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Η ΕΟΔ : το πλαίσιο 

• Αφορά εξαγωγές και επενδύσεις αλλά και Γεωπολιτική & 
Γεωοικονομία 

• Αρνητική εξέλιξη των Διεθνών Σχέσεων 

– Αυξάνεται: Ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων και όχι μόνο, Μονομέρεια, 
Προστατευτισμός, Πολιτικές Ισχύος 

– Συρρικνώνεται: Επιρροή του Διεθνούς Δικαίου, η συνεργασία, η βασισμένη 
σε κανόνες διεθνής τάξη/συμφωνίες και η πολυμέρεια (ΟΗΕ, ΠΟΕ)  

• Συνέπειες :   
– Εμπορικοί Πόλεμοι, μέτρα και αντίμετρα, κυρώσεις  
– Σοβαρές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη 

– Τριβές και συγκρούσεις 

– Οικονομική Διπλωματία σημαντική για όλες τις χώρες του κόσμου 



Γιατί αυτή η μετάλλαξη των διεθνών 
σχέσεων? 

• Πολλοί λόγοι: Κλιματική αλλαγή, ενέργεια, νερό, μετανάστευση… 

• Ένα βασικό χαρακτηριστικό της νέας οικονομίας / 4η βιομ.επαν.: 
η επιτάχυνση των εξελίξεων λόγω αύξησης του ανταγωνισμού 

• Η κάθε χώρα έχει δύο επιλογές: 

– προσαρμογή με ενσωμάτωση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας με 
τεχνολογική αναβάθμιση και  άλμα προς τα εμπρός   

– Ή θύμα του σκληρότερου ανταγωνισμού και γρήγορη οπισθοδρόμηση 

• Ακόμη μεγαλύτερες ανατροπές  στο ορατό μέλλον : Τεχνητή 
νοημοσύνη, 5G, Ψηφιοποίηση της οικονομίας, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων… 

 



Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία 

• Απάντηση στις πολιτικές ισχύος: περισσότερη προσοχή σε 
αμοιβαιότητα, ισότιμους όρους ανταγωνισμού, χρήση μοχλών 
στις διαπραγματεύσεις, διπλωματική κάλυψη/επιρροή…. 

• Οδηγίες Ιούλιος 2017: Αντιπροσωπείες EΕ, προτάσεις  ΚΜ, ΕΤΕ, 
Επιμελητήρια σε τρίτες χώρες 

• 120 τρίτες χώρες με κοινές Προτεραιότητες και Δράσεις ΕΟΔ 

• Μεγάλη μεταβατική περίοδος:   
– νέα επιτροπή και  
– νέος προϋπολογισμός 

 

 



Η ΕΟΔ προστιθέμενη αξία για όλα τα 
Κράτη Μέλη 

• Για μικρά και μεγάλα ΚΜ η ΕΟΔ συμβάλλει σε:  

– ισχυρότερη ΕΕ λόγω κοινών Προτεραιοτήτων ΕΟΔ και Δράσεων  

– Θετικότερο διεθνές περιβάλλον για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη 
(τεχνολογικές επιλογές, τεχνικά στάνταρντ και προδιαγραφές, δημόσιες 
συμβάσεις, κυρώσεις, περιορισμοί, κλπ) 

• Για Μικρότερα ΚΜ / Ελλάδα, προσαρμογή της Ελληνικής ΟΔ στην ΕΟΔ:  
– Υποστήριξη ΜΜΕ σε χώρες δίχως διπλωματική παρουσία 

– EBOs – Ευρωπαϊκά επιμελητήρια – υπηρεσίες σε ΜΜΕ 

– Οι προτεραιότητες και κοινές δράσεις της ΕΟΔ μπορούν να περιέχουν ελληνικές 
προτεραιότητες (ενεργοποίηση των πρεσβειών μας ανά τον κόσμο με βάση τις 
στρατηγικές προτεραιότητες της εθνικής οικονομικής πολιτικής) 

– Συντονισμένη εκμετάλλευση των υπαρχόντων εργαλείων της ΕΕ ενίσχυσης των 
ΜΜΕ 

 



Ενίσχυση ΜΜΕ στην ΕΕ και Προοπτικές 

• Εργαλεία ενίσχυσης ΜΜΕ: 
– Στην ΕΕ πριν την εξαγωγή ή την επένδυση (μέρος Juncker Plan 433 δισ) 

– Χρηματοδότηση- ενίσχυση επενδύσεων σε τρίτες χώρες (External Investment 
Plan-EIP 2017 4.1/44 billion – EU blending framework) 

– ETE χρηματοδοτικά εργαλεία εντός και εκτός ΕΕ , για εμπόριο και επενδύσεις 

– Υπηρεσίες πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών (Ιαπωνία, Ασία, Λατινική 
Αμερική κ.α.), Β to B, υποστήριξη επιμελητηρίων, προώθησης εξαγωγών από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό  

• Νέος Προϋπολογισμός για εξωτερικές σχέσεις 2021-2027, πρόταση 
Επιτροπής +30% σε 123 δισ. Απλοποίηση με το Neighbourhood, 
Development and International Cooperation Instrument NDICI with 
€89.2 billion 

• Μεγάλο περιθώριο αύξησης αν υπάρξει η πολιτική βούληση υπέρ της 
ΕΟΔ 

 



                                                                                   
Περί Οικονομικής Κυριαρχίας 
(European Council of Foreign Relations) 

• Κυρώσεις ΗΠΑ εναντίον Ιράν 

– Προσπάθεια αντίδρασης – όχημα ειδικού σκοπού – extraterritoriality - 
εξωεδαφικότητα – Blocking Statute 2018-  υποταγή των εταιριών – role $ 

– Ρωσία, Κίνα κυρώσεις? Εμπάργκο?   
– Άλλες χώρες? προστατευτισμός? 

• Πρόταση Πολιτικής ΕΕ για στρατηγική οικονομικής κυριαρχίας? 
(economic sovereignty)   / κυρίως ΗΠΑ και Κίνα 

– Επιστημονική έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία 

– Προστασία βασικών υποδομών  

– Ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός και εκτός της ΕΕ 

– Ενίσχυση της νομισματικής και χρηματοοικονομικής κυριαρχίας 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Η Γεωοικονομία και η Γεωπολιτική, αδιαχώριστες  

• Πιο ισχυρή και στρατηγική (ΥΠΕΞ) Οικονομική Διπλωματία απαραίτητη για 
κάθε χώρα του πλανήτη 

• Κεντρικός στόχος για την ΟΔ της Ελλάδος θα μπορούσε να είναι: η 
διαμόρφωση θετικού διεθνούς περιβάλλοντος για την υποστήριξη 
γρήγορης οικονομικής ανάπτυξης παρά τις προβλεπόμενες αρνητικές 
εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας 

• Συμπληρωματικότητα με την ΕΟΔ αξίζει μεγάλης προσοχής 

• Ο προβληματισμός περί οικονομικής κυριαρχίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και για την Ελλάδα και αξίζει προσοχής από πανεπιστήμια και ερευνητές.    



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
 
 


