944) κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή πνπ ζα πηνζεηείην κεηά ηελ λίθε ησλ ζπκκάρσλ θαηά ηνλ Β΄ΠΠ. 

Καζνξίζηεθε ην ζηαζεξφ ζχζηεκα ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, θαη απφξξνηα απηνχ 

ήηαλ ε ζχζηαζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Παγθνζκίνπ Σξαπέδεο. 

ρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιέκνπ απφ ηελ 

καξμηζηηθή νπηηθή, ηελ παξνπζηάδνπκε εδψ σο εληαία, απφ ηελ επνρή ηνπ Friedrich 

Engels (1820-1895) σο ηηο ζεσξήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, ψζηε λα γίλεη πην 

θαηαλνεηή ε γεληθφηεξε ζπιινγηζηηθή πνπ δηέπεη ηελ καξμηζηηθή ζθέςε. Ξεθηλψληαο 

κε ηνλ Engels ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο ππνζηήξημε φηη κηα θαηάζηαζε κηιηηαξηζκνχ 

θπξηαξρνχζε ζηελ Δπξψπε ηεο επνρήο ηνπ, απνηειψληαο νηθνλνκηθφ βάξνο γηα ηηο 

θνηλσλίεο ηεο Δπξψπεο, ην νπνίν ζα νδεγνχζε ζηελ θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ηνπ ίδηνπ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε ζπλάθεηα κε ηηο ζέζεηο ηνπ Engels, ε 

Rosa Luxemburg (1871-1919) ππνζηήξημε φηη νη πφιεκνη πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επηδίσμε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο αγνξέο πξνο 

εθκεηάιιεπζε, θαη φηη νη πφιεκνη πξνθαινχληαη θπξίσο εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

ηξφπνπ παξαγσγήο κεηαμχ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ.  

Ο πνιηηηθφο εγέηεο ηεο Ρσζηθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1917 Vladimir Ilyich Lenin 

(1870 –1924) δηαπίζησζε φηη ε γξαθεηνθξαηηθή δνκή νξγάλσζεο ηεο ηζαξηθήο 

Ρσζίαο θαη ε δηαθζνξά πνπ δεκηνπξγνχζε, ήηαλ ε αηηία ηνπ λα κελ δηαζέηνπλ νη 

ξσζηθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο (θαηά ηνλ Α΄ΠΠ) κηα ηθαλή ζηξαηησηηθή νξγάλσζε, 

ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε. Γεληθφηεξα ν Lenin είρε αληηιεθζεί 

ηε δηαζχλδεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη 

ε άπνςε ηνπ Nikolai Kondratiev (1892-1938) ν νπνίνο αλέπηπμε ηελ γλσζηή Θεσξία 

ησλ Οικονομικών Κύκλων και ηων Μακπών Κςμάηων. Ο Kondratiev, βάζεη απηήο ηεο 

ζπιινγηζηηθήο, ππνζηήξημε φηη νη επαλαζηάζεηο θαη νη ζηξαηησηηθέο θαηαθηήζεηο 

λέσλ εδαθψλ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο νη ζπλέπεηεο θαη φρη νη αηηίεο ηεο 

επίδξαζεο ησλ καθξνρξφλησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ (Coulomb 2004).  

Πην ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο αθνξνχλ ηελ Θεωπία ηος Γιεθνούρ ςζηήμαηορ ηνπ 

Immanuel Wallerstein, πνπ απνηειεί κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηελ 
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παγθφζκηα ηζηνξία θαη ηελ θνηλσληθή αιιαγή, θαη ε νπνία σο κεζνδνινγία 

θνηλσληθήο αλάιπζεο εζηηάδεη ζην δηεζλέο ζχζηεκα. χκθσλα κε ηνλ Wallerstein 

(1974, 1980) ν θφζκνο δηαηξείηαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: ζηηο σώπερ ηος πςπήνα, ζηηο 

ημι-πεπιθεπειακέρ σώπερ θαη ηηο σώπερ ηηρ πεπιθέπειαρ.  

Σα κπάηη ηος πςπήνα είλαη ζπλήζσο απηά ηα θξάηε πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

πινχζηα, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηθηιία δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη βξίζθνληαη ζε 

επλντθή ζέζε ζε ζχγθξηζε κε άιια θξάηε. Έρνπλ ηζρπξνχο θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη 

αλήθνπλ ζε ηζρπξέο πνιηηηθν-ζηξαηησηηθέο ζπκκαρίεο. Οη ρψξεο απηέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θαηνρή θαη ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο θαη ρξεκαην-

πηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Σα κπάηη ηηρ ημιπεπιθέπειαρ απνηεινχλ εθβηνκεραληδφκελα 

(θπξίσο) θξάηε πνπ αλήθνπλ ζην γεληθφηεξν θαπηηαιηζηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο. Σα 

θξάηε απηά βξίζθνληαη ζην ελδηάκεζν κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηνπ ππξήλα θαη ηεο 

πεξηθέξεηαο. Σέινο, ηα κπάηη ηηρ πεπιθέπειαρ είλαη ηα θησρφηεξα ηνπ πιαλήηε θαη 

θπξίσο βαζίδνληαη ζηελ αγξνηηθή θαη ηελ γεσξγηθή-θηελνηξνθηθή νηθνλνκία, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπρλά παξσρεκέλεο δνκέο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο. Σα θξάηε 

απηά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαζέηνπλ ζπάληνπο πφξνπο πνπ γίλνληαη αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο. Σα θξάηε ηνπ ππξήλα εθκεηαιιεχνληαη ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο 

πεγέο απηψλ ησλ θξαηψλ.  

Ο Wallerstein θαηαιήγεη φηη ηα εγεκνληθά κπάηη ηος πςπήνα είλαη θαηαδηθαζκέλα 

λα παξαθκάζνπλ θαη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε, φηαλ ζπκβεί, αθνινπζείηαη απφ κηα 

πεξίνδν απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο ζε νηθνλνκηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο 

φξνπο. Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη φηη νη πφιεκνη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ φηαλ έλα ηζρπξφ 

θξάηνο πξνζπαζήζεη λα ακθηζβεηήζεη ηε ζέζε ελφο άιινπ ηζρπξνχ θξάηνπο ζην 

δηεζλέο ζχζηεκα. πλεπψο θαηά ηνλ Wallerstein, ν πφιεκνο θαη ε ζηξαηησηηθέο 

αληηπαξαζέζεηο πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, απνηεινχλ ελδεκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Wallerstein θαηαιήγεη φηη κηα θαηάζηαζε 

παξαηεηακέλεο εηξήλεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη δπλαηή κφλν αλ νη ησξηλέο 

θπξίαξρεο θαπηηαιηζηηθέο δνκέο ηνπ αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλα ζνζηαιηζηηθήο κνξθήο 

δηεζλέο ζχζηεκα. ε παξαπιήζηα βάζε εδξάδνληαη θαη νη απφςεηο ελφο άιινπ 

ζεσξεηηθνχ ηεο λεν-καξμηζηηθήο παξάδνζεο, ηνπ Samir Amin (1976).  

Η αλάιπζε ζε απηή ηελ ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ απφςεσλ 

κηαο ζεηξάο επηπιένλ ζεκαληηθψλ ζηνραζηψλ ηηο νηθνλνκηθήο ζθέςεο, ρσξίο λα 

αθνινπζεί ηελ ινγηθή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. Μέζα απφ απηφ ην πξίζκα, ε ελφηεηα 
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νινθιεξψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο απφςεηο ησλ Α. Μarshall, Κ. Wicksell, W.W. Rostow, 

J.A. Schumpeter, Ludwig von Mises, F. Α λon Hayek θαη D. North.  

Ξεθηλνχκε εδψ κε ηνλ βξεηαλφ νηθνλνκνιφγν Alfred Marshall (1842–1924) πνπ 

ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο Νενθιαζηθήο Οηθνλνκηθήο θέςεο. Ο 

Marshall άζθεζε κεγάιε επηξξνή ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ηφζν ηεο επνρήο ηνπ, 

φζν θαη αξγφηεξα θαζψο, κεηαμχ άιισλ, κε ην έξγν ηνπ Principles of Economics ηνπ 

1890 θαηάθεξε λα ελνπνηήζεη ηηο έλλνηεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο κε ηηο 

έλλνηεο ηεο νξηαθήο ρξεζηκφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. ε ζρέζε κε ην 

δήηεκα ηεο ζπζρέηηζεο νηθνλνκίαο θαη πνιέκνπ, ν Marshall, σο νηθνλνκνιφγνο ηεο 

θηιειεχζεξεο ζθέςεο, πίζηεπε φηη ν πφιεκνο απνηειεί θαηαζπαηάιεζε αλζξψπηλσλ 

θαη θπζηθψλ πφξσλ, αιιά επεξεαζκέλνο ν ίδηνο απφ ηνλ πφιεκν ησλ Boer θαη ηνλ Α΄ 

ΠΠ, ζεσξνχζε (φπσο θαη ν John Stuart Mill) φηη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, 

ν πφιεκνο είλαη αλαπφθεπθηνο θαη ζπλεπψο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί εζηθά (Caldari 

2016).  

Με ηε ζεηξά ηνπ ν νπεδφο νηθνλνκνιφγνο Knut Wicksell (1851-1926), ηνπ 

νπνίνπ ην ζπλνιηθφ έξγν επεξέαζε ηφζν ηελ Κεπλζηαλή ρνιή, φζν θαη ηελ 

Απζηξηαθή ρνιή θέςεο, ππνζηήξημε ηελ παξέκβαζε ηεο Κοινωνίαρ ηων Δθνών1, ε 

νπνία ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί θαη κέζα απφ έλα πξίζκα ππνζηήξημεο ηεο 

δηεζλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε κειινληηθψλ πνιεκηθψλ 

ζπξξάμεσλ (Coulomb 2004).  

Όζνλ αθνξά ηνλ W.W. Rostow (1916-2003) θαη ην Τπόδειγμα ηων 5 ηαδίων ηνπ, 

ζα πξέπεη θαηαξράο λα ηνληζηεί φηη o Rostow ην αλέπηπμε σο απάληεζε ζηα 

καξμηζηηθά κνληέια νηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ηα νπνία εθείλε ηελ επνρή είραλ 

αξρίζεη λα θεξδίδνπλ ζεκαληηθή απήρεζε, ηδίσο κεηαμχ ησλ ππναλάπηπθησλ ρσξψλ 

πνπ πξνζδνθνχζαλ λα έρνπλ κηα θαιχηεξε ηχρε ζην κέιινλ. Ο Rostow ζέιεζε κε ην 

Τπόδειγμα ηων 5 ηαδίων ηνπ λα αλαθφςεη ηελ ηάζε απηή, δίλνληαο ιχζεηο πξνο ηηο 

ππαλάπηπθηεο ρψξεο κέζα απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Σν πέκπην 

απφ ηα πέληε ζηάδηα είλαη ην ηάδιο ηηρ Ωπιμόηηηαρ, πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα 

θαηάζηαζε καδηθήο θαηαλάισζεο, αθνχ νηθνλνκία έρεη ήδε αλαπηπρζεί. ην ζηάδην 

απηφ ε ζηξαηεγηθή ηνπ θξάηνπο, είλαη πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο λα επηηχρεη θαη 

γεσπνιηηηθή επέθηαζε θαη ν Rostow παξαηεξεί φηη ηζηνξηθά απηφ ελδέρεηαη λα 
                                                           
1
 Η Κοινωνία ηων Δθνών (1919-1946), πξφγνλνο ηνπ ζεκεξηλνχ ΟΗΔ ηδξχζεθε ζην Παξίζη σο 

απνηέιεζκα ηεο πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ πνπ ηεξκάηηζε ηνλ Α΄ Π.Π. Τπήξμε ε πξψηε πξνζπάζεηα 
γηα ζπλελλφεζε φισλ ησλ θξαηψλ κε ζθνπφ ηελ εκπέδσζε ηεο εηξήλεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα 
αζθάιεηαο. 
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ζπζρεηηζηεί κε ζηξαηησηηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη πνιεκηθέο αλακεηξήζεηο κεηαμχ 

αληαγσληζηηθψλ ρσξψλ (Rostow 1960; Ρέππαο 2015: 176-181).  

Πεξλψληαο ζηνλ απζηξηαθήο θαηαγσγήο Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), 

έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκνιφγνπο ηνπ 20νπ αη., κε ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά, κεηαμχ άιισλ, ζε δεηήκαηα θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, νηθνλνκηθψλ 

θχθισλ, ηεο έλλνηαο ηεο δημιοςπγικήρ καηαζηποθήρ (δείηε Ρέππαο 2015: 183-198) θαη 

ησλ απφςεψλ ηνπ πεξί ηειηθήο επηθξάηεζεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ έλαληη ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ πξνηχπνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη ν ίδηνο ππνζηήξηδε φηη ε 

δπλακηθή εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο δελ ζα πξέπεη λα εμεγείηαη κέζσ ηνπ πνιέκνπ θαη 

ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ελδερνκέλσο αλαπηχζζνληαη ζε απηνχο, αιιά φηη κφλν ε 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ζε πεξίνδν εηξήλεο είλαη ηθαλή λα ππξνδνηήζεη ηελ εμέιημε 

ηεο νηθνλνκίαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο καθξνχο θχθινπο (Schumpeter [1934], 

2004).  

Ωο πξνο ηνπο δπν ζπνπδαίνπο νηθνλνκνιφγνπο ηεο Αςζηπιακήρ σολήρ, ηνλ 

Ludwig von Mises (1881–1973) θαη ηνλ Friedrich August von Hayek (1899-1992), ν 

πξψηνο πίζηεπε φηη ζην κφλν πνπ ζπλέβαιε ην θχκα ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ πξηλ ηνλ 

Β΄ΠΠ ήηαλ ε επίζπεπζε ηνπ πνιέκνπ, ζε αληίζεζε κε ηα δηδάγκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θηιειεπζεξηζκνχ (ειεχζεξε νηθνλνκία-ειεχζεξε αγνξά) κε ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα 

δηαηεξεζεί θαη λα παγησζεί ε εηξήλε ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Με ηε ζεηξά ηνπ ν Hayek 

δηαηχπσζε πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο απφςεηο ζρεηηθέο κε ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ 

πφιεκν.2 Μεηαμχ απηψλ ππνζηήξημε φηη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ ζα ήηαλ 

θαιχηεξν αξρηθά λα αθεζνχλ νη έλνπιεο δπλάκεηο λα επηιέμνπλ ηνπο πφξνπο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ, αιιά νη ππφινηπνη δηαηηζέκελνη πφξνη λα 

αθεζνχλ ζηελ ίδηα ηελ δπλακηθή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Γειαδή, ε ειεχζεξε αγνξά 

ζα αλαιάβεη λα εμηζνξξνπήζεη ηελ ελαπνκείλαζα πξνζθνξά αγαζψλ κε ηελ δήηεζε 

ησλ θαηαλαισηψλ. Ο Hayek πίζηεπε φηη νη ηπρφλ ειιείςεηο αγαζψλ ιφγσ ηνπ 

πνιέκνπ, ζα θαιπθζνχλ απφ ηελ ίδηα ηελ αγνξά, αθνχ νη ειιείςεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ππεξβάιινπζα δήηεζε ζα δψζνπλ θίλεηξα ζηνπο παξαγσγνχο λα παξάμνπλ 

πεξηζζφηεξα αγαζά αλαθνξηθά κε εθείλεο ηηο νκάδεο αγαζψλ πνπ παξαηεξείηαη 

κεγαιχηεξε έιιεηςε θαη ζπαληφηεηα, θάηη πνπ ζα δηαπηζησζεί απφ ηελ ίδηα ηελ 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ζρεηηθψλ αγαζψλ.  

                                                           
2
 Γηα ηηο αλαιπηηθέο απφςεηο ησλ ελ ιφγσ δπν θηινζφθσλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ πφιεκν, 

δείηε Westley, Anderson, Scott and Kjar (2011). 
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Η αλάιπζε ηεο ελφηεηαο νινθιεξψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο απφςεηο ηνπ Douglas 

North (1920-2016), ν νπνίνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηνραζηέο πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηελ θαζηέξσζε ηεο Νέαρ Θεζμικήρ σολήρ ησλ Οηθνλνκηθψλ. Μέζα απφ 

ην έξγν ηνπ ν North έρεη παξνπζηάζεη κηα ζεηξά απφ πνιιά ηζηνξηθά παξαδείγκαηα 

πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ζρέζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιέκνπ. Αλαθεξφκαζηε εδψ 

ζπλνπηηθά ζε δπν, ην έλα απφ ηελ αξραία Αζήλα θαη ην άιιν απφ ηελ επνρή ηεο 

Αγγιίαο θαηά ηελ Έλδνμε Δπαλάζηαζε (1688).  

Ωο πξνο ην παξάδεηγκα ηεο αξραίαο Αζήλαο, ν North (2000, ζει. 170-176, 192) 

αλαθεξφκελνο ζηελ επηηπρία ηεο λα θπξηαξρήζεη πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά ζηνλ 

ειιεληθφ θφζκν κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, ηελ απνδίδεη 

ζεκαληηθά ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο επεκεξίαο πνπ πέηπρε ε πφιε, θαη ε νπνία 

επηηεχρζεθε ράξεη ζην απμαλφκελν δηεζλέο θαη εζσηεξηθφ εκπφξην θαη ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηνπ (κέζσ ηεο αζελατθήο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο), 

ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο πξντφλησλ, ηηο εηζθνξέο ησλ ζπκκάρσλ ηεο Αζελατθήο 

πκκαρίαο, θαη θάπνηα επηπιένλ ζεκαληηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο.3 

Ωο πξνο ην παξάδεηγκα ηεο Αγγιίαο νη North and Weingast (1989) αλαθέξνπλ φηη 

κέρξη θαη ηνλ αγγιηθφ εκθχιην πφιεκν (1642-1651), ν θχξηνο ξφινο ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ ήηαλ λα ζπιιέγεη ηνπο θφξνπο γηα ηνλ βαζηιηά, ελψ κηθξή ήηαλ ε 

δπλαηφηεηα ηνπ λα απνηξέπεη ην ζηέκκα απφ θαθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ηελ 

ππεξβνιηθή θνξνιφγεζε ησλ ππεθφσλ ηνπ, θπξίσο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

πνιεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνλ έιεγρν ηεο λνκνζεηηθήο, ηεο δηθαζηηθήο θαη ηεο 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ηελ επηβνιή ρνξήγεζεο “εμαλαγθαζηηθψλ δαλείσλ” ζηνπο 

έρνληεο πεξηνπζία, ηα νπνία θαη δελ απνπιήξσλε πάληα ή απνπιήξσλε κεξηθψο ή θαη 

θαζφινπ θιπ. Οη θάηνρνη ηεο πεξηνπζίαο δελ δηέζεηαλ θακία δηαζθάιηζε πεξί ηεο 

απνπιεξσκήο ηνπο ελψ ν βαζηιηάο κπνξνχζε λα δηαιχζεη ην θνηλνβνχιην θαηά ην 

δνθνχλ θιπ.  

Οη North and Weingast (1989) επηζεκαίλνπλ φηη κεηά ηελ Έλδνμε Δπαλάζηαζε ν 

εθάζηνηε βαζηιηάο δελ κπνξνχζε λα απζαηξεηεί έλαληη ησλ ππεθφσλ ηνπ, αθνχ 

ππνρξεψζεθε ζην λα ειέγρεηαη ζεζκηθά απφ ην θνηλνβνχιην γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ. 

Σν θνηλνβνχιην δειαδή αλέιαβε έλα θξίζηκν ζεζκηθφ ξφιν ελέγσος και ιζοπποπιών. 

Δπίζεο φζνλ αθνξά ηηο πνιεκηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ν βαζηιηάο φθεηιε λα 
                                                           
3
 Γείηε ζρεηηθά θαη ηελ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ησλ Κπξηαδήο θαη Οηθνλφκνπ (2015) θαη Οηθνλφκνπ 

(2018) γηα ηα δεηήκαηα απηά 
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αθνινπζεί ζπλεηή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ψζηε λα κελ επηβαξχλεη ππεξβνιηθά ηα 

βαζηιηθά ηακεία. Δδψ γίλεηαη εκθαλήο ε ζρέζε ηεο αλάιεςεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηακεηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θξάηνπο.  

 

3. Τα πορίσματα της σύγτρονης βιβλιογραυίας στετικά με τη σσστέτιση της 

οικονομίας και τοσ πολέμοσ  

 

Η νηθνλνκηθή ηζρχο είλαη απηή πνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαζνξίδεη ην επίπεδν ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηθαλφηεηαο κηαο ρψξαο γηαηί ρσξίο ηζρπξή νηθνλνκηθή βάζε νη ηζρπξέο 

ζηξαηησηηθά ρψξεο δελ δχλαληαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζην δηεζλέο ζχζηεκα 

αζθάιεηαο (Waltz 1979, Gilpin 1981, Κennedy 1989, Mearsheimer 2011). 

Η ζηξαηησηηθή ηζρχο θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην κέγεζνο ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ 

πνπ δηαηίζεληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα ην δεκφζην αγαζφ άκπλα θαη απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο θαη ην ΑΔΠ ηεο (Knorr 1956, 

Cline 1975, Kennedy 1989, Κφιιηαο 1998, 2016, Κπξηαδήο θαη σκάθνο 1999, 

Κπξηαδήο θαη παλφο 2000, Κσλζηαληφπνπινο 2010, Metaxas and Economou 2012, 

Οηθνλφκνπ θαη Κπξηαδήο 2015).  

Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ην επίπεδν ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ σο απφιπην 

κέγεζνο ελδέρεηαη λα κελ απνηειεί έλα ζαθέο θξηηήξην απνηίκεζεο ηζρχνο αλ δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ θαηεπζχλνληαη γηα ην 

(ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο) αγαζφ άκπλα, φπσο πρ., νη δαπάλεο πνπ απνηεινχλ ην κηζζφ 

ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο γηα πξνκήζεηα ακπληηθνχ πιηθνχ θιπ. 

(Brzoska 1995, ζει. 48-49). Ωο πξνο ηε ζέζε απηή, νη Polachek and Seiglie (2007, 

ζει. 1030) δηαπίζησζαλ φηη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε (νπζηαζηηθά ε βειηηζηνπνίεζε 

ηεο ρξεζηκφηεηαο) απφ ηελ ρξήζε ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ-παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ επαπμάλεη ηελ εζληθή αζθάιεηα. H άπνςε απηή επαλαθέξεη θαη ην 

θξίζηκν ζπλαθέο δήηεκα πνπ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκειεηείαο θαη 

ηεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο ζηνλ πφιεκν (van Kreveld 2001), πνπ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν κε νηθνλνκηθήο πηπρήο δεηήκαηα.  

Πιελ ηεο ζηξαηησηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ εηζαγσγή, άιινη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρή έθβαζε 

ηνπ πνιέκνπ είλαη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην φιν δηακνξθσζέλ πιαίζην ησλ 

ηερλνινγηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ (Gilpin 2000) θαη επηπιένλ, ε απνθξπζηάιισζε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ελφο θξάηνπο θαη ε βνχιεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ λα 
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εθαξκφζεη ηελ εζληθή πςειή ζηξαηεγηθή (Cline 1975). Tέινο ν P. Kennedy (1989) 

ζπκθσλεί φηη ε επηηπρία ή ε απνηπρία ελφο έζλνπο δελ θαζνξίδεηαη κφλν απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ηζρχ αιιά επηπιένλ, απφ: ηε γεσγξαθία, ηελ 

ζηξαηησηηθή νξγάλσζε, ην εζληθφ θξφλεκα, ην ζχζηεκα ζπκκαρηψλ ζην νπνίν αλήθεη 

θαη άιινπο παξάγνληεο. Ωζηφζν παξαηεξεί φηη ζε έλα παξαηεηακέλν πφιεκν, ε λίθε 

ηάζζεηαη πάληα κε ην θξάηνο ή ηε ζπκκαρία θξαηψλ πνπ δηαζέηεη ηελ ηζρπξφηεξε 

νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή βάζε (αιαβξάθνο 2012).  

Η βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εδψ, νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

ελφηεηα απηή, πνπ αθνξά ηηο ζχγρξνλεο ζέζεηο ηεο Θεσξίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ 

αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιέκνπ. 

 

 Σελ Φηιειεχζεξε ρνιή (Liberalism)  

  Σελ Ρεαιηζηηθή ρνιή (Realism)  

 Σελ Κνλζηξνπθηηβηζηηθή ρνιή (Constructivism)  

 Σελ Μαξμηζηηθή ρνιή (Marxism) 

 

Η θιλελεύθεπη άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ε νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε ησλ ρσξψλ, 

ιφγσ ηνπ αλαπηπζζφκελνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγεί ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο απνθπγήο πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Γηα ηελ θιλελεύθεπη ζεσξία ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ ν πφιεκνο ζπκβαίλεη κφλν φηαλ ε εκπνξηθή αιιειεμάξηεζε γηα 

θάπνην ιφγν αλαζηέιιεηαη κε απνηέιεζκα ηελ επαλαθνξά ζην πξνζθήλην ησλ 

πξνυπαξρφλησλ ζπζηεκηθψλ παζνινγηψλ πνπ ίζρπαλ πξν ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

εηξήλεο.  

Οη νπαδνί ηεο θιλελεύθεπηρ άπνςεο ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο εξκελεχνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ρσξψλ ζε φξνπο κεγηζηνπνίεζεο ηεο επεκεξίαο ιφγσ ηνπ εκπνξίνπ 

θαη ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηπρφλ δηαθνπή ηνπ. πλεπψο θάζε 

θξάηνο απνζθνπεί ζηελ απνθπγή ηνπ πνιέκνπ θαζψο ε δηεμαγσγή ηνπ εκπνξίνπ 

δεκηνπξγεί εθείλνπο ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ψζηε ην θφζηνο επθαηξίαο ηνπ 

πνιέκνπ λα θαζίζηαηαη πνιχ πςειφ γηα λα επηιεγεί ν πφιεκνο έλαληη ηεο εηξήλεο. Σα 

έζλε πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θηιειεχζεξνπο νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο, φπσο ε 

πξνζηαζία ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο θαη νη αληαγσληζηηθέο αγνξέο, είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ιηγφηεξν επηζεηηθά απφ απηά πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ απηέο ηηο δνκέο, 

φπσο εθείλα πνπ αθνινπζνχλ εκπνξνθξαηηθέο πξαθηηθέο (McDonald 2007, Copeland 

2014, ζει. 1,7, 18-19).  
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πλεπψο, φπσο ζπκπιεξψλνπλ, κεηαμχ άιισλ, νη Polachek (1980) θαη Oneal and 

Russett (1997) ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ιφγσ ηνπ εκπνξίνπ ζρεηίδεηαη 

ηζρπξά κε ηελ επίδεημε πεξηζζφηεξν θηιεηξεληθήο ζπκπεξηθνξάο απφ κέξνπο ησλ 

ζπζρεηηδφκελσλ ρσξψλ. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ζρνιήο απηήο είλαη ε 

αληίζηξνθε ζρέζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εκπνξίνπ κε ηνλ πφιεκν: φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε έληαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα πνιεκηθφ αηχρεκα. 

Αληίζεηε είλαη ε άπνςε ηεο Ρεαλιζηικήρ ρνιήο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ησλ 

παξαθιαδηψλ ηεο φπσο ν επιθεηικόρ πεαλιζμόρ (Mearsheimer 2011). Η Ρεαιηζηηθή 

ρνιή βιέπεη ηελ νηθνλνκία κέζα απφ δπν βαζηθέο νπηηθέο: ε πξψηε αθνξά ζηελ 

ζπλεηζθνξά ηεο σο πξνο ηελ ζεκειίσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ελφο θξάηνπο θαη ε 

δεχηεξε ππνζηεξίδεη φηη ε νηθνλνκία απνηειεί θαη εξγαιείν άζθεζεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο. Η Ρεαλιζηική ρνιή ππνζηεξίδεη γεληθά, φηη ε θαηάζηαζε ηζρπξήο 

εκπνξηθήο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ δπν ή πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ είλαη δπλαηφλ λα 

δεκηνπξγήζεη ζηξεβιψζεηο πνπ είλαη πηζαλφλ λα εμσζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηα 

ζπλεξγαδφκελα θξάηε ζε πνιεκηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο. Οη ζηξεβιψζεηο θπξίσο 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο φιν θαη 

κεγαιχηεξεο έθζεζεο κηαο ρψξαο ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δπλεηηθή 

απψιεηα ηζρχνο, αζθάιεηαο ή εζληθήο θπξηαξρίαο ιφγσ πηζαλήο εμάξηεζεο απφ ηα 

πξντφληα ηεο άιιεο ρψξαο (Waltz 1979, Gilpin 1981, Baldwin 1985, 

Κσλζηαληφπνπινο 2010).  

Η κονζηποςκηιβιζηική άπνςε κε ηε ζεηξά ηεο ππνζηεξίδεη φηη ε ηειηθή 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ κέζα ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαζνξίδεηαη 

θπξίσο απφ έλα πιέγκα απφ ηδέεο, αξρέο θαη λνήκαηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη 

ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Αλ απηφ ην ζχζηεκα αμηψλ 

αιιάμεη, ηφηε ζα κεηαβιεζεί θαη ε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Γηα ηνπο 

θνλζηξνπθηηβηζηέο, ε θαηά Mearsheimer (2011) αναπσία, oη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, ν 

πφιεκνο θαη νη δηεζλείο ζπκκαρίεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαζνξίδνληαη απφ ην αμηαθφ 

πιαίζην πεπνηζήζεσλ πνπ πηζηεχνπλ ζε θάζε ηζηνξηθή ζπγθπξία νη άλζξσπνη. Απηφ 

δελ είλαη θάηη δεδνκέλν θαη κπνξεί λα αιιάμεη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ (Guzzini and 

Leander 2006).  

Σέινο ε νέο-μαπξιζηική πξνζέγγηζε ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ δέρεηαη ηηο βαζηθέο ζέζεηο 

πνπ είρε δηαηππψζεη παιαηφηεξα ν Lenin θαη άιινη ζηνραζηέο ηεο καξμηζηηθήο 

ζθέςεο, φηη ηα ηζρπξά θαπηηαιηζηηθά θξάηε αξγά ή γξήγνξα ζα εκπιαθνχλ ζε 
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πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο πξψηεο χιεο 

ησλ κπαηών ηηρ πεπιθέπειαρ θαη λα ειέγμνπλ ηηο αγνξέο ηνπο (Wallerstein 1974, 

1980). ηε ζπλέρεηα απηφο ν αληαγσληζκφο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπνξηθή 

επηθξάηεζε, ηειηθά ζα ηα νδεγεί ζε ζηξαηησηηθή ζχγθξνπζε.  

Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ελφηεηαο είλαη φηη παξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

πνξίζκαηα, ζε θάζε πεξίπησζε, θακία απφ ηηο ηέζζεξηο απηέο ζεσξίεο δελ αξλείηαη ηε 

ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο πηπρήο ηνπ πνιέκνπ σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ησλ ρσξψλ ζηελ παγθφζκηα γεσπνιηηηθή ζθαθηέξα.  

 

4. Επίλογος  

 

Η αλάιπζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ηελ ζπζρέηηζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 

πνιέκνπ. Δπηζεκάλζεθαλ κηα ζεηξά απφ δηαρξνληθά δεηήκαηα. 

Η έθβαζε κηαο ζηξαηησηηθήο αλακέηξεζεο θαζνξίδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκίαο λα ρξεκαηνδνηήζεη (ή φρη) επαξθψο ην πνιεκηθφ 

εγρείξεκα. Πιελ φκσο, αλαθέξζεθαλ θαη νη ιφγνη ηεο θαηαδίθεο ηνπ πνιέκνπ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ δηαλνεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο, σο αληηπαξαγσγηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ αλαζηέιιεη ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε.  

Σν θαηά πφζν ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηνπ εκπνξίνπ κπνξεί λα 

δηαζθαιίζεη ηελ απνηξνπή κειινληηθψλ ζπξξάμεσλ κεηαμχ ησλ εκπνξηθά 

ζπλεξγαδφκελσλ ρσξψλ, εμαθνινπζεί λα απνηειεί πεδίν αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ηεο 

θηιειεχζεξεο θαη ηεο ξεαιηζηηθήο άπνςεο ηεο Θεσξίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Απηφ 

φκσο πνπ κάιινλ δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί απφ θαλέλαλ, είλαη φηη ζηελ ζχγρξνλε 

επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπο δηεζλνχο ζπζηήκαηνο 

αζθάιεηαο, ε ελαξγέζηεξε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ζην δηεζλέο ζχζηεκα πεξηνξίδεη 

ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαζψο θαίλεηαη φηη ε απνηίκεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο (ζε φξνπο θφζηνπο επθαηξίαο) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εηξήλε είλαη ζπλήζσο πνιχ πςειφηεξε απφ ηα ελδερφκελα νθέιε πνπ ζα κπνξεί λα 

απνιάβεη ν δπλεηηθφο ληθεηήο κηαο ζηξαηησηηθήο αληηπαξάζεζεο.  

Τπφ απηφ ην πξίζκα, είλαη πξνθαλέο φηη ε νηθνλνκία δηαπιέθεηαη άκεζα κε ηελ 

πνιηηηθή. Η δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο είλαη ηαπηφρξνλα θαη πνιηηηθφο ζηφρνο. Καη ππφ 

πξνυπνζέζεηο, ε νηθνλνκία κπνξεί λα θαηαζηεί ην κέζν γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπ, ή 

αιιηψο παξαθξάδνληαο ηνλ Carl von Klausewitz, ε νηθνλνκία κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη 

σο “πποαγωγή πολιηικών ζηόσων με άλλα μέζα”. 
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