
Επιυύλη Παςπάση

Υπ. Διδ. Πανσείοτ Πανεπιςσημίοτ

Αππίλιορ 2014



ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΧΩΡΑ ΠΛΗΘΤΜΟ

1 Κίνα 1,343,239,923

2 Ινδία 1,205,073,612

3 ΗΠΑ 313,847,465

4 Ινδονηςία 248,216,193

5 Βραζιλία 205,716,890



 Κίνα και Ινδία  πεπίποτ 1/3 σοτ
παγκόςμιοτ πληθτςμού

 Βπαζιλία  Η πιο πολτπληθήρ φώπα σηρ
Νόσιαρ Αμεπικήρ

 Με πτθμό δημογπαυικήρ αύξηςηρ 1,4% η
Ινδία πποβλέπεσαι σο 2035 να έφει
ξεπεπάςει σην Κίνα ςε πληθτςμό.

 HDI Βπαζιλίαρ 0.682 (θέςη 85/187)

 HDI Κίναρ 0,646 (θέςη 101/187)

 HDI Ινδίαρ0,515 (θέςη 136/187)











Πποσεπαιόσησερ σψν 3 φψπών

1) Οικονομική Μεγέθτνςη 

2) Ανσιμεσώπιςη Φσώφειαρ

3) Κοινψνική Σσαθεπόσησα 

Τιρ σελετσαίερ 2 δεκαεσίερ 
παποτςιάζοτν σαφύσασοτρ πτθμούρ 
οικονομικήρ ανάπστξηρ



ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΧΩΡΑ ΑΕΠ (2013)

1 ΗΠΑ $ 16,720,000,000,000

2 Κίνα $ 13,370,000,000,000

3 Ινδία $ 4,962,000,000,000

4 Ιαπωνία $ 4,576,000,000,000

..... .................... ....................

8 Βραζιλία $ 2,422,000,000,000



ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΧΩΡΑ ΡΤΘΜΟ ΑΤΞΗΗ ΑΕΠ (%)

-2013-

1 ουδάν 24,70

2 ιζρα Λεόνε 13.30

3 Σουρκμενιςτάν 12.20

..... ................... ...............

13 Κίνα 7.60

.... ..... ......

84 Ινδία 3.80

131 Βραζιλία 2.50



 Μέφπι ση δεκαεσία σοτ 70’ 
οικονομική και πολισική εςψςσπέυεια

 1978 - Διαπθπψσικέρ Οικονομικέρ 
Μεσαππτθμίςειρ

 1991- Η Κίνα ειςήλθε ςσον APEC
 2001 – Κπάσορ-Μέλορ ςσον 
Παγκόςμιο Οπγανιςμό Εμποπίοτ

 Μέςα ςε σπία μόλιρ φπόνια, από σο 
2001 ψρ σο 2004, σο εξψσεπικό 
εμπόπιο σηρ Κίναρ σπιπλαςιάςσηκε



ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩΓΕ ($) 2013

1 Κίνα $ 2,210,000,000,000

2 ΗΠΑ $ 1,575,000,000,000

3 Γερμανία $ 1,493,000,000,000

4 Ιαπωνία $ 697,600,000,000

.... ...... .......

19 Ινδία $ 317,800,000,000

24 Βραζιλία $ 244,800,000,000





 Η Κίνα είναι η δεύσεπη μεγαλύσεπη 
οικονομία παγκοςμίψρ μεσά σιρ ΗΠΑ
και η ππώση σαφύσεπα αναπστςςόμενη 
οικονομία

 Ππώση φώπα ςε εξαγψγέρ παγκοςμίψρ

 Βιομηφανία  η ασμομηφανή σηρ 
κινεζικήρ οικονομίαρ (46 % ΑΕΠ)

 Παπ’ όλα ατσά σο κασά κευαλήν ΑΕΠ 
παπαμένει φαμηλό ($9.800) 



 Μέφπι σο 1990  κπασικόρ 
πποςσασετσιςμόρ σηρ οικονομίαρ

 1991-2000  υιλελεύθεπη οικονομική 
πολισική 

 2001 έψρ ςήμεπα  έφει καθιεπψθεί ψρ 
μία ςημανσική οικονομική δύναμη



 Η Ινδία αναδύεσαι με ενστπψςιακούρ 
πτθμούρ ςε μία παγκόςμια οικονομική 
δύναμη.

 Το μεγαλύσεπο μέπορ σοτ επγασικού 
δτναμικού (52%) απαςφολείσαι ςσον σομέα 
σηρ γεψπγίαρ. 

 60% σοτ ΑΕΠ πποέπφεσαι από σον σπισογενή 
σομέα.

 Το κασά κευαλήν ΑΕΠ ($4.000) παπαμένει 
φαμηλό.



 Την σελετσαία δεκαεσία, κινησήπιορ δύναμη 
σηρ ανάπστξηρ ήσαν η τχηλή υοπολογία και η 
τιοθέσηςη ππογπαμμάσψν κασά σηρ υσώφειαρ 
 Δημιοτπγία μεςαίαρ σάξηρ

 Η Βπαζιλία παπά σην παγκόςμια οικονομική 
κπίςη κασάυεπε να πποςελκύςει ξένερ 
επενδύςειρ

 Η ανάπστξή σηρ βαςίζεσαι ςε γεψπγικέρ και 
βιομηφανικέρ εξαγψγέρ



 Στνιςσά σην 8η μεγαλύσεπη οικονομία 
παγκοςμίψρ

 Το κασα κευαλήν ΑΕΠ = 12,100 δολ.

 Κινησήπια Δύναμη σοτ ΑΕΠ = Βιομηφανική και 
Γεψπγική Παπαγψγή



 Δημοκπασία κασ’ επίυαςη

 Κομμοτνιςσικό Κπάσορ 
(Μονοκομμασιςμόρ)

 Έλεγφορ σψν εξοτςιών από σην 
κτβέπνηςη

 Διαυθοπά Δικαςσικού Στςσήμασορ

 Κασαπάσηςη ανθπψπίνψν 
δικαιψμάσψν/ Έλλειχη 
εκδημοκπασιςμού πολισικών θεςμών



 Liu Xiaobo – Νόμπελ Ειπήνηρ 2010
 Ένσονερ ανσιδπάςειρ από σην Κινεζική 

Κτβέπνηςη



 Ομοςπονδιακό 
Κπάσορ

 Δημοκπασικό 
πολίσετμα

 Σύμυψνα με διεθνείρ 
οπγανώςειρ 
παπασηπούνσαι 
Φαινόμενα 
Κασαπάσηςηρ 
ανθπψπίνψν 
δικαιψμάσψν 



 Ομοςπονδιακό 
κπάσορ

 Δημοκπασικό 
Πολίσετμα

 Έφοτν κασαγπαυεί 
υαινόμενα 
κασαπάσηςηρ 
ανθπψπίνψν 
δικαιψμάσψν



 Μέλη σοτ ΟΗΕ

Κίνα  μόνιμο μέλορ σοτ Στμβοτλίοτ 
Αςυαλείαρ

 Μέλη σηρ ομάδαρ G-77

 Μέλη σψν G-20

 Μέλη σψν BASIC και σψν BRICS

 Κίνα  Δεν έφει επικτπώςει σο Διεθνέρ 
Σύμυψνο Ασομικών και Πολισικών 
Δικαιψμάσψν σοτ ΟΗΕ (1966)



 Ινδία Μεγάλη 
πτπηνική δύναμη

 Έφοτν αναδειφθεί ςε 
μεγάλερ 
πεπιυεπειακέρ και 
παγκόςμιερ δτνάμειρ

 Στμμεσοφή ςε πάνψ 
από 130 διεθνείρ 

οπγανιςμούρ



 Οι ατξανόμενερ ανάγκερ σψν φψπών ςσον σομέα 
σηρ οικονομίαρ και ςσην εξάλειχη σηρ υσώφειαρ, 
ατξάνοτν σιρ ενεπγειακέρ ανάγκερ.

 Οι ενεπγειακέρ ανάγκερ καλύπσονσαι κτπίψρ 
από σο πεσπέλαιο και σην καύςη σοτ άνθπακα. 

 Είναι οι 2 μεγαλύσεποι αναπστςςόμενοι 
πτπαίνονσερ με ασθ. 

 Ετθύνονσαι για σο 30 % σψν εκπομπών ασθ.



Παγκόσμια Αποθέματα Άνθρακα (1973 και 2009)

Πηγή: IEA (International Energy Agency), Key World Energy Statistics 2010





 Η εξάπσηςη σηρ οικονομίαρ σοτρ από οπτκσά
καύςιμα πποκαλεί μεγάλο απιθμό εκπομπών
CO2.

 Οι μεγαλύσεποι πτπαίνονσερ σοτ πλανήση με

ασθ. ετθύνονσαι για σο 30% σψν παγκόςμιψν
εκπομπών.

 Η Κίνα σο 2008 ξεπέπαςε και σιρ ΗΠΑ ςε ασθ

 Παπ’ όλα ατσά οι κασά κευαλήν εκπομπέρ
παπαμένοτν φαμηλέρ ςε ςφέςη με σιρ ΗΠΑ

(ΗΠΑ 20 σόννοι CO2)

(Κίνα 4 σόννοι CO2)

(Ινδία 1,5 σόνοι CO2)





Παραγωγή Άνθρακα στην Κίνα 
(1980-2006)

Πηγή: ΙΕΑ (International Energy Agency), World Energy Outlook 2007, Paris.



Εκπομπές CO2 στην Κίνα (1980-2005)

Πηγή: ΙΕΑ (International Energy Agency), World Energy Outlook 2007, Paris.



 Κασασάςςεσαι ςσοτρ «ππψσοπόποτρ» 
αναπστςςόμενοτρ, όςον αυοπά ςση φπήςη 
εναλλακσικών μοπυών ενέπγειαρ

 Οι ενεπγειακέρ σηρ ανάγκερ καλύπσονσαι κτπίψρ 
από ση φπήςη βιοκατςίμψν (π.φ. βιοαιθανόληρ) 
και από τδποηλεκσπική ενέπγεια 

 Οι εκπομπέρ CO2 πποέπφονσαι κτπίψρ από σην 
αποχίλψςη σψν δαςών

 Χαμηλέρ κασα κευαλήν εκπομπέρ (1.8 t)





 Χαμηλοί δείκσερ κοινψνικήρ ανάπστξηρ

 Ποςοςσό Αναλυαβησιςμού = 8%

 Πεπιςςόσεπο από 30% σοτ πληθτςμού 
ζει με λιγόσεπα από 2 δολάπια 
ημεπηςίψρ



 18% σοτ αγποσικού 
πληθτςμού δεν έφει 
ππόςβαςη ςε αςυαλέρ 
νεπό

 Στνολικά ένα 12% σοτ 
πληθτςμού δεν έφει 
ππόςβαςη ςε αςυαλέρ 
νεπό

 Ένα 45% πεπίποτ σοτ 
πληθτςμού δεν έφει 
ππόςβαςη ςε 
εγκασαςσάςειρ 
τγιεινήρ



 Μόνο 31% σοτ πληθτςμού έφει ππόςβαςη ςε 
επαπκείρ εγκασαςσάςειρ τγιεινήρ και μάλιςσα 
ςσην αγποσική πεπιυέπεια σο ποςοςσό αγγίζει 
μόλιρ σο 21 %.

 88% σοτ πληθτςμού έφει ππόςβαςη ςε αςυαλέρ 
νεπό ςε ανσίθεςη με σιρ απφέρ σηρ δεκαεσίαρ σοτ 
90 ποτ σο ποςοςσό έυσανε ςσο 68% .

 Το 33% σψν υσψφών παγκοςμίψρ βπίςκεσαι ςσην 
Ινδία.

 Πεπίποτ σο 33% σοτ πληθτςμού ζει κάσψ από 
σο όπιο σηρ υσώφεια, δηλ. με λιγόσεπο από 1,25 
δολ. σην ημέπα.



 48 /1000 παιδιά 
πεθαίνοτν ςσο ππώσο 
έσορ σηρ ζψήρ σοτρ.

 1/3 παιδιά παγκοςμίψρ 
ποτ δεν σπέυεσαι ςψςσά 
βπίςκεσαι ςσην Ινδία.

 42% σψν παιδιών κάσψ  
από σην ηλικία σψν 5 
είναι λιποβαπή.



Percentage population living on less than 
2 dollar/day (2007-2008)



 Ποςοςσό 
αναλυαβησιςμού 
κονσά ςσο 40%

 8.1 εκασομμύπια 
παιδιά ςσην Ινδία 
δεν πηγαίνοτν 
καθόλοτ ςφολείο



 Ποςοςσό 
αναλυαβησιςμού  12 %

 35% σοτ πληθτςμού ζει 
με λιγόσεπο από 2 δολ. 
ημεπηςίψρ

 Σσιρ αγποσικέρ πεπιοφέρ 
η υσώφεια είναι 
ιδιαίσεπα ένσονη (51% 
σοτ αγποσικού 
πληθτςμού ζει με 
λιγόσεπο από 2 
δολάπια/ημέπα) 



 Σσιρ υσψφιέρ και 
τποβαθμιςμένερ πεπιοφέρ  

 44/1000 παιδιά 
πεθαίνοτν ππιν σο 1ο έσορ

 Ππόςβαςη ςε 
εγκασαςσάςειρ τγιεινήρ 
ςσιρ αγποσικέρ πεπιοφέρ 
37 %

 Ππόςβαςη ςε αςυαλέρ 
νεπό 90%



 Κίνα, Ινδία και Βπαζιλία 
παποτςιάζοτν τχηλούρ πτθμούρ 
οικονομικήρ μεγέθτνςηρ και έφοτν 
αναδειφθεί ψρ οικονομικοί γίγανσερ 
παγκοςμίψρ.

 Έφοτν ψρ πποσεπαιόσησα σην 
οικονομική μεγέθτνςη, σην εξάλειχη 
σηρ υσώφειαρ και σην ενεπγειακή 
αςυάλεια.



 Παποτςιάζοτν τχηλό δείκση 
οικονομικήρ μεγέθτνςηρ αλλά 
τςσεπούν ςε άλλοτρ σομείρ σοτ 
αναπστξιακού υαινομένοτ

 Ελλιπήρ πολισική ανάπστξη ςσην Κίνα 
και ππόβλημα υσώφειαρ και 
ενεπγειακήρ αςυάλειαρ ςσην Ινδία

 Μείζονερ πτπαίνονσερ με ασθ 
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