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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ 

1.1  Ισχύς 

Με τον όρο ισχύς στις διεθνείς σχέσεις ορίζεται η ικανότητα ενός ατόμου ή μιας 

ομάδας ατόμων (συχνά με εξουσία) να επηρεάζει τη συμπεριφορά των άλλων για να πάρει 

ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Ιστορικά, η ισχύς έχει μετρηθεί με κριτήρια όπως ο πληθυσμός, 

το μέγεθος και το έδαφος, οι φυσικοί πόροι, η οικονομική δύναμη, η στρατιωτική δύναμη, 

και η κοινωνική σταθερότητα. Στο πλαίσιο της εννοιολογικής οριοθέτησης της έξυπνης 

ισχύος, που θα εξεταστεί στη συνέχεια, συναντούμε τη σκληρή ισχύ και την ήπια ισχύ, η 

αποσαφήνιση των οποίων κρίνεται απαραίτητη (Pallaver, 2011). 

Η σκληρή ισχύς επιτρέπει στις χώρες να ασκούν στρατηγικές, οι οποίες συνδυάζουν 

ανταμοιβές και τιμωρίες (carrots and sticks) για να προκαλούν τη συμπεριφορά και να 

παίρνουν αυτό που θέλουν (Nye, 2005). Η εφαρμογή των στρατιωτικών πόρων ή 

οικονομικών κυρώσεων, των δύο πυλώνων που συνθέτουν τη σκληρή ισχύ δρα 

εξαναγκαστικά και πετυχαίνει τους στόχους της με λιγότερο ελκυστικό τρόπο. 

Η αποτελεσματικότητα της κάθε πηγής ισχύος εξαρτάται από το συνολικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Οι πηγές της δύναμης αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. 

Εκτός από το ότι, για παράδειγμα, οι αμερικανικές τεχνολογικές εξελίξεις έχουν κάνει τα 

όπλα πιο ακριβή, τα έχουν επίσης κάνει και πιο καταστροφικά, αυξάνοντας έτσι το πολιτικό 

και κοινωνικό κόστος της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων. Η σύγχρονη τεχνολογία 

επικοινωνιών έχει εξαλείψει την ομίχλη του πολέμου, αλλά έχει επίσης αυξήσει και την 

πολιτική συνείδηση. Οι τάσεις αυτές έχουν κάνει την ισχύ λιγότερη αισθητή και τον 

εξαναγκασμό λιγότερο αποτελεσματικό. Ο Μακιαβέλι έχει δηλώσει ότι είναι ασφαλέστερο 

o λαός να φοβάται τον ηγεμόνα, παρά να τον αγαπάει. Σήμερα, στην εποχή της παγκόσμιας 

πληροφορίας, είναι καλύτερος ο συνδυασμός και των δύο (Pallaver, 2011). 

Η ήπια δύναμη από την άλλη είναι η ικανότητα ενός ή περισσοτέρων ατόμων να 

προσελκύσουν τους υπόλοιπους ανθρώπους με το μέρος τους χωρίς καταναγκασμό. Η 

νομιμοποίηση είναι κεντρικής σημασίας για την ήπια ισχύ. Αν ένας λαός ή ένα έθνος 

πιστεύει ότι οι αμερικανικοί στόχοι δεν στερούνται ηθικής και νομιμοποίησης, τότε είναι 

πιο πιθανό να πειστούν να τους ακολουθήσουν χωρίς τη χρήση απειλών ή δωροδοκίας. Η 

νομιμοποίηση μπορεί επίσης να κάνει την αντίθετη πλευρά στο να χρησιμοποιεί τη σκληρή 
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ισχύ με μεγαλύτερη σύνεση και μόνο όταν αποδεικνύεται πραγματικά απαραίτητο. Η 

συνεργασία είναι βαθιά επηρεασμένη από την έλξη. Αυτό είναι εμφανές στη μεταβαλλόμενη 

φύση των σύγχρονων συγκρούσεων, όπως αυτών που για τους Αμερικανούς διεξήχθησαν 

στο Ιράκ ή εκείνων που στιγματίστηκαν από την άμεση εμπλοκή της Αλ Κάιντα. Στην 

παραδοσιακή σύγκρουση, όταν ο εχθρός είναι νικημένος στρατιωτικά, είναι πιθανό να 

ζητήσει ειρήνη. Ωστόσο, πολλές από τις οργανώσεις κατά των οποίων αγωνίζεται η Αμερική 

δεν έχουν συγκεκριμένο έδαφος ελέγχου, διαθέτουν ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία και 

αλλάζουν συνεχώς ηγέτες. Στην περίπτωση αυτή η νίκη με την παραδοσιακή έννοια είναι 

αόριστη (CSIS, 2007). 

Οι στρατοί σήμερα είναι καλά προετοιμασμένοι για να πάρουν τη νίκη, αλλά έχουν 

φτωχά μέσα για την καταπολέμηση των ιδεών. Σήμερα, η νίκη εξαρτάται από την 

προσέλκυση ξένων πληθυσμών στην πλευρά αυτού που πολεμά και τη βοήθεια που 

παρέχουν στην οικοδόμηση ικανών και δημοκρατικών κρατών, τα οποία, ωστόσο, 

ευημερούν μάλλον αναγνωρίζοντας την αξία και τα οφέλη της δημοκρατίας, παρά όταν 

εξαναγκάζονται να είναι δημοκρατικά. Η είσοδος στην εποχή του υβριδικού, ενός μη 

παραδοσιακού πολέμου, αναδεικνύει τον κομβικό χαρακτήρα της ήπιας ισχύος για την 

επίτευξη της ειρήνης (CSIS, 2007). 

Από την στιγμή που οι ΗΠΑ άρχισαν να εξελίσσουν τις βλέψεις τους και να θέτουν 

τις βάσεις για τη μετέπειτα πρωτοκαθεδρία τους σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά τα τέλη του 

δέκατου ένατου και στις αρχές του εικοστού αιώνα, υιοθέτησαν έναν συνδυασμό σκληρών 

και ήπιων στρατηγικών. Και αν οι σκληρές, αμιγώς στρατιωτικές τους επιδόσεις ήταν κάτι 

παραπάνω από προφανείς και «εκκωφαντικές» με το πέρασμα του χρόνου, οι Αμερικανικές 

πηγές ήπιας ισχύς συνέδραμαν «βουβά», πλην όμως εξίσου αποτελεσματικά, στην απόδοση 

του χαρακτηρισμού της ηγέτιδας δύναμης. Σύμφωνα με το καθηγητή Nye, η ήπια ισχύς είναι 

κάτι περισσότερο από απλή πολιτιστική δύναμη, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται η 

καταγεγραμμένη έλξη που ασκεί το Χόλυγουντ και τα Αμερικανικά προϊόντα στα όνειρα 

και τις επιθυμίες του υπόλοιπου κόσμου (Nye, 2005). Οι πηγές αυτές περιλαμβάνουν τις 

πολιτικές αξίες, οι οποίες κατοχυρώθηκαν στη Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα 

οικονομικά και εκπαιδευτικά συστήματα των ΗΠΑ, στις προσωπικές επαφές και τις 

ανταλλαγές. Μια από τις μεγαλύτερες πηγές ήπιας ισχύς των ΗΠΑ δεν είναι άλλη από την 

αδιαμφισβήτητη, πολυδιάστατη πρόοδο που έχει επιδείξει τα τελευταία 100 χρόνια (CSIS, 

2007). 
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Οι παραπάνω αντιλήψεις συχνά φαίνονται απειλητικές στους λαούς και τα κράτη 

που θεωρούν ότι η καθημερινότητά τους τελεί υπό μία κατάσταση «Δυτικής πολιορκίας». 

Αυτοί που αισθάνονται έντονα αυτή τη δυσφορία, είναι συχνά και αυτοί οι οποίοι 

προσπαθούν να πολεμήσουν την Αμερική και τους συμμάχους της. Ωστόσο, κάθε χρόνο οι 

Ηνωμένες Πολιτείες προσελκύουν περισσότερο από τέσσερις φορές τον αριθμό των 

μεταναστών από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ξένων 

επιστημόνων και φοιτητών. Η ιστορία της Αμερικής ως έθνος μετανάστευσης αποτελεί μια 

σημαντική πηγή της ήπιας ισχύος της. Υπάρχει μια τεράστια δύναμη και ζωντάνια στο 

αμερικανικό πνεύμα ευκαιριών, της ανοχής, του αμοιβαίου σεβασμού και της κοινής 

δέσμευσης σε μια οικονομία που επιβραβεύει την καινοτομία και τη σκληρή δουλειά 

(Pallaver, 2011). Για πολλούς ανθρώπους ανά τον κόσμο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν 

την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή. 

Από όλα τα εργαλεία ήπιας ισχύος που έχει στη διάθεσή της η Αμερική, οι 

εμπειρογνώμονες προτείνουν ότι ο ΟΗΕ είναι το πιο κρίσιμο. Το Κέντρο Στρατηγικών και 

Διεθνών Σπουδών εξέδωσε μια έκθεση τον Ιανουάριο του 2009 για να περιγράψει τον ρόλο 

των Ηνωμένων Εθνών ως όργανο των ΗΠΑ στην έξυπνη ισχύ. Η έκθεση αναφέρει ότι σε 

έναν όλο και πιο πολυπολικό κόσμο, ο ΟΗΕ δεν μπορεί να απορριφθεί ως ξεπερασμένος και 

πρέπει να θεωρηθεί ως ένα βασικό εργαλείο για τη στρατηγική σκέψη της νέας πολυμερούς 

προσέγγισης που αντιμετωπίζει η Αμερική. Μια αποτελεσματική έξυπνη ισχύς θα 

ευθυγραμμίσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Εθνών, κάνοντας με τον τρόπο 

αυτό, αποτελεσματική την αντιμετώπιση των απειλών για την ειρήνη και την ασφάλεια, την 

κλιματική αλλαγή, την παγκόσμια υγεία και τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις (Cammack, 

2008).  

1.2  Έξυπνη Ισχύς 

Στον τομέα των διεθνών σχέσεων, ο όρος έξυπνη ισχύς αναφέρεται στον συνδυασμό 

σκληρών και παράλληλα ήπιων στρατηγικών. Από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών 

Σπουδών (Center for Strategic and International Studies-CSIS) των ΗΠΑ η ήπια ισχύς 

ορίζεται ως: 

 «μια προσέγγιση που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα μιας ισχυρής στρατιωτικής 

δύναμης, αλλά επενδύει επίσης σε συμμαχίες, συνεργασίες, και θεσμικά όργανα σε όλα τα 
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επίπεδα, για την επέκταση της αμερικανικής επιρροής και την εδραίωση της νομιμοποίησης 

της αμερικανικής δράσης» (CSIS, 2007). 

Ο διακεκριμένος καθηγητής Joseph Nye, πρώην Βοηθός Υπουργού Άμυνας υπό την 

κυβέρνηση Κλίντον και συγγραφέας πολλών βιβλίων – άρθρων - δοκιμίων για την έξυπνη 

ισχύ, αναφέρει ότι οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για την εξωτερική πολιτική σήμερα 

απαιτούν έναν συνδυασμό πόρων σκληρής και ήπιας στρατηγικής. Η εφαρμογή μόνο 

σκληρής ισχύς ή μόνο ήπιας ισχύς σε μια δεδομένη κατάσταση συνήθως θα αποδειχθεί 

ανεπαρκείς. Ο Nye χρησιμοποίησε το παράδειγμα της τρομοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτεί έξυπνη ισχύ. Η απλή χρήση ήπιας ισχύς δεν είχε 

τη δύναμη να αλλάξει τις καρδιές και τα μυαλά της κυβέρνησης των Ταλιμπάν και έτσι 

απαιτήθηκε η εφαρμογή σκληρής ισχύος. Κατά την ανάπτυξη σχέσεων με τον 

μουσουλμανικό κόσμο, ωστόσο, οι στρατηγικές ήπιας ισχύς είναι απαραίτητες, ενώ 

αντίθετα η εφαρμογή στρατηγικών σκληρής ισχύς θα είχε μάλλον καταστροφικές συνέπειες 

(Gavel, 2012). 

Σύμφωνα με τον Crocker, η έξυπνη ισχύς περιλαμβάνει τη στρατηγική χρήση της 

διπλωματίας, την πειθώ, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την προβολή της δύναμης και της 

επιρροής με τρόπους που είναι αποδοτικοί και εσωκλείουν πολιτική και κοινωνική 

νομιμοποίηση - ουσιαστικά δηλαδή περιλαμβάνει την εμπλοκή και των στρατιωτικών 

δυνάμεων, καθώς και όλες τις μορφές της διπλωματίας - (Crocker, 2007).  

Η προέλευση του όρου «έξυπνη ισχύς» είναι υπό συζήτηση και έχει αποδοθεί στους 

Suzanne Nossel και Joseph Nye. Η Suzanne Nossel, αναπληρωτής Πρέσβης του Holbrooke 

στα Ηνωμένα Έθνη κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Κλίντον, ήταν η πρώτη η οποία 

επινόησε τον όρο «έξυπνη ισχύς», καθώς τον είχε τοποθετήσει ως τίτλο σε άρθρο της στο 

Foreign Affairs (ακριβής τίτλος «Smart Power: Reclaiming Liberal Internationalism») το 

2004) (Nossel, 2004). 

Ο Joseph Nye, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι η έξυπνη ισχύς είναι ένας όρος που ο ίδιος 

εισήγαγε το 2003:  

«για την αντιμετώπιση της εσφαλμένης εκτίμησης, ότι η ήπια ισχύς μπορεί μόνη της να 

παράγει αποτελεσματική εξωτερική πολιτική»  
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και δημιούργησε τον όρο για να αναφερθεί σε μια εναλλακτική λύση για το σκληρό 

«πρόσωπο» της πολιτικής της κυβέρνησης Μπους (Nye, 2003). 

Ο Nye επισημαίνει ότι η έξυπνη ισχύς σηματοδοτεί την ικανότητα συνδυασμού 

σκληρής και ήπιας ισχύος ανάλογα με το αν η σκληρή ή η ήπια ισχύς είναι πιο 

αποτελεσματική σε μια δεδομένη κατάσταση. Δηλώνει ότι πολλές καταστάσεις απαιτούν 

ήπια ισχύ. Ωστόσο, στην προσπάθεια την Αμερικής να σταματήσει το πρόγραμμα 

πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας, για παράδειγμα, η σκληρή ισχύς μπορεί να είναι πιο 

αποτελεσματική από την ήπια δύναμη. Σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε στις Financial 

Times,  

«για να κερδίσει την ειρήνη, ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ θα πρέπει να δείξει την εμπειρία 

της στην άσκηση ήπιας δύναμης, δεδομένου ότι ήδη χρησιμοποιεί σκληρή ισχύ για να κερδίσει 

τον πόλεμο». 

Η έξυπνη ισχύς ενισχύει την πολυπλευρικότητα και συνεπώς και την εξωτερική 

πολιτική (Nye, 2012). 

Ο ίδιος συνεχίζει αναφέροντας ότι η εφαρμογή στρατηγικών έξυπνης ισχύος από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες στον εικοστό πρώτο αιώνα, δεν θα μεγιστοποιήσει την δύναμη των 

ΗΠΑ, αλλά θα βρει τον τρόπο να συνδυάσει τους πόρους σε επιτυχημένες στρατηγικές στο 

νέο πλαίσιο της διάχυσης ενέργειας. Μια επιτυχημένη στρατηγική έξυπνης ισχύος θα δώσει 

απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα (Nye, 2011):  

1) Ποιοι είναι οι επιθυμητοί στόχοι και τα αποτελέσματα; 

2) Ποιοι πόροι διατίθενται στα πλαίσια αυτά;  

3) Ποιες είναι οι θέσεις και οι προτιμήσεις των στόχων της προσπάθειας 

επιρροής; 

4) Ποιες μορφές συμπεριφοράς ισχύος είναι πιο πιθανό να πετύχουν;  

5) Ποια είναι η πιθανότητα επιτυχίας; 

Ειδικά για τις ΗΠΑ, ποιος θα είναι ο τρόπος συμβιβασμού της συντριπτικής της 

δύναμης με το υπόλοιπο των συμφερόντων και των αξιών του κόσμου; 
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1.3  Εμπόδια Εφαρμογής Έξυπνης Ισχύος 

Στοιχεία της προσέγγισης της έξυπνης ισχύος υπάρχουν σήμερα στην αμερικανική 

εξωτερική πολιτική, ωστόσο υπολείπονται μιας συνεκτικής λογικής και μιας θεσμικής 

βάσης. Υπάρχουν τρία κύρια εμπόδια, τα οποία σύμφωνα με την CSIS είναι τα ακόλουθα 

(CSIS, 2007): 

1) Κατ 'αρχάς, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ έχει την τάση να υπερ-επικαλείται την 

σκληρή ισχύ, γιατί είναι η πιο άμεση και ορατή πηγή της αμερικανικής δύναμης. 

Το Πεντάγωνο αποτελεί το καλύτερα εκπαιδευμένο σώμα της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα, τείνει να καλύψει κάθε κενό με στρατιωτική δράση, 

ακόμη και εκείνα που μπορούν και πρέπει να συμπληρώσουν τα πολιτικά μέσα. Η 

Αμερική προσπαθεί και διατηρεί τη στρατιωτική της υπεροχή, ωστόσο, υπάρχουν 

όρια στο πόσο σκληρή ισχύ μπορεί να εφαρμόσει από μόνη της. 

2) Δεύτερον, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ εξακολουθεί να αγωνίζεται για να 

αναπτύξει εργαλεία ήπιας ισχύς. Οι διπλωματικές τακτικές και η ξένη βοήθεια 

συχνά κατευθύνονται προς κράτη, τα οποία ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο 

για την εξουσία με μη κρατικούς φορείς, εντός των συνόρων τους. Η διπλωματία 

και η ξένη βοήθεια συχνά υποχρηματοδοτούνται και δεν αξιοποιούνται πλήρως. 

Αυτά τα εργαλεία έχουν παραμεληθεί εν μέρει λόγω της δυσκολίας απόδειξης των 

βραχυπρόθεσμων επιπτώσεών τους στις κρίσιμες προκλήσεις. Στα διαγράμματα 

που ακολουθούν, για παράδειγμα, εμφαίνονται οι δαπάνες των ΗΠΑ σε διεθνείς 

υποθέσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. 
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Διάγραμμα 1: Προϋπολογισμός Διεθνών Υποθέσεων Αμερικής, 1986-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πηγή: CSIS, 2007 

 

Διάγραμμα 2: Προϋπολογισμός Διεθνών Υποθέσεων Αμερικής, 2010-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.state.gov/budget 

http://www.state.gov/budget
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Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι η χρηματοδότηση ήταν 

γενικά στάσιμη σχεδόν για πάνω από μια δεκαετία (1986-2000). Οι αυξήσεις που 

παρατηρούνται στις αρχές του 1990, οφείλονται κυρίως στην οικονομική ενίσχυση 

προς την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τις 

μειώσεις στην αναπτυξιακή βοήθεια και τη χρηματοδότηση της δημόσιας 

διπλωματίας. Οι αυξήσεις μεταξύ των ετών 1999 και 2002 οδηγήθηκαν εν μέρει από 

ανησυχίες για βομβιστικές επιθέσεις στις πρεσβείες στο Ναϊρόμπι και το Ντάρελ. 

Στα έτη από το 2010 μέχρι και σήμερα υπάρχει επίσης στασιμότητα αν και οι τιμές 

είναι σε μεγαλύτερα επίπεδα από ότι τη δεκαετία του 1990 και του 2000. 

Δεδομένων όλων των παραπάνω δεν αποτελεί έκπληξη ότι το εργαλείο 

ανθρωπιστικής βοήθειας ως εργαλείο ήπιας ισχύος έχει λάβει τη μεγαλύτερη 

χρηματοδότηση. Ο χειρισμός στρατηγικών ήπιας ισχύς, ωστόσο είναι ιδιαίτερα 

δύσκολος, καθόσον η πλειοψηφία των πόρων ήπιας ισχύος των ΗΠΑ αντλούνται 

εκτός της κυβέρνησης∙ στον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, στο 

πλαίσιο των διμερών συνεργασιών, ή στη συμμετοχή σε πολυμερείς οργανισμούς. 

3) Τρίτον, οι οργανισμοί και τα ιδρύματα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ είναι 

κατατμημένα και αποδιοργανωμένα. Ο συντονισμός, όπου υπάρχει, είτε συμβαίνει 

σε σχετικά χαμηλό επίπεδο ή αλλιώς σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από την 

κυβέρνηση. Συναφώς, η ανάληψη περισσότερης δράσης με στόχο την ολοκλήρωση 

στρατηγικών σκληρής και ήπιας ισχύος από τα όργανα της εξουσίας κρίνεται 

επιβεβλημένη. Μερικά στοιχεία αυτής της προσέγγισης ήδη παρατηρούνται κατά 

την άσκηση των εν εξελίξει εξεγέρσεων, την προσπάθεια οικοδόμησης κρατών και 

τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, εργασίες που εξαρτώνται από την σκληρή ισχύ, 

όχι ωστόσο εξ’ολοκλήρου από αυτή.  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, στο παρελθόν, ασκήσει στρατηγικές ήπιας και 

σκληρής ισχύος, με το ποσοστό στο οποίο χρησιμοποιείται η κάθε μία να είναι άλλοτε 

μεγαλύτερο και άλλοτε μικρότερο, ανάλογα με τον προς επίτευξη στόχο. Οι ΗΠΑ 

χρησιμοποίησαν σκληρή ισχύ για την αποτροπή της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέμου και ήπια ισχύ για την ανοικοδόμηση της Ιαπωνίας και την Ευρώπης 

με το Σχέδιο Μάρσαλ, καθιερώνοντας θεσμούς και κανόνες που έχουν δομήσει το σύγχρονο 

διεθνές σύστημα. Ωστόσο, ο συνδυασμός σκληρής και ήπιας ισχύος εντός του πλαισίου 
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υιοθέτησης και εφαρμογής της έξυπνης ισχύος, αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια. 

1.4  Έξυπνη Ισχύς και Τρομοκρατία 

Από την ίδρυσή τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πρόθυμες να πολεμήσουν για τα 

πανανθρώπινα ιδανικά της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης. Αυτός ο ανώτερος 

σκοπός υποστηρίχθηκε από τη στρατιωτική και οικονομική δύναμη και προσέλκυσε 

ανθρώπους και κυβερνήσεις στην πλευρά της Αμερικής μέσα από τον ορυμαγδό των δύο 

παγκοσμίων πολέμων και τις «άκαπνες», πλην όμως ιδιαίτερης έντασης, δεκαετίες του 

Ψυχρού Πολέμου. Από την πλευρά των συμμάχων των ΗΠΑ, έχει γίνει αποδεκτό ότι τα 

αμερικανικά συμφέροντα δεν μπορούν πάντα να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα δικά τους, 

αν και για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, η ηγεσία των ΗΠΑ θεωρούσε πάντα ως 

κρίσιμη την επίτευξη ενός πιο ειρηνικού κόσμου. Υπήρξαν φορές, ωστόσο, που η αίσθηση 

του αμερικανικού αυτού στόχου ξεθώριασε ή παρέκκλινε της αρχικής της κατεύθυνσης, 

όταν έπρεπε να αντιμετωπιστεί ο περισσότερο από ορατός κίνδυνος των τρομοκρατικών 

επιθέσεων. 

Από την 11η Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα ρεύμα οργής και φόβου, 

έπληξε τις παραδοσιακές αξίες της ελπίδας και της αισιοδοξίας, δημιουργώντας ένα κλίμα 

δυσπιστίας απέναντι στους συμμάχους τους, ως προς τα ερείσματα των αμερικανικών 

φιλοδοξιών και επιδιώξεων. Πολλοί ήταν εκείνοι, εκ των παραδοσιακών συμμάχων, που 

εξεδήλωσαν τις υποθάλπουσες υποψίες τους σχετικά με τα πραγματικά κίνητρα των ΗΠΑ, 

που χρησιμοποιούσαν ως κάλυψη τη δικαιοσύνη και τα ευγενή, ορμέμφυτα ιδανικά (Nossel, 

2012). 

Στον πυρήνα του προβλήματος, είναι ότι η Αμερική έχει θέσει τον πόλεμο κατά των 

τρομοκρατών, ορισμένες φορές αναίτια, ως κεντρικό στοιχείο της απανταχού εμπλοκής της, 

καθόσον, «η παρεμπόδιση των απεχθών προθέσεων τους είναι θεμελιώδους σημασίας και 

πρέπει να αντιμετωπιστεί με την αιχμηρή άκρη του Αμερικανικού σπαθιού» (CSIS, 2007).  

Στην προσπάθειά της αυτή, επιδιώκει να επιτύχει μια ισορροπία στο είδος της 

υιοθετούμενης ισχύος, που θα της επιτρέψει αφενός να διατηρήσει τα επίπεδα της 

εσωτερικής και της εξωτερικής νομιμοποίησης και αφετέρου να λειτουργήσει 

αποθαρρυντικά στη δυνητική διόγκωση των τρομοκρατικών μεγεθών. 
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Αυτό πού είναι εμφανές σήμερα, μετά την παρέλευση 15 ετών από την τρομοκρατική 

επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά και το πρόσφατο αιματοκύλισμα στο Παρίσι, είναι ότι 

μια ευρύτερη και πιο ανθεκτική συναίνεση είναι απαραίτητη για τον αγώνα κατά των 

τρομοκρατών τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. 

1.5  Προκλήσεις Έξυπνης Ισχύος στον 21ο αιώνα 

Οι λήπτες των αποφάσεων διεθνώς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με σειρά 

προκλήσεων που οριοθετούνται τόσο στο διακρατικό, όσο και στο παγκόσμιο επίπεδο. 

Εφόσον οι ΗΠΑ, ως κύριος δρων της διεθνούς αρένας, επιθυμεί να διασφαλίσει την 

ανθεκτικότητα της διεθνούς τάξης και να ελαχιστοποιήσει τις ανησυχίες της, θα πρέπει να 

ενεργοποιήσει μια πιο διαλλακτική προσέγγιση απέναντι στην κατά κόσμο «νέα τάξη 

πραγμάτων», αντιμετωπίζοντας θεσμούς, κανόνες, αρχές και αξίες με πιο απελευθερωμένη 

διάθεση και οξύνοια πνεύματος. Οφείλουν να πείσουν εκείνους τους δρώντες που επί του 

παρόντος ταλαντεύονται στις δεσμεύσεις τους για λήψη μέτρων, με σκοπό την 

εξουδετέρωση ή έστω την ελαχιστοποίηση των απειλών που προέρχονται από βίαιους μη 

κρατικούς φορείς και περιφερειακές δυνάμεις που αμφισβητούν και επικαλούνται την 

ανατροπή με κάθε κόστος. 

Η δύναμη της πληροφορίας, συνοδευόμενη από την ταχύτητα διάδοσής της προκαλεί 

τριγμούς σε πολιτικές συνειδήσεις και δρα αποδοτικά στα εύπλαστα και εύκολα 

καθοδηγούμενα ακροατήρια. Τα μικρά και ευέλικτα διακρατικά δίκτυα έχουν πρόσβαση σε 

εργαλεία «καταστροφής» που δεν απαιτούν απαγορευτικούς πόρους χρηματοδότησης. 

Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει αποφέρει οφέλη, την ίδια 

στιγμή, εκούσια κάποιες φορές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάδυσης απειλών, όπως οι 

πανδημικές ασθένειες ή η κατάρρευση των χρηματοπιστωτικών αγορών και μάλιστα χωρίς 

σαφή και έγκαιρη προειδοποίηση. 

Στα προηγούμενα έρχεται να προστεθεί και ο κίνδυνος που αναδύεται από τις 

περισσότερες φορές απρόβλεπτη κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της οποίας 

διαμορφώνονται αναλογικά με το μέγεθος και την ισχύ ενός εκάστου δρώντα. Συνακόλουθα, 

οι ιθύνοντες της εκάστοτε αμερικανικής ηγεσίας έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν, 

ενδεχομένως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ομόλογό τους και να επιδεικνύουν 

ανάλογο επαγγελματισμό στη στοιχειοθέτηση ενεργητικών ή παθητικών τρόπων 

αντιμετώπισης. 
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Με δεδομένα τα σφάλματα του παρελθόντος (Ιράκ, Αλ Κάιντα), σε κάθε περίπτωση, 

οι στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν για την αντιμετώπιση των παραπάνω 

προκλήσεων θα πρέπει να εδράζονται στο ότι «κάθε επιπλέον δολάριο που θα δαπανάται στη 

σκληρή ισχύ δεν φέρει αναγκαστικά αξία ενός επιπλέον δολαρίου στην ασφάλεια» (CSIS, 

2007). Είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς πώς θα επενδύσει «σοφά», όταν δεν υπάρχει 

προϋπολογισμός βασισμένος σε μια στρατηγική. Επιπλέον, οι δυνατότητες της σκληρής 

ισχύος είναι αναγκαίες, αλλά με ανεπαρκή εγγύηση της ασφάλειας στο σημερινό πλαίσιο. 

Επιπρόσθετα, η τελεσφόρηση ή μη της εφαρμοζόμενης στρατηγικής, αναμένεται να 

ενεργοποιήσει την ενδυνάμωση των υφισταμένων συμμαχικών δεσμών ή τη διαμόρφωση 

νέων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Το κλειδί στην επιτυχία δεν είναι το πόσοι εχθροί των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηττηθούν, 

αλλά πόσο θα αυξηθεί ο αριθμός και το ειδικό βάρος των δυνητικών συμμάχων (CSIS, 

2007). Ενδεχόμενη αποξένωση εν δυνάμει συμμάχων και σημαντικών δρώντων και τήρηση 

άκαμπτων πολιτικών επιλογών θα αποτελέσει τροχοπέδη στην προσπάθεια απόκτησης 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων απέναντι σε επιβουλείς, μη κρατικής κυρίως υπόστασης. 

Οι τελευταίοι, εξαρτώνται από την ικανότητά τους να προσελκύουν υποστήριξη προς το 

μέρος τους από το άβουλο πλήθος, όσο και από την ικανότητα να ερεθίζουν την πολεμοχαρή 

διάθεση των αντιπάλων τους (Cohen & Greenberg, 2009). 

Σύμφωνα με το “Dealing with today's asymmetric threat to U.S. and global security”, 

ένα συμπόσιο που χρηματοδοτείται από το Central Asia Counternarcortics Initiative 

(CACI), μια αποτελεσματική έκφανση της στρατηγικής έξυπνης ισχύος αντιμετωπίζει 

πολλαπλές προκλήσεις στην πρακτική της εφαρμογή. Ενέχει, ωστόσο, μεγάλο βαθμό 

δυσκολίας, δεδομένου ότι λειτουργεί σε ένα περιβάλλον ασύμμετρων απειλών, που 

κυμαίνονται από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέχρι την τρομοκρατία. Οι απειλές αυτές 

υφίστανται σε ένα δυναμικό διεθνές περιβάλλον, προσθέτοντας μια ακόμη πρόκληση για 

την εφαρμογή της στρατηγικής της έξυπνης ισχύος. Η ενδεχόμενη αντιμετώπισή της από τις 

ΗΠΑ διαμορφώνεται μέσα σε ένα πλέγμα υιοθέτησης τεσσάρων παραγόντων στο δυναμικό 

διεθνές περιβάλλον: το κράτος δικαίου, τα οργανωτικά οδοφράγματα, τη χρηματοδότηση 

της έξυπνης ισχύος και τη στρατηγική επικοινωνίας (CACI, 2009). 
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Κράτος Δικαίου 

Προκειμένου να εφαρμοστούν έξυπνες προσεγγίσεις ισχύος τόσο σε εθνικό όσο και 

σε διεθνές επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναπτύξουν ένα νομικό πλαίσιο για τη 

χρήση των έξυπνων δυνατοτήτων ισχύος. Η ανάπτυξη μιας νομικής βάσης για την έξυπνη 

ισχύ, ωστόσο, απαιτεί μια σαφή γνώση των ασύμμετρων απειλών, δημιουργώντας 

δυσχέρειες λόγω του ασαφούς από την άλλη πλαισίου οριοθέτησής τους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί ο χαώδης τομέας του κυβερνοχώρου, με την έννοια της 

κυβερνοεπίθεσης να αποτελεί πεδίο αμφίσημων προσεγγίσεων παγκοσμίως, επιφέροντας 

ανάλογη δυστοκία στην εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων (CACI, 2009). 

Οργανωτικά οδοφράγματα  

Η ανικανότητα για την προώθηση προσέγγισης της έξυπνης ισχύος, λόγω των 

οργανωτικών αδυναμιών στους οργανισμούς αποτελεί ένα άλλο εμπόδιο για την επιτυχή 

υλοποίησή της. Οι οργανωτικές δομές συχνά στερούνται είτε την αρμόδια αρχή ή τους 

πόρους για να συνθέσουν την έξυπνη ισχύ. Ο μόνος τρόπος για να δοθεί στην έξυπνη ισχύ 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα είναι να αντιμετωπιστούν οι οργανωτικές ελλείψεις και να 

προωθηθεί ο συντονισμός και η προσβασιμότητα των σκληρών και ήπιων πόρων ισχύος 

(CACI, 2009). 

Χρηματοδότηση έξυπνης ισχύος 

Με τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η απόλυτη ανάγκη για οικονομικούς πόρους 

αποτελεί ένα κρίσιμο εμπόδιο για την υλοποίηση της έξυπνης ισχύος. Υπάρχει ανάγκη για 

μια δραματική αύξηση των δαπανών για την εφαρμογή πολιτικών μέσων της εθνικής 

ασφάλειας, τη διπλωματία, τη στρατηγική επικοινωνίας, την ξένη βοήθεια, την πολιτική 

δράση και την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Για την επιτυχή εφαρμογή της 

έξυπνης ισχύος, ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ θα πρέπει να αλλάξει ώστε τα μη στρατιωτικά 

προγράμματα προς το εξωτερικό να λαμβάνουν περισσότερη χρηματοδότηση (CACI, 2009). 

Στρατηγικές επικοινωνίας  

Οι ασυμμετρίες της αντιληπτικής ικανότητας, συνιστούν ένα εξίσου σημαντικό 

εμπόδιο για τη στρατηγική επικοινωνίας. Μια μακροπρόθεσμη στρατηγική έξυπνης ισχύος 

θα μετριάσει τις αρνητικές αντιλήψεις συζητώντας τη φύση αυτών των απειλών και 

καταρτίζοντας σχέδιο για την ανάληψη δράσης, χρησιμοποιώντας στρατηγική έξυπνης 
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ισχύος. Η έκθεση αναφέρει ότι το κεντρικό θέμα της εκστρατείας στρατηγικής επικοινωνίας 

πρέπει να είναι η εκπαίδευση του έθνους της Αμερικής, στις αξίες του ως ένα δημοκρατικό 

έθνος και τη φύση των απειλών που αντιμετωπίζει (CACI, 2009). 

1.6  Επικρίσεις Έξυπνης Ισχύος 

Η Κοντολίζα Ράις, επινόησε τον όρο «μετασχηματιστική διπλωματία» για να 

υποδηλώσει την πολιτική του Μπους για την προώθηση της δημοκρατίας μέσω της σκληρής 

ισχύος. Η «μετασχηματιστική διπλωματία» έρχεται σε αντίθεση με την έξυπνη ισχύ, η οποία 

χρησιμοποιεί σκληρή και ήπια ισχύ με βάση την εκάστοτε κατάσταση. Από την άλλη, η 

εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ομπάμα βασίζεται στην έξυπνη στρατηγική εξουσίας 

και προσπαθεί να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ άμυνας και διπλωματίας. 

Η έξυπνης ισχύς επίσης έχει αναφερθεί ότι είναι μέσο του αμερικάνικου 

ιμπεριαλισμού. Σε μια συνέντευξη με την Boston Globe, η δημοσιογράφος Anna Mundow, 

αμφισβήτησε τον Joseph Nye, υποστηρίζοντας ότι η έξυπνη ισχύς είναι φιλική προς το 

πρόσωπο του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού (Nye, 2012). Με την ίδια λογική, το δόγμα 

Μπους έχει επίσης επικριθεί για το «ιμπεριαλιστικό» του προφίλ, εστιάζοντας στην 

αμερικανική δύναμη πάνω στις εταιρικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Joseph Nye 

υπερασπίζεται την έξυπνη ισχύ σημειώνοντας ότι οι επικρίσεις συχνά προέρχονται από την 

παρεξήγηση της θεωρίας της. Ο Nye σχεδίασε τη θεωρία με σκοπό να εφαρμόζεται σε κάθε 

κράτος οποιουδήποτε μεγέθους, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ο Ken Adelman, σε άρθρο με τίτλο «Not-So-Smart Power», υποστηρίζει ότι δεν 

υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της βοήθειας των ΗΠΑ και της ικανότητάς τους να 

επηρεάσουν θετικά τα γεγονότα στο εξωτερικό. Ο ίδιος επισημαίνει ότι τα κράτη που 

λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των ξένων ενισχύσεων, όπως η Αίγυπτος και το Πακιστάν, 

απέχουν περισσότερο από τις αμερικανικές αξίες, από όσα λαμβάνουν λιγότερο ή καθόλου 

αμερικανική βοήθεια, αλλά τελούν σε μεγαλύτερη αρμονία με αυτές. Συνολικά, επικρίνει 

τα μέσα της έξυπνης ισχύος, όπως η εξωτερική βοήθεια και τα προγράμματα ανταλλαγών, 

χαρακτηρίζοντάς τα ως αναποτελεσματικά για την επίτευξη των εθνικών συμφερόντων της 

Αμερικής (Wong-Diaz, 2013). 
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 1.7  Ιστορικό Έξυπνης Ισχύος στις ΗΠΑ 

Ο όρος έξυπνη ισχύς αναδύθηκε την τελευταία δεκαετία, αλλά η έννοια της έχει ρίζες 

πολύ νωρίτερα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις μέρες μας αποτελεί μια 

ιδιαίτερα δημοφιλή αντίληψη στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων. Τα βασικότερα σημεία 

στην ιστορία της Αμερικής που υποδεικνύουν την ύπαρξη της έξυπνης ισχύος ως ιδέα είναι 

τα εξής: 

1) 1901: Ο πρόεδρος Theodore Roosevelt διακηρύσσει: «Μίλα ήπια, κρατώντας ένα 

μεγάλο ραβδί» (Speak softly and carry a big stick) 

2) 1948: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν μεγάλα προγράμματα ήπιας ισχύς σε καιρό 

ειρήνης υπό την εξουσία του νόμου Smith-Mundt, συμπεριλαμβανομένων των 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παγκόσμια 

κινητοποίηση για την καταπολέμηση της προβολής της Σοβιετικής Ένωσης. 

3) 1991: Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου σημαδεύεται από την κατάρρευση του 

Τείχους του Βερολίνου, αποτέλεσμα ενός συνδυασμού σκληρής και ήπιας ισχύος. 

Καθόλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η σκληρή ισχύς χρησιμοποιείται για να 

αποτρέψει την σοβιετική επιθετικότητα και η ήπια ισχύς δρα παράλληλα για τη 

διάβρωση της πίστης στο κομμουνιστικό ιδεώδες και την υπονόμευσή του (Νye, 

2012). 

4) 2004: Ο Joseph S. Nye εισάγει τον όρο «έξυπνη ισχύς» στο βιβλίο του με τίτλο, 

«Soft Power: The Means to Success in World Politics», αναφέροντας ότι η έξυπνη 

ισχύς δεν είναι ούτε σκληρή ούτε ήπια. Σε άρθρο της, στο Foreign Affairs, η 

αναλύτρια Suzanne Nossel χρησιμοποιεί τον όρο «έξυπνη ισχύς» (Nossel, 2012). 

5) 2007: Υπό το πρίσμα της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου στην 

Αμερική και του πολέμου στο Ιράκ, η κυβέρνηση Μπους έχει επικριθεί για την 

υπερβολική έμφαση σε μια σκληρή στρατηγική δύναμη. Για να διορθωθεί αυτή η 

«επιβλαβής» για τους εκδότες επιλογή, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών 

Μελετών κυκλοφορεί έκθεση με τίτλο «Commission on Smart Power» για την 

εισαγωγή της έννοιας της έξυπνης ισχύος σε συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας οι 

αρχές πρέπει να καθοδηγούν το μέλλον της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Η 

έκθεση εντοπίζει πέντε κρίσιμους τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσουν οι 

ΗΠΑ, όπως οι συμμαχίες, η παγκόσμια ανάπτυξη, η δημόσια διπλωματία, η 

οικονομική ολοκλήρωση και η τεχνολογία και καινοτομία. Σύμφωνα με την 
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έκθεση, οι πέντε αυτοί στόχοι συνθέτουν την έξυπνη εξωτερική πολιτική και 

αναμένεται να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τον στόχο 

τους: Την υπεροχή των Αμερικάνων ως «εκπροσώπων του καλού». Τα σημεία αυτά 

θα τα δούμε αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο (CSIS, 2007). 

6) 2009: Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, κυκλοφορεί μια δεύτερη 

έκθεση, με τίτλο «Investing in a New Multilateralism», για την αντιμετώπιση της 

έννοιας της έξυπνης ισχύς στις διεθνείς εκδόσεις. Η έκθεση αυτή απευθύνεται στα 

Ηνωμένα Έθνη, ως μέσο έξυπνης ισχύος των ΗΠΑ. Με τη συνεργασία τους με τα 

Ηνωμένα Έθνη, οι ΗΠΑ μπορούν να βρουν τον τρόπο να αναζωογονήσουν την 

πολυμέρεια στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας στον 21ο αιώνα (Mendelson, 

2009). 

7) 2009: Σύμφωνα με την κυβέρνηση Ομπάμα, η έξυπνη ισχύς γίνεται η βασική αρχή 

της στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική του, ενώ η δημοφιλία της 

υπογραμμίζεται και από την Χίλαρι Κλίντον, κατά τη διάρκεια της ακρόασής της 

στις 13 Ιανουαρίου 2009 για τη θέση του γραμματέα του κράτους. Τόσο η Suzanne 

Nossel, όσο και ο Joseph Nye είναι υποστηρικτικά όργανα της ενθάρρυνσης της 

Κλίντον, δεδομένου ότι θα διαδοθεί η χρήση της έξυπνης ισχύος στην εξωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ (Etheridge, 2009). 

8) 2011: Ο Ομπάμα στην ομιλία του «2011, May Speech on the Middle East and North 

Africa» καλεί για μια έξυπνη στρατηγική ισχύ, που ενσωματώνει την ανάπτυξη, 

εκτός από την άμυνα και τη διπλωματία, ως τον τρίτο πυλώνα της εξωτερικής 

πολιτικής, θέτοντας τις βάσεις διαμόρφωσης του φερώνυμου «δόγματος Όμπαμα». 

Αναλυτικά το θέμα αυτό θα αναπτυχθεί σε επόμενο κεφάλαιο (cfr.org). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

2.1  Συμμαχίες 

Παρά το γεγονός ότι οι κατά καιρούς κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχουν θεωρήσει, μέσα 

από τις πράξεις τους, τις συμμαχίες ξεπερασμένες και περιττές και τους διεθνείς 

οργανισμούς υπέργηρους ή εχθρικούς, ο Νye υποστηρίζει ότι πρέπει να εργαστούν 

απαραίτητα μέσω των συνθηκών, συμμαχιών και πολυμερών οργανισμών που βασίζονται 

στον διεθνισμό (Armitage & Nye, 2007). Σύμφωνα με τον Cammack (2008), η προσέγγιση 

αυτή ακολουθήθηκε με επιτυχία από την Αμερική κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου 

και η εν λόγω περίπτωση θα πρέπει να αποτελεί πρότυπο για τις μελλοντικές συμμαχίες που 

θα αναπτύξει η Αμερική, αλλά και για τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. 

Κατά τη διάρκεια του διπολισμού, αναπτύχθηκαν σημαντικές συμμαχίες με διεθνείς 

οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο. Η βάση της συμμαχίας των ΗΠΑ με τους οργανισμούς αυτούς ήταν η παρουσία της 

στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάπτυξη ενός μέρους του διεθνούς δικαίου, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στα ατομικά πολιτικά δικαιώματα (Gates, 2012). Η στρατηγική αυτή 

συνέβαλε στην επιτυχία των ΗΠΑ στο να αποτρέψει τη Σοβιετική επέκταση. Τα γεγονότα 

φυσικά αποδεικνύουν ότι οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες των ΗΠΑ ποτέ δεν στηρίχθηκαν εξ 

ολοκλήρου στις συμμαχίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά μάλλον είχαν την 

τάση να τις βλέπουν περισσότερο ως ένα μέσο επέκτασης της πολιτικής επιρροής τους. Σε 

μακροπρόθεσμη βάση, η επένδυση σε ιδρύματα και παγκόσμια πρότυπα μόνο επωφελής 

μπορεί να αποδειχθεί για τη διατήρηση των ιδεών, αξιών και συμφερόντων των ΗΠΑ στο 

μέλλον. 

Οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει πάνω από 120 επίσημες συνθήκες και δεσμεύσεις 

ασφαλείας, οι οποίες επεκτείνουν την αμερικανική ισχύ και νομιμοποίηση και διευκολύνουν 

τη διαβούλευση και τη διαλειτουργικότητα, βοηθώντας στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων 

προκλήσεων (Carpenter, 2008). 

Οι συμμαχίες εσωκλείουν μια σειρά από ευκαιρίες, οι οποίες ενισχύουν στρατηγικά 

την Αμερική, ωστόσο αυτό που θα ενίσχυε τη σταθερότητά τους, τουλάχιστον σε πρώτο 

στάδιο, θα ήταν η εκδήλωση επιθυμίας του εκάστοτε «πλανητάρχη» για την επίτευξη μιας 

κατά το δυνατόν διαρκούς δέσμευσης με τους συμμάχους της Ευρώπης και της Ανατολικής 
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Ασίας. Για παράδειγμα, ο Οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) βρίσκεται 

σε ένα σταυροδρόμι, ταλαντευόμενος για τον ευρύτερο στρατηγικό σκοπό του μετά την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις τόσο στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, όσο και στην Ευρώπη ως προς το κατάλληλο της στιγμής για την επανεξέταση 

της στρατηγικής λογικής του ΝΑΤΟ (Cammack, 2008). Η διατήρηση της Ευρωπαϊκής 

στήριξης στις προσπάθειες του ΝΑΤΟ, όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης και την 

οικοδόμηση των «αποτυχημένων» κρατών θεωρείται καταλυτική για την μετέπειτα στάση 

που θα τηρήσει η Αμερικανική πλευρά (Gates, 2012). 

Επιπλέον, οι συμμαχίες διατηρούν την αμερικανική ισχύ και δύναμη, μειώνοντας τις 

πιθανότητες κακής εξισορρόπησης κατά των ΗΠΑ και δεν πρέπει να λειτουργούν ως 

εμπόδια, αλλά ως ένα μέσο ενίσχυσης της ισχύος της. Το αρχέγονο «ισχύς εν τη ενώσει» 

αναδεικνύει τη διαχρονικότητά του και στην αμερικανική περίπτωση, καθώς η συνεργασία 

διαφαίνεται ως ζωτική, αν όχι μοναδική διέξοδος για την επίλυση των νεοπαγών 

προβλημάτων του 21ου αιώνα (CSIS, 2007). 

2.1.1  Σχέσεις με τα Ηνωμένα Έθνη 

Η διατήρηση και οικοδόμηση της ειρήνης, ως στόχος της εξωτερικής πολιτικής των 

ΗΠΑ εστιάζει στην ανάπτυξη του συμμαχικού πνεύματος με τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή τη 

στιγμή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει περισσότερους από 100.000 ειρηνευτές σε όλο 

τον κόσμο, καθιστώντας τον, τον δεύτερο μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό για την προώθηση 

της ειρήνης, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναβάθμιση της καταδυναστευμένης 

Αφρικανικής Ηπείρου (CSIS, 2007). 

Μεταξύ των οργανισμών που σχηματίστηκαν στον απόηχο του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, τα Ηνωμένα Έθνη απολαμβάνουν την πρωτοκαθεδρία σε επίπεδα αρωγής και 

ενίσχυσης του ανθρωπιστικού ιδεώδους για τα κράτη. Οι παραβιάσεις των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν ένα απευκταίο σενάριο, με τα Ηνωμένα 

Έθνη να προσφέρουν άσυλο και καταφύγιο σε εκείνους που το έχουν ανάγκη, χωρίς 

εκπτώσεις, αναδεικνύοντας τον αρχικό σχεδιασμό του ως κοινότητα των εθνών και όχι ως 

ένας κλειστός κύκλος δημοκρατιών. 

Οι ΗΠΑ σήμερα αποτελούν τον μεγαλύτερο χρηματοδοτικό χορηγό των Ηνωμένων 

Εθνών, αποβλέποντας, ωστόσο, στην ανταπόδοση της οικονομικής τακτικής τους. Ένα 
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μεγάλο κομμάτι της εξωτερικής νομιμοποίησης της υψηλής στρατηγικής της στηρίζεται στη 

συνδρομή της στο έργο του ΟΗΕ, με βασικούς πυλώνες το Τμήμα των Ηνωμένων Εθνών 

Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων (UNDPKO) και την Επιτροπή Οικοδόμησης της Ειρήνης 

(Cammack, 2008). Η συμμαχία των ΗΠΑ με τα Ηνωμένα Έθνη «θρέφει» τέσσερις βασικές 

συνιστώσες της εξωτερικής της πολιτικής, όπως η διατήρηση και οικοδόμηση της ειρήνης, 

η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η προώθηση της παγκόσμιας υγείας και η διαχείριση 

της κλιματικής αλλαγής (CSIS, 2007). 

Μια σταθερή σχέση ΗΠΑ-ΟΗΕ θεωρείται απαραίτητη για την αποτελεσματική 

οικοδόμηση της ειρήνης και τη διατήρησή της. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν από μόνα 

τους ως οργανισμός να φέρουν σε πέρας της αποστολή αυτή. Η σχεδόν διαρκής απαίτηση 

για επέμβαση των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ τα τελευταία έτη συνέπιπτε χρονικά με 

τη χαμηλή διαθεσιμότητα των Αμερικανικών Δυνάμεων, λόγω της ογκώδους στρατιωτικής 

παρουσίας τους στο Ιράκ και Αφγανιστάν, η οποία εκτός από δυνάμεις απομυζούσε και 

υπέρογκα κονδύλια του προϋπολογισμού τους. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η πολυμερής χρηματοδότηση των διεθνών 

υποθέσεων των Η.Π.Α. μέχρι και το 2006, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η 

χρηματοδότηση προς τον ΟΗΕ. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο από το υπόψη διάγραμμα 

είναι ότι η οικονομική υποστήριξη για ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ έφτασε σχεδόν 

τα $1,2 δις το 2006, από μόλις $28 εκατομμύρια το 1986 (CSIS, 2007). 
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Διάγραμμα 3: Πολυμερής Χρηματοδότηση Διεθνών Υποθέσεων Αμερικής, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή CSIS, 2007 

Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη που επικαλείται την αναποτελεσματικότητα 

του Οργανισμού, καθώς η παχυλή χρηματοδότηση που μέχρι σήμερα έχει λάβει από τις 

ΗΠΑ, τον μετατρέπει σε ένα υποκείμενο των στόχων της Αμερικής, διαχειριζόμενο το 

ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το δοκούν. Συναφώς, ενισχύεται η αβεβαιότητα 

για το κατά πόσο μπορεί ο Οργανισμός να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της 

ειρήνης και στις προκλήσεις για την ασφάλεια του εικοστού πρώτου αιώνα. Η αξιοπιστία 

του Συμβουλίου Ασφαλείας δέχεται κατά περιόδους ισχυρά πλήγματα, ενώ κυοφορείται η 

αντίληψη ότι οι ενίοτε τεταμένες σχέσεις του με τον Λευκό Οίκο είναι προσχηματικές. Η 

αποφυγή των βαρβαροτήτων των δύο Παγκοσμίων Πολέμων στις μετέπειτα συρράξεις για 

πολλούς οφείλεται περισσότερο στη μετάβαση του πολέμου σε ένα άλλο, λιγότερο στυγερό 

επίπεδο, παρά στη συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς ωστόσο η τελευταία να 

χαρακτηρίζεται ως ήσσονος σημασίας. Αυτό που μάλλον ισχύει, σύμφωνα με τον Καθηγητή 

Ήφαιστο είναι ότι τα κράτη, «εντελλόμενα» πλέον από την απαίτηση διασφάλισης της 

επιτυχίας σε συνάρτηση με το καταβαλλόμενο κόστος, ώστε να αποφύγουν την εξάντληση 

του αποθεματικού ισχύος και εθνικού τους πλούτου, υποβάλλονται σε μια διαδικασία 

αυτοελέγχου της εγγενούς συγκρουσιακής τους υπόστασης και ενστικτώδους προσαρμογής 

της βίας στη λογική των σκοπών (Ήφαιστος, 2009). 
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Σε κάθε περίπτωση, προσεγγίζοντας το πρόσφατο παρελθόν, οι ταγοί των Ηνωμένων 

Εθνών εκτιμούν ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να καταδείξουν οι ΗΠΑ την 

δέσμευσή τους για τη διατήρηση της ειρήνης, είναι η ανάληψη της πλήρους 

χρηματοδότησης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Ομπάμα. Ποιο θα 

είναι το αποτέλεσμα; Η ενίσχυση της στρατηγικής έξυπνης ισχύος των ΗΠΑ, η οποία σε 

μεγάλο βαθμό στηρίζεται στη συνδρομή της στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και 

των ανθρωπιστικών προτύπων και αξιών (CSIS, 2007). 

Τα στοιχεία του παρακάτω γραφήματος αποτυπώνουν την πολυμερή συνεισφορά 

των ΗΠΑ σε Διεθνείς Υποθέσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών.  

Διάγραμμα 2: Χρηματοδότηση Πολυμερών Διεθνών Υποθέσεων, 1986-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: CSIS, 2007 

Οι αυξήσεις που παρατηρούνται στο γράφημα από το 2004 και μετά οφείλονται στις 

αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ.  

2.1.2  Συνθήκες και Συμμαχίες των ΗΠΑ 

Στην Ασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραδοσιακά συντελέσει στη διασφάλιση 

της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας μέσω μιας σειράς σημαντικών διμερών 

συνεργασιών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο διαρκής αμερικανικός ρόλος στην περιοχή, 

μερικοί έχουν προτείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να επιδιώξουν να 
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επισημοποιήσουν την περιφερειακή συνεργασία στη Βορειοανατολική Ασία. Συνεπώς, οι 

εκάστοτε κυβερνήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν να προωθούν το περιφερειακό δημόσιο 

καλό που αυξάνει την ανάληψη ευθυνών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η 

αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων (Nossel, 2012). 

Η αντίληψη αυτή εντάθηκε, όταν κατά το παρελθόν, δύο δεκαετίες πριν, οι ΗΠΑ 

αρνήθηκαν να επικυρώσουν μια σειρά από Συνθήκες, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από ένα 

μεγάλο μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού (193 κράτη μέρη της σύμβασης), της Συνθήκης Κατάργησης Ναρκών (που έχει 

κυρωθεί από 155 κράτη), του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές (που έχει 

κυρωθεί από 172 κράτη), και του καταστατικού της Ρώμης για την ίδρυση του Διεθνούς 

Ποινικού Δικαστηρίου (έχει επικυρωθεί από 105 χώρες). Παρά το γεγονός ότι μπορεί να 

υπήρξαν καλοί λόγοι για τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έκαναν, οι συνθήκες 

αυτές μάλλον θα δράσουν ενισχυτικά ως προς το εθνικό συμφέρον της (Cammack, 2008). 

Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, τα φαινόμενα αυτά αποτελούν μια σημαντική 

διεθνή απειλή με μακροπρόθεσμες συνέπειες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο 

πλανήτη. Σύμφωνα με προβλέψεις σχετικά με τον αντίκτυπο της υπερθέρμανσης του 

πλανήτη, η θερμοκρασία της γης θα αυξηθεί από 3 έως 5 βαθμούς στα επόμενα πενήντα 

χρόνια. Πρόκειται για μια απειλή παγκοσμίων διαστάσεων, η οποία αντιμετωπίζεται από τα 

Ηνωμένα Έθνη μέσω διεθνών δράσεων και πολιτικών (Doug, 2012). 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει σχεδόν οκτώ χρόνια μέσα από τα οποία 

«παρέλειψαν» να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ για το θέμα αυτό. Μόλις το 2009, ο όρος 

«κλιματική αλλαγή» άρχισε να συζητιέται στους κυβερνητικούς κύκλους των ΗΠΑ, τότε 

που η κυβέρνηση δεν μπορούσε πλέον να αγνοήσει τα πορίσματα της Διακυβερνητικής 

Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPPC), στην οποία κατέστη σαφές ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλείται 

αποκλειστικά από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις 

μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τη χημική ουσία που προκαλεί την αύξηση 

της θερμοκρασίας, μετά την Κίνα (Carpenter, 2008). 

Προχωρώντας πέρα από το πρωτόκολλο του Κιότο του 1997, οι ΗΠΑ, για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να βασιστούν στη συνεργασία με τον ΟΗΕ 

και τα όργανά του (το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, το Πρόγραμμα 
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Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών), καθώς και με άλλες σχετικές υπηρεσίες του. Η 

συνεργασία αυτή αναμένεται να συνδράμει στην άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής 

αλλαγής, όπως η αύξηση των επιπέδων της στάθμης της θάλασσας που απειλούν τα μικρά 

νησιωτικά κράτη, καθώς οι ακτές τους απειλούνται από πλημμύρες και εκτοπισμό του 

πληθυσμού (Nye, 2009). 

Με την αποφασιστική συνδρομή του ιδιωτικού τομέα λαμβάνονται μέτρα για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνεται η 

απαίτηση για μεγαλύτερες δεσμεύσεις των Κυβερνήσεων των χωρών του πλανήτη. Ειδικά 

για τις ΗΠΑ, ο βιομηχανικός τομέας της μοιάζει να ανταποκρίνεται ολοένα και περισσότερο 

σ’αυτή την τάση (Nossel, 2012). 

Κατά τα παρελθόντα έτη, υπήρξε αύξηση της ευαισθητοποίησης για το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα χωρών και εταιρειών και τη λελογισμένη παραγωγή και 

κατανάλωση ενέργειας. Για παράδειγμα, μια έρευνα του Ιουλίου του 2007 από το Εθνικό 

Συμβούλιο Πετρελαίου (National Petroleum Council - NPC), το οποίο αποτελεί την κύρια 

βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρέπεμψε σε καινοτόμες αποφάσεις για την 

ενεργειακή απόδοση και την ανάπτυξη εναλλακτικής μορφής καυσίμων. 

Περνώντας στον πολύ σημαντικό τομέα της παγκόσμιας υγείας, κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας δεκαετίας οι πανδημίες ασθενειών, όπως ο ιός HIV/AIDS, εντάσσονται στη 

λίστα των μεγάλων παγκόσμιων απειλών, καθώς πλέον θεωρείται ότι έχουν τη δυναμική 

πρόκλησης θανάτου σε περισσότερους ανθρώπους από ό,τι, ίσως, ακόμα και μια πυρηνική 

επίθεση. Οι βιολογικές απειλές, επίσης, εγείρουν εξίσου σημαντικούς κινδύνους για την 

παγκόσμια ασφάλεια. 

Οι ΗΠΑ, και αυτό πιστώνεται στην κυβέρνηση Μπους, έχουν θέσει τις παραπάνω 

απειλές ως υψηλή προτεραιότητα της πολιτικής τους. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το 

AIDS (PEPFAR), αποτέλεσε τη μεγαλύτερη και πιο κοστοβόρα πρωτοβουλία που έχει λάβει 

ποτέ χώρα για την καταπολέμηση οποιασδήποτε ασθένειας (Nye, 2009). 

Με τη συνεργασία του ΟΗΕ οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει μεγάλο μέρος της 

χρηματοδότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ο οποίος έχει τα μέσα για την 

επιτήρηση των νόσων και την πρόληψη πανδημιών, την καταπολέμηση της παιδικής 

θνησιμότητας, την κακή διατροφή, το μη πόσιμο νερό και την έλλειψη επαρκούς 
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υγειονομικής περίθαλψης (Carpenter, 2008). Εάν η υγεία είναι μια γέφυρα για την ειρήνη, 

τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν την ενίσχυση αυτής της αντίληψης με 

την αμέριστη συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών. 

Αναφορικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα Ηνωμένα Έθνη αδυνατούν 

να αντικαταστήσουν τα κράτη στον ρόλο που παίζουν στην αντιμετώπιση της απειλής της 

τρομοκρατίας. Ωστόσο, δύνανται να συνδράμουν σε μια πιο επιτυχημένη αντιτρομοκρατική 

προσέγγιση μέσα από τον συντονισμό δράσεων για την καταπολέμηση των γενεσιουργών 

αιτιών της απειλής ή την αντιμετώπιση των συνθηκών που την ευνοούν (Gates, 2012). 

Ο τρόπος με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Έθνη 

σχετικά με τα θέματα διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης, αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής, προώθησης της παγκόσμιας υγείας, παγιώνει έναν ενιαίο τρόπο 

διεξαγωγής των επιχειρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα των Ηνωμένων Εθνών (Nye, 

2009).  

Για παράδειγμα, οι παράπλευρες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή η 

αυξημένη συχνότητα των φυσικών καταστροφών που έχουν συσχετιστεί με την 

υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως τυφώνες, κυκλώνες, κ.α. έχουν αυξήσει την ευθύνη της 

ανθρωπιστικής ικανότητας του ΟΗΕ στη διαχείριση κρίσεων, με την παράλληλη συνδρομή 

της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης για την παράδοση των προμηθειών έκτακτης 

ανάγκης και τη μετάβαση των εργαζομένων σε ζώνες καταστροφής (Carpenter, 2008). 

Εμπειρίες, όπως το τσουνάμι του 2003 στη Νότια Ασία, όπου Αμερικανοί πολίτες 

εργάστηκαν μέσω των Ηνωμένων Εθνών, ομοίως, υπογραμμίζουν την αξία της πολυμερούς 

προσέγγισης στην αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας φυσικών καταστροφών. 

Το Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών ιδρύθηκε από τον ΟΗΕ, 

και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει μια γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις 

ανθρωπιστικές κρίσεις, με χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τα 500 δις $. Η αρωγή των ΗΠΑ 

στην υπόψη χρηματοδότηση θεωρείται υψηλή προτεραιότητα για τις εκάστοτε 

Κυβερνήσεις, καθώς αν και ο ΟΗΕ παραμένει ο πρώτος διεθνής οργανισμός ανταπόκρισης 

στον κόσμο, μόνο με την εξασφάλιση της αμερικανικής συνεργασίας, θα μπορέσει να 

πολλαπλασιάσει την αποτελεσματικότητα του δικτύου και να γίνει ένα μοντέλο 

ανθρωπιστικής ανταπόκρισης (Mendelson – Forman, 2009). 
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Ομοίως, και στην περίπτωση κρίσεων, όπου οι λιμοί και οι εκτοπισμοί προσφύγων 

προσομοιάζουν συνθήκες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά με τον ΟΗΕ, χρησιμοποιώντας στρατιωτικά και άλλα μέσα, ώστε να 

συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους (Mendelson – Forman, 2009). 

Εξαιτίας των συμφερόντων τους σε πολλά σημεία του πλανήτη, οι ΗΠΑ συχνά 

έρχονται αντιμέτωπες με την ταυτόχρονη διαχείριση κρίσεων. Μερικές εξ’αυτών είναι 

περιφερειακού χαρακτήρα και απαιτούν περιφερειακή οργάνωση (Gates, 2012). Άλλες 

μπορεί να είναι διακρατικές, οπότε απαιτούν μια πληθώρα κρατικών φορέων σε 

συντονισμένη δράση, κάτι που μόνο μια προσέγγιση διεθνικού χαρακτήρα μπορεί να 

αποδώσει (Nossel, 2012). 

Ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι στην κορυφή της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η 

Αμερική είναι «καταδικασμένη» να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

διεθνούς αρένας. Τρεις προσεγγίσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν για την επέκταση της 

επιρροής της Αμερικής ως μιας πρέσβειρας, για «το καλό», δύναμης: Η ανανέωση της 

δέσμευσής της στα Ηνωμένα Έθνη, η νέα ώθηση στις συμμαχίες της και η, όσο δύσκολο 

και αν φαντάζει, εξάλειψη της αντίληψης ότι οι δράσεις που αναλαμβάνουν αποφασίζονται 

ετεροβαρώς, ανάλογα με την ταυτότητα του αποδέκτη (Cammack, 2008). 

2.2  Παγκόσμια Ανάπτυξη 

Η κυβέρνηση Μπους είχε εφαρμόσει μια σειρά από σημαντικές καινοτομίες στον 

τομέα της παγκόσμιας ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της θητείας του. Συγκεκριμένα τον 

Ιανουάριο του 2004, δημιούργησε την Πρόκληση της Χιλιετίας, μια κυβερνητική εταιρεία 

η οποία παρέδιδε ξένη βοήθεια στις φτωχές χώρες που μπορούσαν να αποδείξουν τη χρηστή 

διακυβέρνηση και τη δέσμευση στην οικονομική ελευθερία. Η προσέγγιση αυτή, η οποία 

χρηματοδοτούνταν από το Κογκρέσο είχε δημιουργήσει κίνητρα για τις χώρες αυτές, ώστε 

να επιτύχουν αξιόλογες επιδόσεις (Nossel, 2012). Άλλες καινοτομίες στον τομέα της 

αναπτυξιακής βοήθειας περιλαμβάνουν το αξιέπαινο πενταετές σχέδιο ανάγκης, ύψους $ 15 

δις για την καταπολέμηση του AIDS (PEPFAR), το οποίο όπως αναφέραμε και νωρίτερα 

αποτέλεσε τη μεγαλύτερη δέσμευση που πάρθηκε ποτέ από μία χώρα στον τομέα της υγείας 

για την καταπολέμηση μιας ασθένειας. Επίσης, σημαντική πρωτοβουλία ήταν και το 

πρόγραμμα καταπολέμησης της ελονοσίας, το οποίο ανακοινώθηκε το 2005, δεσμεύοντας 

1,2 δις $ σε διάστημα πέντε ετών για τη μείωση των κρουσμάτων. Αποτέλεσμα ήταν οι 
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σχετικοί θάνατοι από ελονοσία να μειωθούν στο μισό στις αφρικανικές χώρες. Μέσα από 

αυτά τα προγράμματα ο Μπους πέτυχε να τριπλασιάσει τα συνολικά επίπεδα βοήθειας στην 

Αφρική κατά τη διάρκεια της θητείας του, συμβάλλοντας στη δημιουργία θετικής 

εντύπωσης για τις ΗΠΑ (CSIS, 2007). 

Παρά τις φιλόδοξες προσπάθειες, ωστόσο, της κυβέρνησής του, η δέσμευση των 

ΗΠΑ στην παγκόσμια ανάπτυξη σε πολλές των περιπτώσεων χαρακτηρίστηκε από 

ασυνέπεια. Μετά το Σχέδιο Μάρσαλ και τη συνδρομή στην ανοικοδόμηση της 

μεταπολεμικής Ευρώπης, η αναπτυξιακή πολιτική που εφάρμοσαν οι ΗΠΑ υπολείπονταν 

συνοχής. Η απουσία μιας σταθερής πολιτικής βάσης και η επιλογή της απομόνωσης 

επέφεραν ανάλογες «φτωχές» παροχές στην παγκόσμια σταθερότητα και ευημερία 

(Carpenter, 2008). 

Οι δαπάνες των ΗΠΑ σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο, με 

ότι αυτό μπορεί να περιλαμβάνει (συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων, εταιριών, 

εθελοντικών οργανώσεων, πανεπιστημίων, θρησκευτικών οργανώσεων, κ.α.) ως μερίδιο 

του εθνικού της εισοδήματος, είναι μικρότερες από αυτές των Ευρωπαίων, παρά το γεγονός 

ότι υπερέχουν στα ποσά των συνολικών δαπανών. Οι ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει να 

δικαιολογήσουν αυτή τη στάση με μια σειρά επιχειρημάτων. 

Τα κράτη που βοηθούν οικονομικά τις αναπτυσσόμενες χώρες δεν το κάνουν πάντα 

μέσω συντονισμένης προσέγγισης ή δεν έχουν ένα κοινό στόχο, ενώ κάποιες από αυτές δεν 

έχουν και συγκεκριμένη στρατηγική. Η ενίσχυση χρησιμεύει για την ενεργοποίηση του 

κινητήριου μοχλού της οικονομικής ανάπτυξης, με στόχο τις βασικές ανάγκες, τη μείωση 

των ανισοτήτων και την πρόληψη των συγκρούσεων. Η ξένη βοήθεια χωρίς πρόγραμμα και 

μέθοδο έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της ανάπτυξης. Η ελάφρυνση του χρέους και η 

ελευθέρωση του εμπορίου δεν θεωρείται πάντα μέρος ενός πακέτου βοήθειας. Η σαφής 

στρατηγική κατεύθυνση αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη αποτελεσματικής 

βοήθειας (Gates, 2012). 

Από την άλλη, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η βοήθεια που έχουν παράσχει είναι ήδη αρκετή, 

και επικεντρώνονται περισσότερο στην ποιότητά της, παρά στην ποσότητα, υποστηρίζοντας 

ότι πολλά κράτη έχουν δαπανήσει σημαντικά ποσά σε αναπτυξιακή βοήθεια στις 

αναπτυσσόμενες χώρες κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αρκετές φορές όμως, χωρίς ορατά 

αποτελέσματα (Carpenter, 2008). Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι το δυναμικό αποτέλεσμα της 
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εξωτερικής βοήθειας είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, διαχέεται και ως εκ τούτου είναι 

δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια. Δεν υπάρχει καμία ενιαία προσυμφωνημένη θεωρία 

για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί οικονομικά μια χώρα επιτυχώς (CSIS, 2007). Η εκάστοτε 

κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να δαπανήσει πόρους σε καινοτόμες μεθόδους μέτρησης 

των αποτελεσμάτων μέσω αξιόπιστων μετρήσεων. 

Συναφή οικονομικά στοιχεία, όπως οι δαπάνες των ΗΠΑ σε αναπτυξιακή και 

ανθρωπιστική βοήθεια (στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το πρόγραμμα για την 

καταπολέμηση του AIDS και άλλες αποστολές), ήταν σταθερά για την περίοδο 1986 έως 

και 2002, σημειώνοντας σημαντική αύξηση το 2004 κατά τη διάρκεια παροχής 

ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν. 

Σύμφωνα με τον Nye (2007), η εκάστοτε κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να εξετάζει 

την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διατήρηση, την επέκταση, και την χάραξη νέων 

κατευθύνσεων στην αναπτυξιακή πολιτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

δημιουργία του οργανισμού USAID που ανακοίνωσε η Υπουργός Εξωτερικών Κοντολίζα 

Ράις το 2006. Ήταν μια προσπάθεια, ώστε η πολιτική παροχής αναπτυξιακής βοήθειας να 

καταγραφεί και επίσημα στην ατζέντα της διπλωματίας και του εθνικού συμφέροντος των 

ΗΠΑ. Συναφώς, το μερίδιο του Πενταγώνου στην ξένη βοήθεια έχει αυξηθεί δραματικά την 

τελευταία δεκαετία, καθοδηγούμενο από την αντιμετώπιση της απειλής της τρομοκρατίας 

(Nye, 2007). 

Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) μπορούν επίσης να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ενισχύσεων, ιδίως όταν οι τοπικοί εταίροι σε ένα έδαφος δεν 

έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν μεγάλα έργα. Ο ρόλος τους, ωστόσο, απαιτεί την 

επαναξιολόγηση των κανονισμών σχετικά με τις οργανώσεις-εταίρους, όπως επίσης και 

αυξημένη ικανότητα εποπτείας στο πλαίσιο των υπηρεσιών χορήγησης κρατικών 

ενισχύσεων (Gates, 2012). 

Η εκάστοτε κυβέρνηση θα πρέπει να καθορίζει τα πλαίσια πάνω στα οποία θα 

βασίζεται η ανάπτυξη. Γενικά ωστόσο, είναι δύσκολη η συνολική αντιμετώπιση των 

θεμάτων που απαιτούν αναπτυξιακή βοήθεια, όπως είναι η μείωση της φτώχειας, η ενίσχυση 

της εκπαίδευσης ή ο τομέας της υγείας. Ο σχεδιασμός μιας νέας προσέγγισης με σκοπό τη 

συγκρότηση ενός θεσμικού μοντέλου είναι κομβικός (Cammack, 2008). 
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2.2.1  Ενίσχυση Παγκόσμιας Υγείας 

Η υγεία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, όπως είναι σημαντική για την 

ανθρώπινη και για την εθνική ασφάλεια, για την οικονομική ευημερία, καθώς και για τη 

δημιουργία σταθερών δεσμών μεταξύ των χωρών. Ωστόσο, αρκετές χώρες που δεν 

διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα και τις υποδομές, αδυνατούν να απορροφήσουν 

πλήρως τους οικονομικούς πόρους που δέχονται και να πετύχουν τους στόχους τους 

(Cronin, 2009). 

Πολύτιμη φαίνεται να είναι και εδώ η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών, όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Η εκάστοτε κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη της, την κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων υγείας που θα μπορούν 

να μειώσουν σημαντικά τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, οι οποίες επιβαρύνουν τους 

φτωχούς του κόσμου (Nossel, 2012). Επίσης, οι ΗΠΑ είναι αναγκαίο να ευθυγραμμίσουν 

την πολιτική τους στην παγκόσμια υγεία, εσωτερικά, αλλά και διεθνώς. Ιδιαίτερα, είναι 

αναγκαία η ενίσχυση των δικτύων υγείας και η βελτίωση του σχεδιασμού τους. Επιπλέον, 

πρέπει να γίνουν νέες επενδύσεις στην εκπαίδευση της τοπικής υγειονομικής περίθαλψης 

και της παροχής της στο εξωτερικό. Είναι σημαντική η αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων στην 

εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την οικονομική ανάπτυξη, από τον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα κυβερνητικά στελέχη θα λειτουργούν μέσα 

σε μια καλύτερα συντονισμένη θεσμική αρχιτεκτονική, επιτυγχάνοντας μια πιο ενοποιημένη 

προσέγγιση (Gates, 2012). 

Οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να μετατρέψουν τον ΠΟΥ σε έναν 

πραγματικά ηγετικό οργανισμό, ο οποίος θα θέσει νέα πρότυπα για την παγκόσμια υγεία, 

καθοδηγώντας μεθοδικά τη διεθνή δράση στο μέλλον. Τοιουτοτρόπως, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες θα μπορούσαν να αποδείξουν τη δέσμευσή τους να αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη 

μέσω πολυμερών θεσμών. Η κυβέρνηση θα πρέπει να επιδιώξει να πείσει όχι μόνο μέλη των 

χωρών G-8, αλλά και να επιστρατεύσει την Κίνα, την Ινδία, την Βραζιλία, και άλλες χώρες 

στον αναπτυσσόμενο κόσμο προς τον σκοπό αυτό (Cohen & Greenberg, 2009). Η 

μεταρρύθμιση θα πρέπει να συνδέεται με μια νέα στρατηγική παγκόσμιας πρωτοβουλίας 

που θα φέρει ευρέα και συγκεκριμένα οφέλη, όπως η επιτήρηση και ο έλεγχος των 

πανδημιών, των χρόνιων ασθενειών, των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της παχυσαρκίας, 

του καπνού και της κατάχρησης αλκοόλ (CSIS, 2007). 
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Η ασφάλεια πόσιμου νερού είναι επίσης σημαντική για κάθε άτομο στον κόσμο. Η 

έλλειψη ασφαλούς πόσιμου νερού αγγίζει τις διαστάσεις κρίσης. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι 

περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό 

στις μέρες μας. Η ανασφάλεια του νερού θα μπορούσε δυνητικά να απειλήσει την ασφάλεια 

και τη σταθερότητα σε βασικές περιοχές κατά τα επόμενα έτη (Carpenter, 2008). 

Ο στόχος παροχής πόσιμου νερού υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση Μπους μέσα 

από την δράση Water for the Poor Act, η οποία υπογράφηκε το 2005. Η προσπάθεια αυτή 

μπορεί δυνητικά να φέρει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, καθώς οι δαπάνες καθαρισμού 

του νερού μειώνονται, λόγω της εμφάνισης νέων τεχνολογιών (Cammack, 2008). 

2.3  Δημόσια Διπλωματία 

2.3.1  Διαστάσεις Δημόσιας Διπλωματίας 

Η δημόσια διπλωματία δεν είναι απλώς μια εκστρατεία δημοσίων σχέσεων, αλλά 

περιλαμβάνει την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων που δημιουργούν ένα ευνοϊκό 

περιβάλλον για τις κυβερνητικές πολιτικές. Η συνεισφορά της άμεσης ενημέρωσης της 

κυβέρνησης για τις μακροπρόθεσμες πολιτιστικές σχέσεις ποικίλλει ανάλογα με τις 

διαστάσεις ή στάδια της δημόσιας διπλωματίας. Η πιο άμεση διάσταση είναι η καθημερινή 

επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει την εξήγηση και κατανόηση των εγχώριων και ξένων 

πολιτικών αποφάσεων (Cronin, 2009). Η διάσταση αυτή περιλαμβάνει επίσης την 

προετοιμασία για την αντιμετώπιση των κρίσεων, μέσω της αποφυγής κενών 

πληροφόρησης. Ένα άλλο στάδιο της δημόσιας διπλωματίας είναι η ανάπτυξη 

μακροχρόνιων σχέσεων με άτομα-κλειδιά, μέσω υποτροφιών, ανταλλαγών, κατάρτισης, 

σεμιναρίων, συνεδρίων, καθώς και την εύκολη πρόσβαση στον τομέα της εκπαίδευσης 

(Carpenter, 2008). 

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχουν δώσει σημαντικό αγώνα για να διαχειριστούν 

σωστά τη δημόσια διπλωματία. Παραδοσιακά την χρησιμοποιούν για να ασκήσουν επιρροή 

πάνω σε άτομα, ομάδες, θεσμούς και την κοινή γνώμη στο εξωτερικό, για την υποστήριξη 

των εθνικών στόχων. Η δημόσια διπλωματία είναι κάτι ευρύτερο από τις επίσημες 

δραστηριότητες της κυβέρνησης. Πολύ περισσότερο από τις δημόσιες σχέσεις, η 

αποτελεσματική δημόσια διπλωματία κινητοποιεί τόσο ανθρώπους, όσο και πληροφορίες 

και βοηθάει στην παροχή διορατικότητας στις πολιτικές και τις αξίες των Ηνωμένων 
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Πολιτειών. Η εκάστοτε κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να ενισχύσει τη δέσμευση των 

πόρων των ΗΠΑ για τη δημόσια διπλωματία και να εξετάσει θεσμικές λύσεις, εκτός από 

την ικανή ηγεσία, που θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν την αποτελεσματικότητά της (CSIS, 

2007). 

Η αποτελεσματική δημόσια διπλωματία είναι κεντρικής σημασίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής της έξυπνης ισχύος, αφού υποδηλώνει την πρόθεσή της για επικοινωνία με τους 

ανθρώπους, και όχι απαραίτητα με τις κυβερνήσεις των ξένων χωρών, βελτιώνοντας τις 

προϋποθέσεις κατανόησης των Αμερικανών, εκτός των συνόρων της. Παρά τις επιτυχίες 

του παρελθόντος κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όπου, κακώς ωστόσο, η δημόσια 

διπλωματία ταυτίστηκε με την προπαγάνδα, αρκετοί κάτοχοι κυβερνητικών θώκων δεν 

αντιλαμβάνονται πλήρως την αποτελεσματικότητά της (CSIS, 2007). 

Το 1995, το Κογκρέσο προέβη σε δραστική περικοπή της χρηματοδότησης για τις 

δραστηριότητες της US Information Agency (USIA), την οποία ο Κλίντον στην συνέχεια 

συγχώνευσε τμηματικά με το κράτος το 1999. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Κλίντον 

δημιούργησε ένα νέο Υφυπουργό Εξωτερικών για τη δημόσια διπλωματία το 1999 και οι 

συνολικές δαπάνες για την ενημέρωση και τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποθέσεις 

ανέκαμψαν το 2001 υπό την κυβέρνηση Μπους, οι δαπάνες παρέμειναν σε επίπεδα πολύ 

κάτω από τους προϋπολογισμούς της USIA στην αρχή της δεκαετίας του 1990 (CSIS, 2007). 

Μια αποτελεσματική προσέγγιση της δημόσιας διπλωματίας πρέπει να περιλαμβάνει 

την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών, μέσω πρόσωπο-με-πρόσωπο εκπαιδευτικών και 

πολιτιστικών ανταλλαγών που συχνά αναφέρονται ως διπλωματία του πολίτη (Νye, 2009). 

Οι περίοδοι επιτυχημένων ανταλλαγών έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα των 

προσωπικών αλληλεπιδράσεων, μέσα από την εξάλειψη των στερεοτύπων και την 

οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ο μέσος όρος του ετήσιου προϋπολογισμού των 

δαπανών για τη δημόσια διπλωματία άγγιξε το $1,5 εκ, σημειώνοντας ανοδικές τάσεις προς 

το τέλος της δεκαετίας. Τα δεδομένα φαίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί: 
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Διάγραμμα 5: Προϋπολογισμός Δαπανών Δημόσια Διπλωματίας   1994-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: CSIS, 2007 

Αυτό που οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάζουν είναι η δημιουργία μιας αυτόνομης 

οργάνωσης για τη δημόσια διπλωματία, η οποία θα υπάγεται απευθείας στον γραμματέα του 

κράτους και θα είναι υπεύθυνη για όλο το φάσμα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών 

δημόσιας διπλωματίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διεξήγοντο παλαιότερα από την 

USIA. Όποιο και αν είναι το θεσμικό πλαίσιο, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

τακτικών δημόσιας διπλωματίας των ΗΠΑ, θα απαιτήσουν υψηλότερο βαθμό πολιτισμικής 

κατανόησης και ευαισθητοποίησης εκ μέρους των Αμερικανών αξιωματούχων (Nossel, 

2012). Οι τοπικοί πληθυσμοί συχνά προεξοφλούν τις προσπάθειες της κυβέρνησης των 

Η.Π.Α. για δημόσια διπλωματία ως επίσημη προπαγάνδα, επειδή οι προσπάθειες αυτές 

υστερούν αναφορικά με τη σωστή πλαισίωσή τους (Gates, 2012). 

Το σημερινό περιβάλλον δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη δημόσια διπλωματία 

στις Η.Π.Α. Η έλευση της εποχής της πληροφορίας και η αυξανόμενη πολιτική συνείδηση, 

ωστόσο, αύξησαν τη δυσκολία της ευνοϊκής διαμόρφωσης της κοινής γνώμης στα ξένα 

εδάφη. Η αντιμετώπιση του πλήγματος στο μήνυμα που προσπαθεί να διαδώσει η Αμερική 

από μη κρατικούς φορείς, επιτυγχάνεται μέσω εύκαμπτων πολιτικών επιλογών, κομβικών 

στην υλοποίηση της στρατηγικής της έξυπνης ισχύος. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
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ενδεχομένως, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στη διαμόρφωση στρατηγικών 

επικοινωνίας, με την προϋπόθεση, ωστόσο, της αυτάρκους και ανεξάρτητης δράσης τους 

(Cronin, 2009). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αμερικανική κοινή γνώμη αποτελεί το μέσο καλλιέργειας της 

δημόσιας διπλωματίας, κυρίως μέσω του νεότερου πληθυσμού που σπουδάζει, εργάζεται, 

προσφέρει εθελοντική βοήθεια και ταξιδεύει στο εξωτερικό. Περισσότερο από κάθε άλλη 

φορά η ηλικιακή αυτή ομάδα έχει την τάση να ευνοεί έναν διεθνισμό, με έντονη την αίσθηση 

ότι οι ενέργειές της έχουν αντίκτυπο πέρα από τη δική της κοινότητα. Σχεδόν ένας στους 

τέσσερις νέους αναμένουν να σπουδάσουν, να ζήσουν, ή να εργαστούν σε άλλη χώρα κατά 

τη διάρκεια της ζωής τους. Ο αριθμός των φοιτητών των ΗΠΑ που σπουδάζουν στο 

εξωτερικό έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία σε περισσότερα από 200.000 κολέγια, 

αν και αυτό εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το 1% του συνόλου των 

Αμερικάνων φοιτητών που εγγράφονται στα δημόσια, ιδιωτικά και κοινοτικά ιδρύματα 

(Gates, 2012). 

Εκτός από την αύξηση του αριθμού των αμερικανικών φοιτητών που μεταβαίνουν 

στο εξωτερικό, η εκάστοτε κυβέρνηση, αντίστροφα, θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην 

αύξηση του αριθμού των διεθνών φοιτητών που έρχονται στις ΗΠΑ για μελέτη και έρευνα, 

εξασφαλίζοντας την ομαλή ένταξή τους στην πανεπιστημιακή ζωή (CSIS, 2007). Είναι 

γεγονός, λαμβάνοντας υπόψη και την διόλου ευκαταφρόνητη υποστήριξη της 

υποψηφιότητας Τραμπ, ότι μεγάλη μερίδα του Αμερικανικού πληθυσμού, εκφράζει 

δυσπιστία όσον αφορά το άνοιγμα των θυρών των ΗΠΑ, κυρίως σε φοιτητές από τον 

αραβικό και Μουσουλμανικό κόσμο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο, αναμένεται να έχει ακριβώς τα 

αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που επιδιώκει να πετύχει. 

2.3.2  Ενίσχυση Εκπαιδευτικού Τομέα 

Η Αμερική παραμένει η μεγαλύτερη χώρα στον τομέα της εκπαίδευσης στον κόσμο, 

δεχόμενη πάνω από μισό εκατομμύριο διεθνείς σπουδαστές σε ετήσια βάση. Πολυάριθμες 

έρευνες δείχνουν ότι το Αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί σημαντικό πόλο 

έλξης και καίριο διαμορφωτή της ήπιας ισχύος των ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον για την ανταλλαγή 

φοιτητών μέσω του προγράμματος Fulbright είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και οι 

εφαρμογές του, παραδόξως για πολλούς, έχουν αυξηθεί σημαντικά από τον ισλαμικό κόσμο. 

Ενδεχόμενη, πλην όμως αυστηρά οριοθετημένη, άμβλυνση ορισμένων ασκόπως επαχθών 
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απαιτήσεων ασφαλείας θα δημιουργούσε ακόμα περισσότερο ευνοϊκές συνθήκες φιλοξενίας 

αλλοδαπών (Νye, 2009). 

Μια δόκιμη προσέγγιση θα περιελάμβανε τις παρακάτω πρωτοβουλίες (CSIS, 2007): 

1. Ανάπτυξη προγραμμάτων επιτυχούς ανταλλαγής φοιτητών. Το 2006, το 

Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δαπάνησε $238,4 εκ. σε ακαδημαϊκές 

ανταλλαγές, εκ των οποίων τα $183,9 εκ. οφειλόταν στο πρόγραμμα Fulbright. 

Το Κογκρέσο θα πρέπει να διπλασιάσει αυτή την πίστωση, με μεγαλύτερη 

έμφαση στην υποστήριξη φοιτητών και επαγγελματιών στους τομείς της ιατρικής, 

της μηχανικής και του προγραμματισμού. 

2. Από κοινού αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση μεταξύ ΗΠΑ- Κίνας 

και ΗΠΑ – Ινδίας, καθώς η ανερχόμενη δύναμη των δύο μελών των BRICS δεν 

αφήνει περιθώρια για μη εκμετάλλευση. Η κατανομή-χορήγηση των κονδυλίων 

θα λαμβάνει χώρα μέσω του Ιδρύματος Fulbright, με απώτερο στόχο την 

αλληλοδιάδοση εκπαιδευτικών τακτικών και την εκατέρωθεν επιστημονική 

κατάρτιση. 

3. Αύξηση της γλωσσομάθειας Αραβικών, καθώς και γλωσσών της νοτιοδυτικής 

Ασίας. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ 

χρηματοδοτούσε προγράμματα για την κατανόηση της Σοβιετικής Ένωσης σε 

κολλέγια και πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Η CSIS εκτιμά ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ 

θα πρέπει να εστιάσει στις δαπάνες για την ενίσχυση των υποτροφιών πάνω σε 

θεματολογία, σχετική με τη Μέση Ανατολή. 

4. Εστίαση στα πολιτιστικά πλεονεκτήματα της Αμερικής. Οι κοινότητες 

μεταναστών των ΗΠΑ συνιστούν αξιόλογους πρεσβευτές της Αμερικανικής 

κουλτούρας ανά τον κόσμο. Πολλοί Αμερικανοί συνδέονται με άλλα μέρη του 

κόσμου, μιλούν άπταιστα τη μητρική τους γλώσσα και θα μπορούσαν να 

προωθήσουν τις Αμερικανικές αρχές και αξίες, ως μια κατηγορία «πολιτών 

διπλωματών» στο εξωτερικό. Ωστόσο, αναλογικά, πολύ λίγοι εξ’αυτών γίνονται 

αποδεκτοί ως υπάλληλοι κοινωνικών υπηρεσιών. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα 

μπορούσε να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους, ακόμα και σε καίριες θέσεις 

ασφαλείας, εκτοξεύοντας έτσι την εμπιστοσύνη των χωρών προέλευσής τους. 

Βασική επίσης θεωρείται και η εξασφάλιση οικονομικών κινήτρων, για την 
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κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Αμερικανών πρώτης γενιάς που θα 

εργαστούν σε θέσεις εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής ασφάλειας. 

2.3.3  Πολιτικές Ενίσχυσης Δημόσιας Διπλωματίας 

Οι πολιτικοί, όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά και άλλων διεθνών δρώντων που εφαρμόζουν 

ή επιχειρούν να υιοθετήσουν στρατηγικές έξυπνης ισχύος, συχνά αντιμετωπίζουν τη 

δημόσια διπλωματία ως μέσο θεραπείας και όχι ως μέσο πρόληψης. Αρκετοί επικριτές των 

πρακτικών που ακολουθούνται διαφωνούν με την υπερβολική στρατιωτικοποίηση της 

εξωτερικής πολιτικής, καθώς υποσκάπτει την αξιοπιστία της δημόσιας διπλωματίας (Wong-

Diaz, 2013). Αντιθέτως, υποστηρίζουν την διπλωματία που βασίζεται στη διαπολιτισμική 

επικοινωνία και την άρτια γνώση των τοπικών δικτύων επαφών. 

Η προσέγγιση της μαζικής ενημέρωσης για τη δημόσια διπλωματία διαδραματίζει 

επίσης έναν σημαντικό ρόλο, κυρίως μέσω της προαγωγής της ευαισθητοποίησης του 

κοινού. Οι δικτυωμένες επικοινωνίες, από την άλλη πλευρά, μπορούν να επωφεληθούν από 

την αμφίδρομη επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις για να ξεπεραστούν οι 

πολιτισμικές διαφορές (Νye, 2009). 

Από την άλλη, η μεγαλύτερη ευελιξία των μη-κυβερνητικών οργανώσεων στη χρήση 

των δικτύων έχει προκαλέσει αυτό που ορισμένοι αποκαλούν «νέα δημόσια διπλωματία», η 

οποία δεν περιορίζεται πλέον σε ανταλλαγή μηνυμάτων, εκστρατείες προώθησης, ή ακόμη 

και άμεσες κυβερνητικές επαφές με ξένο κοινό - εξυπηρετώντας σκοπούς της εξωτερικής 

πολιτικής - αλλά χρησιμοποιείται για την οικοδόμηση σχέσεων με τους φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών και τη διευκόλυνση των δικτύων μεταξύ μη κυβερνητικών 

κομμάτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η εξέλιξη της δημόσιας διπλωματίας από την 

μονόδρομη επικοινωνία σε ένα αμφίδρομο διάλογο αντιμετωπίζει το κοινό ως έναν 

συνδημιουργό της επικοινωνίας (Carpenter, 2008). 

Συμπερασματικά, η δημόσια διπλωματία είναι ένα σημαντικό εργαλείο στο 

οπλοστάσιο της έξυπνης ισχύος, αλλά η έξυπνη δημόσια διπλωματία απαιτεί την κατανόηση 

της αξιοπιστίας, της αυτοκριτικής, και του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στη δημιουργία 

ήπιας ισχύος. Αν εκφυλίζεται σε προπαγάνδα, η δημόσια διπλωματία, όχι μόνο αποτυγχάνει 

να πείσει, αλλά προκαλεί ανεπανόρθωτο πλήγμα στην ήπια ισχύ (Νye, 2009). 
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2.4  Οικονομική Ολοκλήρωση 

2.4.1  Οικονομική Ανάπτυξη στις ΗΠΑ 

Στην ταχέως εξελισσόμενη οικονομική περίοδο που διανύουμε, η Αμερική αποτελεί 

τον κυριότερο διαμορφωτή στην παγκόσμια σκηνή. Οι ΗΠΑ αποτελούν την μεγαλύτερη 

οικονομία του κόσμου και συνάμα είναι ο εισαγωγέας του μεγαλύτερου μεριδίου των 

άμεσων ξένων επενδύσεων. Το αμερικανικό εργατικό δυναμικό είναι εξαιρετικά ευέλικτο 

και παραγωγικό και το διεθνές εμπόριο αποτελεί βασικό συστατικό της ευημερίας των 

ΗΠΑ. Για πάνω από μια δεκαετία, το εμπόριο συνέβαλε στην αύξηση του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος των Η.Π.Α. κατά σχεδόν 40%, με αποτέλεσμα την καθαρή δημιουργία 

θέσεων εργασίας (Cronin, 2009). Περίπου το ένα πέμπτο των αμερικανικών θέσεων 

εργασίας εξαρτώνται από το εμπόριο. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 82% κατά την τελευταία 

δεκαετία και ένα στα τρία στρέμματα γης των ΗΠΑ χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

προϊόντων ή υπηρεσιών που προορίζονται για εξαγωγή (Nossel, 2012). Το εμπόριο 

διασφαλίζει επίσης ότι οι καταναλωτές της Αμερικής έχουν πρόσβαση σε προσιτά προϊόντα 

και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα κρατάει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο, τα επιτόκια σε χαμηλά 

επίπεδα και τις επενδύσεις σε υψηλά. Η πρόσφατη συνδρομή του εμπορικού παράγοντα 

στην άμβλυνση και την ταχεία αποκατάσταση από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας 

οικονομικής ύφεσης, ήταν κάτι περισσότερο από καθοριστική (Gates, 2012). Οι ΗΠΑ μέσω 

της ανοικτής οικονομίας τους τηρούν τα χαμηλότερα παγκοσμίως δασμολογικά και μη 

δασμολογικά μέτρα. 

2.4.2  Οικονομικός Ανταγωνισμός και Απελευθέρωση Εμπορίου 

Ο συνεχώς μεταβαλλόμενος χαρακτήρας της παγκόσμιας οικονομίας έχει μεταβάλει 

ουσιαστικά τη φύση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Σε αντίθεση με το παρελθόν, ο 

ανταγωνισμός είναι λιγότερος για τις αγορές και πιο απαιτητικός για το κεφάλαιο. Για 

παράδειγμα, οι μεταβολές στον τομέα της πληροφορικής, στις επικοινωνίες, τις μεταφορές 

και την τεχνολογία έχουν καταστήσει τη λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας 

μια ανταγωνιστική αναγκαιότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 

την παγκόσμια οικονομία ήδη από το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου και σύμφωνα με 

οικονομικούς δείκτες είναι η χώρα που επωφελείται περισσότερο από κάθε άλλη από το 

εμπόριο. 
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Η περαιτέρω παγκόσμια απελευθέρωση του εμπορίου μέσω του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) (World Trade Organization – WTO) θα μειώσει τα ήδη 

υφιστάμενα εμπόδια και έτσι οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να εδραιώσουν την πρωτοκαθεδρία 

τους στο διεθνές εμπορικό σύστημα (Gates, 2012). Η κατάσταση αυτή δεν πρέπει ωστόσο, 

να αναπαράγει εφησυχασμό. Η Κίνα, επικαλούμενη τη δεύτερη θέση της οικονομίας της 

στον παγκόσμιο χάρτη, επιθυμεί διακαώς υψηλότερα επίπεδα εμπλοκής στα διεθνή 

οικονομικά δρώμενα και σε οργανισμούς, όπως η ΠΤ και το ΔΝΤ (Arun, 2015). Το 

πρόσφατο κινεζικό εγχείρημα ίδρυσης της Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που στην ατζέντα του ΔΝΤ αναμένονται συζητήσεις 

αναφορικά με την πιθανή συμπερίληψη του Γιουάν, ως το πέμπτο αποθεματικό του νόμισμα 

μετά τα δολάριο, τη στερλίνα, το ευρώ και το γιαπωνέζικο γιεν (Huang, 2015). Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αύξηση του ανατολικά 

ερχόμενου οικονομικού ανταγωνισμού. Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις 

δεν είναι πλέον κυρίαρχοι στο χώρο των νέων ιδεών και προϊόντων. Για παράδειγμα, το 

ήμισυ όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εκδόθηκαν το 2010 ήταν αλλοδαπής 

καταγωγής. Οι Αμερικανικές συνεισφορές σε επιστημονικά περιοδικά έχουν μειωθεί κατά 

περισσότερο από 15% κατά τα τελευταία 15 χρόνια. Το 1981, οι οργανισμοί εθνικής 

ασφάλειας των ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το ένα πέμπτο της έρευνας και της ανάπτυξης μεταξύ 

των ανεπτυγμένων χωρών, αλλά σήμερα αυτό το κλάσμα μειώθηκε περίπου στο ένα δέκατο 

(CSIS, 2007). 

Παρά τα σημαντικά οφέλη που έχει ήδη και θα έχει μελλοντικά η απελευθέρωση του 

εμπορίου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά δεν κατανέμονται ομοιόμορφα, μέσα σε ένα 

έθνος ή σε όλα τα έθνη. Παρόλο που οι κυβερνήσεις της περασμένης δεκαετίας είχαν 

υποστηρίξει την επέκταση του ελεύθερου εμπορίου, πολλοί είναι στο Κογκρέσο που ζητούν 

τον περιορισμό των νέων εμπορικών συμφωνιών (CSIS, 2007). Η έξυπνη παγκόσμια 

εμπορική πολιτική εξαρτάται από τη διαμόρφωση μιας οικονομίας που θα είναι αρκετά 

ευέλικτη να απορροφήσει τα οικονομικά οφέλη του ανταγωνισμού, ελαχιστοποιώντας 

παράλληλα το ανθρώπινο κόστος της προσαρμογής στην οικονομική αποδιάρθρωση. 

Η ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

ούτε είναι νέα. Για δεκαετίες, οι πολιτικοί ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο αντιτίθενται στην 

οικονομική ολοκλήρωση. Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν ενθαρρύνει τον υγιή 

ανταγωνισμό, δεν θα πρέπει επίσης να παραβλέπουν τις αρνητικές εκφάνσεις της 
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παγκοσμιοποίησης, καθώς τα τρέχοντα δεδομένα και αναλύσεις αποδεικνύουν ότι τα κέρδη 

από την παγκοσμιοποίηση είναι δυσανάλογα συγκεντρωμένα στο άνω άκρο της κατανομής 

του εισοδήματος. Η μεσαία τάξη συνεχίζει να πλήττεται δυσανάλογα από τις οικονομικές 

αλλαγές που πραγματοποιούνται στην αμερικανική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των 

επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης (Cronin, 2009). 

Ο αμερικανικός ιδιωτικός τομέας έχει επίσης την ευθύνη να βοηθήσει στην 

εκπαίδευση της επόμενης γενιάς των εργαζομένων. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο εταιρικός 

τομέας στην ανάπτυξη σχεδίου κατάρτισης και προγραμμάτων για την απόκτηση των 

δεξιοτήτων που οι Αμερικανοί εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν κατά τις επόμενες δεκαετίες.  

Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν ενεργά στην 

πίεση για την άσκηση μιας περισσότερο αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής. Το 

μεταναστευτικό ζήτημα είναι κεντρικής σημασίας για τη διατήρηση της οικονομικής 

παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εργασιακής ανάπτυξης της Αμερικής. Η 

εκάστοτε κυβέρνηση θα πρέπει να επιδιώξει να αναπτύξει μια έξυπνη μεταναστευτική 

πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη της το πλεονέκτημα των δεξιοτήτων των μεταναστών τόσο 

σε υψηλές, όσο και σε χαμηλές ειδικότητες απασχόλησης (Cronin, 2009). 

Σε διεθνές επίπεδο, απαιτείται η κατεύθυνση επαναπροσδιορισμού του βαθμού 

επιρροής που θα ασκήσουν οι Η.Π.Α στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε οι 

προσπάθειες των τελευταίων να κατευθυνθούν στην υποβοήθηση των φτωχότερων χωρών 

που αντιμετωπίζουν ζητήματα δύσκολης προσαρμογής στο συνεχές άνοιγμα των αγορών 

(Gates, 2012). 

Ένα ενδιαφέρον μοντέλο θα μπορούσε να είναι το καθεστώς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Everything but Arms) για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, το οποίο προβλέπει 

την άνευ δασμών πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα εκτός από τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων 

των περισσότερων γεωργικών προϊόντων (CSIS, 2007). 

2.4.3  Ενέργειες Ενίσχυσης Οικονομικής Ολοκλήρωσης 

Οι ενέργειες που μπορούν να αναληφθούν πάνω στο θέμα επικεντρώνονται στα εξής 

(CSIS, 2007): 



-37- 

 

 

1. Δημιουργία ενός πυρήνα ελεύθερων συναλλαγών στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Η 

εκάστοτε κυβέρνηση θα πρέπει να διαπραγματευτεί μια πολυμερή συμφωνία 

μεταξύ των μελών του ΠΟΕ και να είναι πρόθυμη να μετακινηθεί απευθείας στο 

ελεύθερο εμπόριο σε παγκόσμια βάση. Ο στόχος του πυρήνα, ο οποίος θα έχει 

μια καθορισμένη διαδικασία και καθορισμένα κριτήρια προσχώρησης, θα είναι 

να παράσχει μια πιο αποτελεσματική εναλλακτική λύση στον πολλαπλασιασμό 

των διμερών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου έξω από το πλαίσιο του ΠΟΕ, οι 

οποίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις 

υπονομεύουν την λεγόμενη «πολυμέρεια». Αν και η συναίνεση στο πλαίσιο του 

ΠΟΕ θα ήταν η ιδανική, πρέπει να παραμείνει ο στόχος αυτός, ο οποίος μάλιστα 

σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ρεαλιστικός. 

2. Θέσπιση ενός στοιχειώδους μέτρου ελευθέρωσης του εμπορίου. Οι ΗΠΑ θα 

πρέπει να διαπραγματευτούν πλήρως τον πολυμερή γύρο ελευθέρωσης του 

εμπορίου που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες μέλη του ΠΟΕ, με βάση τις 

περιορισμένες δεσμεύσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στη Ντόχα (Doha Round).  

3. Οι ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να ακολουθήσουν την ηγεσία της ΕΕ και να 

προσφέρουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά, χωρίς αμοιβαιότητα στα 

φτωχότερα έθνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις μεσαίου 

εισοδήματος αναπτυσσόμενες χώρες και άλλες αναδυόμενες αγορές, όπως η 

Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική, σε παρόμοια ανάπτυξη 

εναρμονισμένων προγραμμάτων. 

2.5  Τεχνολογία και Καινοτομία 

Τα Αμερικανικά αριστεία στην επιστήμη και την τεχνολογία αποτελούν τη βάση της 

οικονομικής απόδοσης αυτής της χώρας, της ποιότητας ζωής και της εθνικής ασφάλειας, 

συμβάλλοντας τόσο στην ικανότητά της να προβάλλει σκληρή ισχύ, αλλά και να ενισχύει 

την ήπια. Η ανάπτυξη των οικονομιών σε ολόκληρο τον κόσμο έχει οδηγηθεί σε μεγάλο 

βαθμό από την επιδίωξη κατανόησης της επιστήμης της μηχανικής και της τεχνολογικής 

καινοτομίας. Η συνεχιζόμενη πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας έχουν 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της αμερικανικής παραγωγικότητας, στη 

δημιουργία νέων βιομηχανιών με υψηλή προστιθέμενη αξία και στη διατήρηση του 

προτύπου ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου (Epstein, 2010). 
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Η αμερικανική οικονομία έχει συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της 

επιστήμης και της τεχνολογίας και η εθνική στρατηγική των ΗΠΑ στον τομέα της 

ασφάλειας εξαρτάται ακόμη περισσότερο σε μεγάλο βαθμό από αυτές. Κατά τη διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέμου, οι στρατιωτικές επενδύσεις στον τομέα της επιστήμης και της 

τεχνολογίας οδήγησαν σε καινοτομίες στον τομέα της αεροναυπηγικής, των ηλεκτρονικών 

και των επικοινωνιών, τομείς στους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να 

αποκαταστήσουν την Σοβιετική ποσοτική υπεροχή με την αμερικανική ποιοτική υπεροχή 

(Wong-Diaz, 2013). 

2.5.1  Έξυπνη Ισχύς και Ενεργειακή Ασφάλεια 

Σημαντικό τομέα της έξυπνης ισχύος των ΗΠΑ αποτελεί η ενίσχυση της ενεργειακής 

ασφάλειας, ένας τομέας ο οποίος προϋποθέτει συντονισμένη δράση και πολιτικές που θα 

στοχεύουν: 

 Στη μείωση της ζήτησης μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας, 

 Τη διαφοροποίηση στους προμηθευτές ενέργειας και τις επιλογές των 

καυσίμων, και 

 Τη γεωπολιτική διαχείριση των πλούσιων σε πόρους περιοχών που σήμερα 

αποτελούν την πλειοψηφία των εισαγωγών των ΗΠΑ. 

Μέσα στα επόμενα χρόνια η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί 

σε πρωτοφανή επίπεδα, υποκινούμενη από την αύξηση του πληθυσμού και την οικονομική 

ανάπτυξη, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία. Μεγάλες επενδύσεις 

σε υποδομές θα πρέπει να παράγουν και να παραδίδουν αρκετή ενέργεια για να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των κοινωνιών (CSIS, 2007). 

Οι περιορισμοί στην ανάπτυξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, η 

πλειοψηφία των οποίων είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένη σε ένα συγκεκριμένο σύνολο 

περιοχών, δημιουργούν μεγαλύτερη ανησυχία για την ενεργειακή ασφάλεια ανά τον κόσμο. 

Οι περιορισμοί αυτοί ωθούν την ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας και τη δημιουργία 

κινήτρων για μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εγχώριες άφθονες πηγές, όπως ο άνθρακας στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδία (Epstein, 2010). Αυτή η αξιοσημείωτη αύξηση 

της ζήτησης και της απαίτησης κάλυψης των ιδιαιτέρως ενεργοβόρων κοινωνιών, όπως η 
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Αμερικανική, συμβαίνει σε μια εποχή που η ανησυχία για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας 

κλιματικής αλλαγής διαρκώς αυξάνεται. 

Πολλές εταιρείες επίσης, καθυστερούν τις επενδύσεις σε διάφορους τομείς 

ενεργειακής υποδομής, ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τη αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτικών 

για το κλίμα. Η αβεβαιότητα έγκειται στη συσχέτιση του κόστους με την εφαρμογή των 

περιορισμών του άνθρακα, καθώς επίσης και στον κίνδυνο της εμφάνισης μελλοντικών 

περιορισμών. Αυτή η καθυστέρηση στις επενδύσεις σε υποδομές υπονομεύει την αξιοπιστία 

των ΗΠΑ στον τρέχοντα ενεργειακό εφοδιασμό (Gates, 2012). 

Ένας κόσμος που λειτουργεί με διαφορετικά σύνολα κανόνων ή με δαπάνες που 

συνδέονται με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσε να διαταράξει τις 

επιπτώσεις για το εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την 

οικονομική ανάπτυξη (Wong-Diaz, 2013). Ένας κόσμος, ωστόσο που θεσπίζει παγκόσμια 

συναίνεση σχετικά με το κόστος του άνθρακα θα μπορούσε να δώσει ζωή σε νέους και 

αναδυόμενους τομείς της οικονομίας, να παρέχει νέες προοπτικές για την αμερικανική 

οικονομική ανάπτυξη και να προσφέρει μια πλατφόρμα στην παγκόσμια πρωτοπορία των 

ΗΠΑ (CSIS, 2007). Μια προσέγγιση έξυπνης ισχύος στην ενεργειακή ασφάλεια και το 

κλίμα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό που οι Αμερικανοί ξέρουν να κάνουν καλά – να 

καινοτομούν. 

2.5.2  Μέτρα Ενίσχυσης Ενεργειακής Ασφάλειας 

Οι ενέργειες που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τον τομέα αυτό είναι (CSIS, 2007): 

1. Καθιέρωση ενός χάρτη κοινών αρχών για την ανάπτυξη στην ενέργεια και την 

ασφάλεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στους 

διεθνείς οργανισμούς για να δημιουργήσουν κοινές αρχές, πολιτικές και 

πρακτικές που αποτελούν το θεμέλιο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Οι 

διατάξεις του χάρτη θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την προστασία των 

θαλασσίων διαδρόμων και των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, τη δημιουργία 

φιλικών προς τις επενδύσεις ρυθμιστικών και νομικών πλαισίων που επίσης θα 

σέβονται τις αναπτυξιακές ανάγκες και τα κυρίαρχα δικαιώματα των κατόχων των 

πόρων, τον τακτικό διάλογο μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών για τη 
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βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διευκόλυνση της κυβερνητικής 

συνεργασίας. 

2. Η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την υποστήριξη της οικονομίας 

με περιορισμένο άνθρακα. Για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη καθαρών ενεργειακών 

τεχνολογιών, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η δημιουργία ίσων όρων 

ανταγωνισμού, όπου οι εταιρείες θα μπορούν να ανταγωνιστούν χωρίς 

στρέβλωση των επιπτώσεων των επιδοτήσεων, είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί 

οικονομική αξία στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μέσω ενός μηχανισμού 

που θα στέλνει σαφή σήματα των τιμών μακροπρόθεσμα για τη βιομηχανία στο 

σύνολο των τομέων της οικονομίας. Το σύστημα πρέπει να είναι ευέλικτο, 

επιτρέποντας στις εταιρείες να λειτουργούν σε όλο τον κόσμο και να 

ενσωματωθούν στα παγκόσμια εμπορικά καθεστώτα για να καταστεί δυνατό το 

βέλτιστο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που 

προτείνονται να χρησιμεύσουν ως βάση στο πεδίο αυτό και οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, με την ιστορία τους, συντελούν στη δημιουργία και διατήρηση των 

παγκόσμιων θεσμών και προτύπων, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στη 

δημιουργία και εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας της οικονομίας. 

3. Σύσταση και χρηματοδότηση ενός κοινού κέντρου τεχνολογικής ανάπτυξης. Η 

ανάπτυξη της ενεργειακής τεχνολογίας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο κάθε λύσης 

στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος. Η διεθνής συνεργασία μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού της καινοτομίας. Οι 

οικονομικοί και τεχνικοί πόροι, τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, καθώς 

και λοιπά θέματα ιδιοκτησίας παραμένουν εμπόδια στην ενίσχυση της 

συνεργασίας της τεχνολογίας πέρα από τα σύνορα και στην αναστολή της 

μεταφοράς νέων τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Υπουργείο 

Ενέργειας των ΗΠΑ, σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες της παγκόσμιας 

ενέργειας, θα πρέπει να θεσπίσει δωρεές για τη χρηματοδότηση ενέργειας και 

τεχνολογίας που σχετίζονται με την έρευνα. 

4. Απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου σε ενεργειακά αποδοτικά αγαθά και 

υπηρεσίες. Η εκάστοτε κυβέρνηση θα πρέπει να διαπραγματευτεί την εξάλειψη 

σε παγκόσμιο επίπεδο όλων των εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις σε 

αγαθά και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ενεργειακή απόδοση και τη μείωση 
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των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τυχόν εμποδίων στις 

συναλλαγές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που θα αναστέλλουν 

την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας αγοράς εκπομπών άνθρακα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί συνοπτικά η ακολουθούμενη υψηλή 

στρατηγική ή στρατηγική εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ από την ιστορική στιγμή που το 

«Σιδηρούν Παραπέτασμα» πέρασε στην ιστορία μέχρι την ανάληψη της Προεδρίας από τον 

Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αν μη τι άλλο επικαλείται μια πολιτική ευκαμψίας και 

ανανέωσης. Ενός ηγέτη που ενώ λοιδορείται από συντηρητικές ιδεοληψίες στη χώρα του, 

επειδή δεν διστάζει να φωτογραφηθεί σε εξώφυλλο ομοφυλοφιλικού περιοδικού, την ίδια 

στιγμή, τυγχάνει θετικών ή τουλάχιστον όχι αρνητικών σχολίων, από τους πρεσβευτές 

αυτών για την οξύνοια και φυσικά το αποτέλεσμα των χειρισμών του, μεταξύ άλλων, στην 

αναθέρμανση των σχέσεων με την Κούβα και την οριοθέτηση του πυρηνικού προγράμματος 

του Ιράν. 

3.1  1η Περίοδος (1989-1993): Η φαντασίωση της παγκόσμιας ηγεμονίας 

Η πρώτη περίοδος για τις ΗΠΑ, υπό την Προεδρία Μπους του πρεσβύτερου, μπορεί 

να χαρακτηρισθεί ως περίοδος σύγχυσης, ανέμπνευστης χάραξης μακρόπνοων βιώσιμων 

στρατηγικών επιλογών και διαδικαστικής διαχείρισης θεμάτων ήσσονος σημασίας. Οι ΗΠΑ 

απώλεσαν το momentum αγκυλωμένες σε ψυχροπολεμικούς τακτικισμούς, με αποτέλεσμα 

να παραμείνουν απλοί θεατές στις τεκτονικές αλλαγές της περιόδου και όχι 

συνδιαμορφωτές. Οπαδός μιας βαριάντας, μάλλον ιδίας έμπνευσης, του δόγματος Μονρόε 

ο Πρόεδρος Μπους ανάλωσε πολύτιμο πολιτικό χρόνο και πόρους σε μια ad hoc σημειακή 

επεμβατική πολιτική, όπως ο πόλεμος του Κόλπου και δεν διέγνωσε ορθά την παγκόσμια 

ανισορροπία και το έλλειμμα ισχύος που δημιουργήθηκε (ενοποίηση Γερμανίας, ΕΕ, 

Βαλκάνια, ΕΣΣΔ). 

Ακόμα και οι προσεισμικές δονήσεις του καταρρέοντος Σοβιετικού οικοδομήματος 

ερμηνεύτηκαν λανθασμένα, καθώς ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ αντιμετωπιζόταν καχύποπτα 

απλά ως ρεφορμιστής κομμουνιστής. Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι τον Απρίλιο του 

1989 Σύμβουλος Ασφαλείας της Προεδρίας, απηχώντας την επίσημη άποψη των ΗΠΑ, 

προέβλεπε ότι «για το ορατό μέλλον η Σοβιετική Ένωση θα παραμείνει ο κύριος αντίπαλος 

της Δύσης» (Suri, 2009). Ακόμη και ο ίδιος ο Μπους σε ομιλία του, τον Μάιο του 1989, 



-43- 

 

 

ανέφερε ότι στόχος των ΗΠΑ για την επόμενη δεκαετία είναι «να κάνουν κάτι παραπάνω 

εκτός από την ανάσχεση του Σοβιετικού επεκτατισμού» (Suri, 2009).  

Αδιάψευστοι μάρτυρες στέκουν και τα κείμενα Στρατηγικής Ασφαλείας της 

περιόδου (The White House, 1990), (The White House, 1991) και (The White House, 1993). 

Ενδεικτικά, τον Αύγουστο του 1991 ως ένας από τους αντικειμενικούς σκοπούς της 

αμερικανικής υψηλής στρατηγικής ορίζεται «η προώθηση της δημοκρατικής αλλαγής στην 

ΕΣΣΔ, διατηρώντας παράλληλα αυστηρές πολιτικές, οι οποίες θα αποθαρρύνουν οποιοδήποτε 

πειρασμό σε νέες αποστολές για στρατιωτικό πλεονέκτημα» (The White House, 1991). Τέλος, 

η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας το 1993, ενώ αναγνωρίζει την ιστορικότητα των στιγμών 

και επισημαίνει ότι η πιθανότητα εσωστρέφειας δύναται να κοστίσει την παγκόσμια 

κυριαρχία (The White House, 1993), αναλώνεται σε διαπιστώσεις και ευχολόγια 

Ουιλσονιανού τύπου, αποφεύγοντας τις συμπληγάδες διατύπωσης ευκρινούς οράματος. 

3.2  2η Περίοδος (1993-2001): Υψηλές αξίες έναντι βασικού 

πραγματισμού 

Τα ηνία της Προεδρίας των ΗΠΑ, σε συνέχεια του απερχόμενου Μπους, ανέλαβε ο 

Μπιλ Κλίντον. Περιστοιχιζόμενος από πολιτικό προσωπικό υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου 

διέγνωσε ενστικτωδώς το διαμορφωθέν παγκόσμιο περιβάλλον, αλλά και την 

ποικιλομορφία των υπό ανάδυση προκλήσεων. Εμφορούμενος από ένα οιωνεί ιδεαλιστικό 

όραμα χάραξε ένα μείγμα υψηλής στρατηγικής, το οποίο περιελάμβανε: επέκταση, 

ενδυνάμωση συμμαχιών με τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ και εξισορρόπηση 

με τις άλλες Μεγάλες Δυνάμεις. 

Από το πρώτο κιόλας έτος της Προεδρίας του εισήγαγε στο κείμενο Στρατηγικής 

Ασφαλείας (The White House, 1994) καινοφανείς νεωτερισμούς, οι οποίοι εξακολούθησαν 

να εμφανίζονται και στα επόμενα έτη της Προεδρίας του (The White House, 1995-2001). 

Αρχικά, έθεσε ως στόχο της υψηλής στρατηγικής την άσκηση παγκόσμιας ηγεσίας των 

ΗΠΑ και τη στρατηγική επέκτασης στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Έθεσε ως 

κατωφλίωση, για τις απαιτήσεις συμμαχικών δυνατοτήτων σε στρατιωτικό επίπεδο, την 

ταυτόχρονη αντιμετώπιση δύο περιφερειακών συγκρούσεων. Επιπλέον, αναγνώρισε την 

αναγκαιότητα άσκησης διακριτών στρατηγικών σε περιφερειακό επίπεδο σε Ευρασία, 

Ευρώπη, Ανατολική Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική. Τέλος, αναγνώρισε de facto την 
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ύπαρξη και άλλων Μεγάλων Δυνάμεων και την αναγκαιότητα ύπαρξης εποικοδομητικών 

σχέσεων. 

Η προεδρία Κλίντον, αντίθετα από τον προκάτοχο της, χαρακτηρίζεται τελικά από 

κράμα φιλελεύθερου ιδεαλισμού και γεωπολιτικού ρεαλισμού. Αυτό που της έλειπε ήταν η 

αποφασιστικότητα χρησιμοποίησης μέσων σκληρής ισχύος για την επίτευξη των στόχων 

της. Η εμμονή της στην αποκλειστική χρήση μέσων ήπιας ισχύος και ο εξορκισμός της 

στρατιωτικής ισχύος, ενδεικτικά χρειάστηκε να κυλήσουν επτά χρόνια έως την επέμβαση 

του ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία, αφαίρεσαν από την παγκόσμια κοινή γνώμη την αίσθηση 

ότι οι ΗΠΑ αποτελούν εγγυητή της διεθνούς ασφαλείας. Τελικά, εάν για τον Μπους στάθηκε 

αδύνατο να κυριαρχήσει στο μετα-ψυχροπολεμικό παγκόσμιο σκηνικό, γιατί ενώ διέθετε 

την μεθοδολογία του έλειπε ο προορισμός, ο Κλίντον απέτυχε διότι ενώ διέθετε τον 

προορισμό του έλειπε η μεθοδολογία (Suri, 2009). 

3.3  3η Περίοδος (2001-2009): Νεοαπομονωτισμός 

Η επόμενη Προεδρία των ΗΠΑ, Μπους ο νεότερος, βρέθηκε αντιμέτωπη, από το 

πρώτο κιόλας έτος της, με μια ασύλληπτου μεγέθους, έως τότε, εθνική απειλή. Η 

τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στην «καρδιά του ηγεμόνα» 

συγκλόνισε το αμερικανικό έθνος. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία τους οι ΗΠΑ δεν είχαν δεχθεί 

επίθεση από οποιονδήποτε εχθρό στη χερσαία επικράτειά τους. Ο Μπους εξωθούμενος από 

τους «ιέρακες» της εξωτερικής πολιτικής ανέλαβε να κηρύξει τον πόλεμο σε έναν αόρατο 

εχθρό, την τρομοκρατία. Οι ΗΠΑ ηγήθηκαν, αρχικά, μιας ευρύτατης σταυροφορίας 

προθύμων κρατών σε έναν τιμωρητικό πόλεμο σε Αφγανιστάν και Ιράκ με πρόσχημα την 

εξάλειψη της παγκόσμιας τρομοκρατίας. 

Στα πλαίσια της ρητορικής τους υιοθετήσαν ένα μανιχαϊστικό πρότυπο άσκησης 

εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη, με αφετηρία την Μέση Ανατολή, που 

δρούσαν αντίθετα στα συμφέροντα των ΗΠΑ αναβαπτίστηκαν από κράτη ανησυχίας σε 

άξονα του κακού (Κακουριώτης, 2002). Στη συνέχεια, φυσικά, ανακηρύχθηκαν σε εχθρούς 

των ΗΠΑ. Πρόσφατα δημοσιεύματα αποκαλύπτουν ότι το πλάνο διαμόρφωσης της 

ευρύτερης Μέσης Ανατολής είχε οργανωθεί με υποδειγματική επιμέλεια εξυπηρετώντας 

άλλες σκοπιμότητες (Μεϊσάν, 2014a) και (Μεϊσάν, 2014b). 
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Αυτήν την περίοδο η μονοδιάστατη υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ εγκλωβίζεται σε 

μια άνευ προηγουμένου, με εξαίρεση τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους, στρατηγική 

επέκτασης ανοίγοντας πολλαπλά πολεμικά και πολιτικά μέτωπα. Χάρη στην πολεμοχαρή 

υπερδραστηριότητα του Προέδρου τους, οι ΗΠΑ οδηγούνται προοδευτικά σε μια 

κατάσταση, η οποία αποδίδεται με τον νεόκοπο όρο ως νεοαπομονωτισμός. Το δράμα της 

υπόψη στρατηγικής εκκινεί από το ίδιο το σημασιολογικό αδιέξοδο του υιοθετούμενου 

όρου. Η τρομοκρατία είναι μια τακτική, δεν μπορεί προσωποποιηθεί ως ο ίδιος ο εχθρός 

(Biddle, 2005). Και για να επαυξηθεί η προβληματική προστίθενται η αμφίσημη απαίτηση 

ότι αυτή πρέπει να εξαλειφθεί σε παγκόσμιο επίπεδο (The White House, 2006) και ότι «ο 

εχθρός δεν είναι ένα πολιτικό καθεστώς, ένα άτομο, μια θρησκεία ή μια ιδεολογία, ο εχθρός 

είναι η τρομοκρατία» (The White House, 2002). Τελικά, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ως απειλές: 

α) την τρομοκρατία, β) την εξάπλωση όπλων μαζικής καταστροφής και γ) τα κακοποιά 

κράτη, ενώ η στρατηγική τους εστιάζει σε α) προληπτικά (preemptive) χτυπήματα και β) 

περιφερειακές αλλαγές του status quo (Μάζης, 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΟΓΜΑ ΟΜΠΑΜΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΙΣΧΥΣ 

4.1   Δόγμα Ομπάμα: Πολυπολικότητα ή πολυεταιρικότητα; 

Το 2009 αναλαμβάνει την Προεδρία ο πρώτος στην αμερικανική ιστορία 

αφροαμερικανός Πρόεδρος, ο Μπαράκ Ομπάμα. Η πραγματικότητα που του κληροδότησε 

ο απερχόμενος Πρόεδρος Μπους ο νεότερος ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα αδιέξοδης 

εξωτερικής πολιτικής και διογκούμενης εσωτερικής απονομιμοποίησης. Στα προηγούμενα 

θα πρέπει να προστεθεί και η πρωτοφανής οικονομική κρίση, η οποία είχε ενσκήψει μετά 

την κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers το 2008 και τη «φούσκα» της 

στεγαστικής πίστης. Με δεδομένη μια ύφεση παρομοίου μεγέθους με αυτήν του ’29 ante 

portas, η φαρέτρα χάραξης υψηλής στρατηγικής δεν παρείχε πολλαπλότητα εναλλακτικών 

ρεαλιστικών επιλογών. 

Εν τω μεταξύ το διεθνές περιβάλλον τροχοδρομούσε σε εντελώς διαφορετικούς 

διαδρόμους από αυτές που προσδοκούσε με απαράμιλλο στρουθοκαμηλισμό η απερχόμενη 

Προεδρία. Η Κίνα βρισκόταν ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του παγκόσμιου 

οικονομικού Έβερεστ, η Ρωσία είχε αφυπνιστεί μετά τον πόλεμο της Οσετίας και η ΕΕ μετά 

την ενοποίηση της προχωρούσε με δειλά βήματα προς την ολοκλήρωση. Ο τζιχαντισμός ως 

μολυσματική ασθένεια μεταδιδόταν σε ολόκληρη την ευρύτερη Μέση Ανατολή και τη 

Βόρεια Αφρική, και το κυριότερο, οι ΗΠΑ είχαν απομονωθεί και απονομιμοποιηθεί από το 

διεθνές σύστημα καθώς εφάρμοζαν επί μια οκταετία το Διεθνές Δίκαιο a la carte. 

Το μενού των επιλογών για το οποίο επιχειρηματολογούσαν οι διαμορφωτές της 

εξωτερικής πολιτικής είναι ενδεικτικό του αποπροσανατολισμού και της σύγχυσης που 

επικρατούσε. Η τετράδα στρατηγικών επιλογών συντίθετο από τον νεοαπομονωτισμό, την 

επιλεκτική εμπλοκή, τη συνέργεια και την άσκηση ηγεμονίας (Brimley, 2008). Ο Πρόεδρος 

Ομπάμα πραγματιστής, και όντας οπαδός της κοσμοθεωρίας του φιλοσόφου Ρέινολντ 

Νίεμπουρ1, υιοθέτησε μείγμα των ρεαλιστικών επιλογών, χωρίς να αποποιείται κανέναν εκ 

                                            
1  Η κοσμοθεωρία του Νίεμπουρ συνοψίζεται στη ρήση του: «Η ικανότητα του ανθρώπου για δικαιοσύνη 

καθιστά τη δημοκρατίας εφικτή, αλλά η ροπή του στην αδικία καθιστά τη δημοκρατία απαραίτητη» 
(Birkenthal, 2013). 
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των παραδοσιακών πυλώνων της αμερικανικής υψηλής στρατηγικής2, υιοθετώντας όμως 

και αυτός υψηλά στην ατζέντα δράσης του μια διασταλτική ερμηνεία του Δόγματος 

Κάρτερ3. Η αντίληψη και όραμα του ότι ο κόσμος δεν είναι πολυπολικός, αλλά 

πολυεταιρικός, με τις ΗΠΑ να ηγούνται στο παρασκήνιο (Birkenthal, 2013), αποτυπώνεται 

και στα θεσμικά κείμενα των ΗΠΑ (The White House, 2010,), (US/DoD, 2012).  

Συνεπής στο όραμα του επεδίωξε συστηματικά να μειώσει το διεθνές στρατιωτικό 

αποτύπωμα των ΗΠΑ, περιορίζοντας το σε στοχευμένες δράσεις, και να ωθήσει ταυτόχρονα 

σε διεθνή συνέργεια, αποσείοντας το δυσβάσταχτο βάρος αποκλειστικά από της ώμους των 

ΗΠΑ. Οπότε, εφάρμοσε πολιτική σταδιακής απεμπλοκής από το Ιράκ και το Αφγανιστάν, 

ενώ προσπάθησε να αναθερμάνει παραδοσιακές συμμαχίες με διεθνείς δρώντες, κρατικούς 

ή μη, αναβαθμίζοντας και το ρόλο του ΝΑΤΟ αντίστοιχα. Ενδεικτικές της μετριοπάθειας 

του είναι οι αντιδράσεις των ΗΠΑ στον εμφύλιο της Συρίας και στην προσάρτηση της 

Κριμαίας από την Ρωσική Ομοσπονδία. Απέφυγε τη στρατιωτική εμπλοκή, που θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη κλιμάκωση, και επέλεξε τις εναλλακτικές της 

συναίνεσης και επιβολής οικονομικών κυρώσεων, αντίστοιχα4. 

4.2  Δόγμα Ομπάμα και Στρατηγική Έξυπνης Ισχύος 

4.2.1  Οι πρώτες ενδείξεις 

Από το 2004, η διάσημη Αμερικανίδα διπλωμάτης, Suzanne Nossel, σε άρθρο της 

στο Foreign Affairs εξήρε τον φιλελεύθερο διεθνισμό, καταγγέλλοντας τη σκληρή εξουσία 

του Μπους, ενώ ταυτόχρονα τόνιζε την αναγκαιότητα για την κυβέρνηση των ΗΠΑ να 

προβεί στη χάραξη υψηλής στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη την πολυδιάστατη υπόσταση 

                                            
2 Οι πέντε πυλώνες είναι: α) εγκαθίδρυση δημοκρατικής ειρήνης, β) προάσπιση εθνικού εδάφους, γ) 

ευνοϊκή εξισορρόπηση ισχύος μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων, δ) επιβολή τιμωρίας σε κάθε κράτος παρία 
και ε) η επένδυση σε χρηστή διακυβέρνηση και συμμαχικές δυνατότητες στο εξωτερικό (Miller, 2012). 

3 Δόγμα Κάρτερ: Οι υδρογονάνθρακες του Κόλπου είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία τους και 
τους ανήκουν. Οπότε, οιαδήποτε αμφισβήτηση του δόγματος αυτού θεωρείται επιζήμια για τα ζωτικά 
συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και μια τέτοια επίθεση θα απωθείται με οποιοδήποτε 
αναγκαίο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βίας (Μεϊσάν, 2014b). 

4 Η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων έχει αμφισβητηθεί με οικονομικούς όρους (Eriksson, 2014) και 
(Salameh, 2014), ενώ και ο πόλεμος τιμών πετρελαίου ήταν μια μάλλον ανεπιτυχής έμπνευση στηριζόμενη σε 
οικονομικά κριτήρια του 2008 (National Intelligence Council, 2008, vii). Επιπλέον, ως στρατηγική επιλογή 
αποδείχθηκε μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ. Αφενός δυναμίτισε την ευκταία, για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, 
ευρωπαϊκή σύγκλιση της Ρωσίας (Brzezinski, 2012), αφετέρου δε ώθησε στη δημιουργία ενός γεωστρατηγικού 
εφιάλτη για τις ΗΠΑ, που με τόση επιμέλεια από το 1972 αποσοβούσαν συστηματικά, έναν αντιαμερικανικό 
συνασπισμό Ρωσίας – Κίνας. 
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της ισχύος της και να μην εμμένει, μονομερώς στην αδιαμφισβήτητη στρατιωτική υπεροχή 

της: 

«αντίθετα με τους συντηρητικούς, οι οποίοι βασίζονται στη στρατιωτική δύναμη, ο 

φιλελεύθερος διεθνισμός βλέπει το εμπόριο, τη διπλωματία, την εξωτερική βοήθεια και την 

εξάπλωση των Αμερικανικών αξιών ως εξίσου σημαντικά ζητήματα» (Nossel, 2004). 

Από το 2003-2004, η έξυπνη ισχύς έχει γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος της άποψης του 

Nye, όταν για να εξηγήσει τον επιθετικό προσδιορισμό «έξυπνη», αναφέρεται στην κατά 

περίπτωση απαιτούμενη χρήση του εξαναγκασμού, της πληρωμής και της έλξης που 

ασκούνται απέναντι στα άλλα κράτη, κατά τη διάρκεια του «παιγνίου» της εξουσίας και της 

απόκτησης επιρροής (Nye, 2009). 

Αν και αυτές οι πρώτες απόπειρες θεωρητικής σκέψης έξυπνης ισχύος στην 

πραγματικότητα δεν έχουν την προβλεπόμενη επίπτωση στην πολιτική της κυβέρνησης 

Μπους, η έννοια υιοθετήθηκε από κάποιους μελετητές στην Ουάσιγκτον, οι οποίοι έθεσαν 

στο επίκεντρο της έρευνας και της μελέτης τους την παροχή μιας νέας εξωτερικής πολιτικής 

για τη νέα κυβέρνηση (Dimitrova, 2011). 

Αυτή ήταν η περίπτωση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), 

ενός δικομματικού, ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού οργανισμού που εδρεύει στην 

Ουάσιγκτον, ο οποίος δημιούργησε το 2006 την «Επιτροπή για την Έξυπνη Ισχύ» σε 

συνεργασία με τον πρώην βοηθό του υφυπουργού J. Nye, Richard Armitage. Ο στόχος αυτής 

της Επιτροπής ήταν να μελετηθούν οι λόγοι για την πτώση της επιρροής των ΗΠΑ και να 

προτείνει λύσεις για τη βελτίωση της εικόνας της χώρας με τη διαμόρφωση νέων 

στρατηγικών, οι οποίες θα της επέτρεπαν να ανατρέψει τη μέχρι τότε διαμορφούμενη 

κατάσταση (Nye, 2009). 

Η έκθεση της Επιτροπής για «μια ευφυέστερη και πιο ασφαλή Αμερική», που 

δημοσιεύθηκε το 2007, διατύπωσε τη νέα μεγάλη στρατηγική, η οποία έθεσε την αρχή για 

την τοποθέτηση της Αμερικής σε μια πιο σταθερή βάση για την αντιμετώπιση των 

παγκόσμιων προκλήσεων, κάτω από τη σημαία της «έξυπνης ισχύος». 

Οι πέντε βασικοί τομείς επένδυσης της έξυπνης ισχύος που αναλύθηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο - εταιρικές σχέσεις και συμμαχίες, παγκόσμια ανάπτυξη, δημόσια 
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διπλωματία, οικονομική ολοκλήρωση, τεχνολογία και καινοτομία- αποτέλεσαν τη βάση 

σχεδιασμού της εξωτερικής πολιτικής Ομπάμα. 

Η επίσημη ανακοίνωση της έγκρισης της στρατηγικής έξυπνης ισχύος έγινε στις 13 

Ιανουαρίου 2009 από την υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον κατά τη διάρκεια ομιλίας 

της στη Γερουσία Εξωτερικών Σχέσεων, αναφέροντας ότι:  

«Μιλώ συχνά για έξυπνη ισχύ, επειδή είναι τόσο κεντρική στη σκέψη μας και στην 

λήψη αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται έξυπνη χρήση όλων των μέσων που 

έχουμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς μας να συνεδριάζουμε και να 

συνδεόμαστε. Αυτό σημαίνει την οικονομική και στρατιωτική μας δύναμη, την ικανότητά μας 

για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, την ικανότητα και την αξιοπιστία του νέου 

Προέδρου μας και την ομάδα του. Είναι ένα μείγμα αρχών και πραγματισμού.» (Clinton, 

2009).  

4.2.2  Ένας «Έξυπνος» Πρόεδρος; 

Από την άφιξη του Μπαράκ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο, η συζήτηση σχετικά με τη 

στρατηγική της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και των μέσων της δύναμης και της 

επιρροής έχει αποκτήσει ένα ξεχωριστό στίγμα. Επιπλέον, γεγονότα, όπως η εμπλοκή των 

ΗΠΑ στον πόλεμο της Λιβύης τον Μάρτιο του 2011 και η αποστολή των ειδικών δυνάμεων 

στο Πακιστάν κατά του Οσάμα Μπιν Λάντεν τον Μάιο του ίδιου έτους, αποτέλεσαν 

δείγματα γραφής αποτελεσματικότητας στη σύνθετη λειτουργία σκληρής και ήπιας ισχύος 

σε διεθνές επίπεδο. 

Οι ομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ έγιναν το επίκεντρο της μελέτης για τους 

πολιτικούς αναλυτές που συνεχίζουν την προσπάθεια καθορισμού και στοιχειοθέτησης του 

εξελισσόμενου δόγματος Ομπάμα, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την εθνική 

ασφάλεια. 

Τον Ιούνιο του 2009 η ομιλία του Ομπάμα στην αυταρχική Αίγυπτο του Χόσνι 

Μουμπάρακ, θεωρήθηκε ευρέως ως μια προσπάθεια να προσεγγίσει τους μουσουλμάνους 

και τον αραβικό κόσμο ειδικότερα. Προτάσσοντας την επιδίωξη του αμοιβαίου 

συμφέροντος και σεβασμού, υπογράμμισε το ισχυρό κίνητρο για μια νέα αρχή μεταξύ των 

ΗΠΑ και των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο, εδραζόμενη στην αποφυγή του 
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ανταγωνισμού με το Ισλάμ και την προώθηση της συνεργασίας, την επικάλυψη και τον 

ενστερνισμό των κοινών αρχών της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και της προόδου. 

Αντιτασσόμενος με σαφήνεια στην ανάπτυξη του ιρανικού πυρηνικού οπλοστασίου, 

αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος προφητικός, όταν επιβεβαίωνε τη βούλησή του να 

εργαστεί μέσω της διπλωματικής οδού, αναφέροντας ότι: 

«θα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν δεκαετίες δυσπιστίας, αλλά ότι η Αμερική θα 

προχωρήσει με θάρρος, ευθύτητα και αποφασιστικότητα. Υπάρχουν πολλά θέματα που θα 

πρέπει να λυθούν μεταξύ των δύο χωρών και οι ΗΠΑ είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν χωρίς 

προϋποθέσεις στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού. Όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα, η Αμερική 

θα εργαστεί υπέρ της πρόληψης μιας πυρηνικής κούρσας εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή που 

θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή την περιοχή και τον κόσμο γενικότερα σε ένα εξαιρετικά 

επικίνδυνο μονοπάτι» (Guerlain, 2014). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανησυχιών του Λευκού 

Οίκου πηγάζουν από τον μουσουλμανικό στοιχείο, η ομιλία αυτή θεωρήθηκε ως ένα κλαδί 

ελιάς για το μουσουλμανικό κόσμο (Guerlain, 2014). Ο Ομπάμα ανακοίνωσε τις προθέσεις 

του και παρουσίασε μια φιλοσοφία και κοσμοθεωρία, η οποία αντιστοιχούσε στις δηλώσεις 

του προτού γίνει πρόεδρος της Αμερικής, θωρακίζοντας τη νομιμοποίηση της στρατηγικής 

των ΗΠΑ στο πλαίσιο των λεπτών χειρισμών που απαιτούνται στη Μέση Ανατολή.  

Σε ομιλία του τον Μάρτιο του 2011, στοχεύοντας στην ενίσχυση της σχέσης 

εμπιστοσύνης με τους Αμερικανούς πολίτες, εξήγησε με σαφήνεια τους λόγους και τη φύση 

της αμερικανικής εμπλοκής στην κρίση της Λιβύης με τις υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις. 

Η επέμβαση των ΗΠΑ στο παραπάνω γεγονός, ορίστηκε από τον πρόεδρο Ομπάμα ως: 

1) «ανθρωπιστική» (σύμφωνα με το Ψήφισμα 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας 

του ΟΗΕ, στο όνομα της «ευθύνης προστασίας») και  

2) «περιορισμένη» (με την έννοια του επιμερισμού των βαρών, πράγμα που 

σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα λειτουργούσαν μόνες τους, αλλά η ευθύνη θα 

διαμοιράζονταν με τα άλλα συμμετέχοντα κράτη). 

Η ομιλία αυτή έδωσε το στίγμα της νέας μορφής της αμερικανικής ηγεσίας. Ευρύτερη και 

σίγουρα πιο «έξυπνη», όσο ο Λευκός Οίκος θα κινητοποιούσε τη διεθνή κοινότητα για 

συλλογική δράση. Επιπλέον, χαρακτηρίστηκε από τον αμερικανικό Τύπο ως μια «καθαρή 
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εξήγηση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις επιταγές του δόγματος 

Ομπάμα. Συναφώς, δεν έμεινε ασχολίαστη η διαφορετικότητα της προσέγγισης σε σχέση με 

τον προηγούμενο πρόεδρο Μπους, ο οποίος επιλέγοντας είτε τη σιωπή, είτε τις 

«εκκωφαντικές» δηλώσεις έπληττε την ήπια ισχύ της χώρας (Guerlain, 2014). 

Απόδειξη της «εγγενούς» ροπής Ομπάμα σε μεθόδους ήπιας προώθησης των 

συμφερόντων των ΗΠΑ, σε ομιλία του, εισήγαγε την ιδέα για την επεξεργασία ορισμένων 

οικονομικών προγραμμάτων, όπως τα Enterprise Funds, με σειρά επενδύσεων σε Τυνησία 

και Αίγυπτο, ή την έναρξη μιας ολοκληρωμένης εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων 

στην περιοχή που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για την οικονομική 

και πολιτική σταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (Dimitrova, 2011).. 

Στις δύο βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 

ασφαλείας, το δόγμα Ομπάμα έρχεται να ενσωματώσει και τον βασικό πυλώνα της 

ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό η Ομάδα σχεδιασμού του επιχειρεί να αναδείξει τη 

συνθετότητα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και τον αποχαρακτηρισμό της ως ένα 

διάλειμμα ή ως συνέχεια του δόγματος Μπους. 

Πού εστιάζει όμως η τωρινή αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τη στρατηγική 

εξωτερικής πολιτικής και τα μέσα της δύναμης και της επιρροής; Υφίσταται πραγματικά 

ένα δόγμα Ομπάμα, δηλαδή η ιδέα ενός συνεκτικού οράματος για το πώς οι ΗΠΑ θα 

ανταποκριθούν στις παγκόσμιες προκλήσεις και τις απειλές του σήμερα. Πώς θα 

επαναπροσδιορίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα και ποια όργανα εξουσίας (στρατιωτικά, 

οικονομικά, πολιτικά, διπλωματικά, κλπ) θα χρησιμοποιήσουν; (Ikenberry, 2010). 

4.2.3  Η Σύγκριση με τον Μπους 

Πολιτικοί αναλυτές, ακολουθώντας μια συνήθη τακτική, τείνουν να αναλύουν την 

εξωτερική πολιτική του Ομπάμα σε σύγκριση με αυτή που ασκούνταν από την κυβέρνηση 

Μπους, και πιο συγκεκριμένα με αυτό που είναι κοινώς γνωστό ως το «δόγμα Μπους». 

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, το δόγμα Μπους 

σηματοδοτήθηκε από μια στροφή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, προς την πλήρους 

κλίμακας στρατιωτικοποίηση και μονομέρεια. Ο στρατηγικός στόχος ήταν η υπεράσπιση 

της εθνικής της ασφάλειας και των ζωτικών συμφερόντων της χώρας, μέσω της επιβολής 

της ηγεμονίας της στον κόσμο. Όπως σημειώνει ο πρώην πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου 
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Πληροφοριών (NIC) και πρώην υφυπουργός Άμυνας, Joseph Nye, ο Μπους έκανε τρεις 

βασικές αλλαγές στην αμερικανική υψηλή στρατηγική:  

«μείωσε την εξάρτηση της Ουάσιγκτον από μόνιμες συμμαχίες και συνεργασίες με 

διεθνείς οργανισμούς, επεκτείνοντας το παραδοσιακό δικαίωμα προτίμησης σε ένα νέο δόγμα 

προληπτικού πολέμου και υποστήριξε τον καταναγκασμό του εκδημοκρατισμού, ως λύση για 

την τρομοκρατία της Μέσης Ανατολής» (Nye, 2006).  

Ένας από τους κριτικούς που διαβλέπουν στην υιοθετούμενη πολιτική Ομπάμα 

στοιχεία δανεισμού από την αντίστοιχη του προκατόχου του είναι η περίπτωση του 

αρθρογράφου της Washington Post, Charles Krauthammer, ο οποίος συνδέοντας άμεσα την 

έννοια της έξυπνης ισχύος με την προώθηση μεταρρυθμίσεων και την υποστήριξη της 

μετάβασης σε δημοκρατικά καθεστώτα, αναφέρει ότι  

«ο Ομπάμα υιοθετεί το δόγμα Μπους, το οποίο έκανε την εξάπλωση της δημοκρατίας 

το κλειδί των ΗΠΑ, στον στόχο της Μέσης Ανατολής» (Krauthammer, 2011).  

Υιοθετώντας τη φράση «Ζήτω το δόγμα Μπους-Ομπάμα», ο Krauthammer δεν 

αποδέχεται τη διαφορετικότητα του προέδρου Ομπάμα στα ζητήματα της εξωτερικής 

πολιτικής, σημειώνοντας, συχνά με σκωπτικό τρόπο, ότι η εσωτερική αντιπαλότητα με του 

Ρεπουμπλικάνους φαίνεται να απασχολεί περισσότερο τον Ομπάμα από ότι το Ισλαμικό 

Κράτος. Χωρίς να αρνείται ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος 

σχετίζονται λιγότερο με τη σκληρή ισχύ σε σχέση με την ήπια, αναδεικνύει την επιμονή του 

στην επιδίωξη της ειρήνης στην περιοχή με τη χρήση διπλωματικών και οικονομικών 

εργαλείων, με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης προς τη δημοκρατία 

(Krauthammer, 2011). 

Το ορόσημο του δόγματος Μπους είναι αυτό που η πρώην υπουργός, Κοντολίζα Ράις 

περιγράφει ως «μετασχηματιστική διπλωματία» με βάση την πολιτική της «ατζέντας για την 

ελευθερία», δηλαδή η εδραίωση της ελευθερίας ως εναλλακτική λύση στην τυραννία και 

την προώθηση της δημοκρατίας, ακόμη και μέσω της βίας. Αποδέκτες είναι οι χώρες που 

κυβερνώνται από αυταρχικά καθεστώτα, σε μερικές εκ των οποίων έχει αποδοθεί ο 

χαρακτηρισμός “rogue states” («κράτη παρίες») λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας τους 

για ανάληψη δράσεων αποσταθεροποίησης του διεθνούς συστήματος (Dimitrova, 2011). 
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Υιοθετώντας τη λογική της μαθηματικής εξίσωσης ο Fareed Zakaria, αποτυπώνει 

εύστοχα την αναμενόμενη για πολλούς διαδοχή στην εξωτερική δράση των ΗΠΑ, 

μνημονεύοντας δύο μεγάλες κινητοποιήσεις της αμερικανικής στρατιωτικής μηχανής: 

 «η φόρμουλα για να εξηγήσει κάποιος την εξωτερική πολιτική του Μπους είναι απλή: 

Μονοπολικότητα + 9/11 + Αφγανιστάν = μονομέρεια + Iraq» (Zakaria, 2008). 

Το πρόβλημα της εξωτερικής πολιτικής του Μπους ήταν ότι ήταν ιδιαίτερα 

επικεντρωμένη στην ιδέα της αμερικανικής εξαίρεσης, με ακλόνητη την πεποίθηση ότι η 

Αμερική, σύμφωνα με τα λόγια της Madeleine Albright, είναι το «απαραίτητο έθνος». Η 

ιδέα επικράτησης της αμερικανικής ισχύος, μέσω της άσκησης σκληρής ισχύος, που 

χρησιμοποιήθηκε από τους νεοσυντηρητικούς, απέκρουσε τις αποδοκιμασίες 

παραδοσιακών συμμάχων και προσπέρασε την έλλειψη της εντολής του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, απαραίτητη για κάθε νόμιμη στρατιωτική επέμβαση. Το αρνητικό 

αποτέλεσμα αυτής της ιμπεριαλιστικής και εγωκεντρικής εξωτερικής πολιτικής, επιδείνωσε 

την εικόνα των ΗΠΑ και συντέλεσε στην άνοδο του αντι-αμερικανικού αισθήματος, 

ιδιαίτερα στον μουσουλμανικό κόσμο. 

Σε αντίθεση με το δόγμα Μπους που κωδικοποίησε τη Στρατηγική Εθνικής 

Ασφαλείας το 2002 και το 2006, η στρατηγική εξωτερικής πολιτικής του Ομπάμα, όπως 

εκφράστηκε στο National Security Strategy 2010, στόχευε και στοχεύει στην επιβεβαίωση 

της αμερικανικής ισχύος, μέσα, από την αναγνώριση της «σχετικότητάς» της. Στον ραγδαία 

μεταβαλλόμενο κόσμο αναδύονται δρώντες που διαφοροποιούν το παγκόσμιο οικονομικό 

και όχι μόνο σκηνικό (BRICS) (BarackObama.com). 

Αυτή η ιδέα είχε ήδη αναλυθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 από 

διακεκριμένους πολιτικούς αναλυτές και καθηγητές, όπως οι Z. Brzezinski και J. Nye, με 

τον τελευταίο να υποστηρίζει ότι σε έναν κόσμο πολύπλοκων αλληλεξαρτήσεων, η 

σχετικοποίηση της αμερικανικής ισχύος είναι η αναγνώριση του γεγονότος ότι «οι ΗΠΑ δεν 

μπορούν να προχωρήσουν μόνοι» (Dimitrova, 2011). 

Η αλλαγή στην αντίληψη του ρόλου των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή επιβεβαιώθηκε και 

από την υπουργό Εξωτερικών και υποψήφια των Δημοκρατικών για το χρίσμα του νέου 

Προέδρου των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, η οποία, αναδεικνύοντας την ειδοποιό διαφορά με το 

δόγμα Μπους, δήλωσε ότι:  
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«Σήμερα, πρέπει να αναγνωρίζονται δύο αναπόφευκτα στοιχεία που προσδιορίζουν 

τον κόσμο μας: Πρώτον, κανένα έθνος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 

κόσμου μόνο του. Τα θέματα είναι πολύ περίπλοκα. Πάρα πολλοί παίκτες ανταγωνίζονται για 

επιρροή, από τις ανερχόμενες δυνάμεις για επιχειρήσεις με εγκληματικά καρτέλ, από ΜΚΟ με 

την Αλ Κάιντα, από ελεγχόμενα από το κράτος μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα άτομα που 

χρησιμοποιούν το Twitter. Δεύτερον, τα περισσότερα έθνη ανησυχούν για τις ίδιες παγκόσμιες 

απειλές, από τη διάδοση των πυρηνικών όπλων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας,…. 

Αντιμετωπίζουν αυτά τα εμπόδια και αναζητούν τρόπους για να μετατρέψουν τα κοινά 

συμφέροντα σε κοινές  πράξεις» (Clinton, 2009). 

Ο Πρόεδρος Ομπάμα, αποστασιοποιούμενος από τον πρότερο χαρακτηρισμό των 

ΗΠΑ ως «απαραίτητο έθνος», εστιάζει στη σπουδαιότητα των εταιρικών σχέσεων 

δηλώνοντας ότι:  

«Εμείς δεν πρέπει να οδηγούμαστε από το πνεύμα του προστάτη, αλλά από το πνεύμα 

της συνεργασίας», ενώ σε πλήρη συμφωνία με το σχόλιο της Χίλαρι Κλίντον κάνει λόγο για 

το ρόλο των ΗΠΑ σε έναν «διασυνεργασιακό κόσμο» (multipartner world). «Θα 

οδηγηθούμε προωθώντας την καλύτερη συνεργασία μεταξύ ενός μεγαλύτερου αριθμού φορέων 

και μειώνοντας τον ανταγωνισμό, οδηγώντας τους υπόλοιπους μακριά από τον πολυπολικό 

κόσμο» (BarackObama.com). 

Έτσι, η στρατηγική της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ σύμφωνα με τον Μπους και 

την «ατζέντα για την ελευθερία» φαίνεται να αντικαθίσταται από την «ρυθμιστική ατζέντα» 

στρατηγικής, όπου ο ρόλος των ΗΠΑ είναι εκείνος ενός διαλλακτικού και εύκαμπτου ταγού 

που αναζητεί, μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας με άλλα κράτη, κοινές λύσεις σε 

παγκόσμια προβλήματα, αποδίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη χρήση της διπλωματίας και 

της αναπτυξιακής βοήθειας, από τον πυλώνα της στρατιωτικής δύναμης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

Στη σύγχρονη ιστορία κανένας άλλος κρατικός δρώντας δεν έχει διαδραματίσει τόσο 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σημερινής πραγματικότητας όσο οι ΗΠΑ, αλλά 

ταυτόχρονα κανένας άλλος δεν εκδήλωσε τόση αμφιταλάντευση ως προς τη συμμετοχή του 

σε αυτήν. Βαθιά εμποτισμένες οι ΗΠΑ με την πεποίθηση της άνωθεν ανατεθείσας 

ιεραποστολικού τύπου αποστολής, για το καλό της ανθρωπότητας, έχουν διαδραματίσει 

έναν παράδοξο ρόλο στον ρου της σύντομης ιστορίας τους, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

εναλλασσόμενες περιόδους διεθνούς παρεμβατισμού και ιδιότυπου αυτοαπομονωτισμού. 

Κατά τη διάρκεια των περιόδων παρεμβατισμού αφόριζαν κάθε υποψία εθνικού 

συμφέροντος και ενδύονταν το μανδύα της υψηλής αποστολής προς εκπλήρωση του 

πρόδηλου πεπρωμένου τους, τα πάντα γίνονταν για το καλό της ανθρωπότητας.5 

Διαχρονικά η εξωτερική τους πολιτική έχει δομηθεί στη μανιχαϊστική λογική και 

στο δόγμα ότι οι αρχές οι οποίες εφαρμόζονται στο εσωτερικό τους είναι αυταπόδεικτα 

πανανθρώπινες και εδράζονται στο ύψιστο επίπεδο. Ως εκ τούτου συνιστούν το Άγιο 

Δισκοπότηρο που η υπόλοιπη ανθρωπότητα πρέπει να απολαύσει. Συνεπώς, η άσκηση 

εξωτερικής πολιτικής δεν αποτελεί την έκφραση εθνικού συμφέροντος, αλλά την 

πεμπτουσία μιας ιερής αποστολής, της διάδοσης των οικουμενικών αρχών της ελευθερίας, 

της δημοκρατίας, της ανεξιθρησκείας, της ελεύθερης έκφρασης, της μη παρέμβασης στο 

εσωτερικό δημοκρατικών κρατών, κτλ όλων αυτών των αρχών δηλαδή που συνιστούν το 

αμερικανικό ιδεώδες. 

Η αμφιθυμία τους αποτυπώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο σε τρεις από τις 

προεδρικές διακηρύξεις, οι οποίες τελικά διαμορφώνουν έκτοτε την υψηλή τους 

στρατηγική: στο Δόγμα Μονρόε (1823), στην Προσθήκη Ρούσβελτ στο Δόγμα Μονρόε 

(1904) και στη Διακήρυξη των Δεκατεσσάρων Σημείων του Προέδρου Ουίλσον (1918). 

Συνοπτικά, το Δόγμα Μονρόε αποτελούσε μια μονομερή διακήρυξη ότι κάθε προσπάθεια 

αποικιοποίησης της αμερικανικής ηπείρου από ευρωπαϊκό κράτος δύναται να θεωρηθεί 

εχθρική επέμβαση, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει την παρέμβαση των ΗΠΑ (US/DS 

2015b). Το Δόγμα αποτελούσε έκφραση ενός παθητικού ιμπεριαλισμού (Wikipedia 2015) 

                                            
5 Ο 25ος Πρόεδρος των ΗΠΑ Μακίνλι το 1900 σε προεκλογική του αφίσα δήλωνε ότι: «Η αμερικανική 

σημαία δεν κυματίζει σε ξένους τόπους για να προσθέσουμε νέα εδάφη, αλλά για το καλό της ανθρωπότητας» 
(Kissinger 2014, 347).  
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και ενός ιδιότυπου αυτοαπομονωτισμού ταυτόχρονα, καθώς αφενός μεν διακήρυττε ότι το 

Δυτικό Ημισφαίριο ανήκει αποκλειστικά στην σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, αφετέρου δε 

διατύπωνε την αδιαφορία των ΗΠΑ για τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δρώμενα. Η 

Προσθήκη Ρούσβελτ στο Δόγμα Μονρόε ανέτρεψε την αρχή μη επέμβασης του Δόγματος 

Μονρόε, εισάγοντας μάλιστα και την έννοια της προληπτικής επέμβασης, ως ύστατο μέσο 

προάσπισης των αμερικανικών συμφερόντων, χωρικά προσδιορισμένης όμως πάντα στο 

Δυτικό Ημισφαίριο (US/DS 2015c). Η Διακήρυξη των Δεκατεσσάρων Σημείων του 

Προέδρου Ουίλσον, στο λυκόφως του Α΄ ΠΠ, αποτελεί τη διατύπωση ενός ιδεαλιστικού 

οράματος εγκαθίδρυσης παγκόσμιας ειρήνης, η οποία θα εδράζεται στο σεβασμό και την 

αποδοχή των αρχών της δημοκρατίας και της αυτοδιάθεσης των λαών6 (US/DS 2015d). Η 

Δήλωση επίδρασε με καταλυτικό τρόπο τόσο στην κατάρτιση της Συνθήκης των 

Βερσαλλιών, όσο και στην κατάρτιση του καταστατικού της Κοινωνίας των Εθνών. 

Με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού συνετελέσθη ένα μοναδικό 

φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία. Αναδύθηκε για πρώτη φορά, ίσως και για τελευταία, 

μια πραγματικά παγκόσμια ηγετική δύναμη επιρροής, με φιλοδοξίες όμως ηγεμονικής 

επιβολής. Ο οικονομικός της δυναμισμός, η ανυπέρβλητη τεχνολογική της ανωτερότητα και 

η εξελιγμένη πολεμική της μηχανή αποτελούν πυλώνες, στους οποίους οικοδομείται η 

πρωτοκαθεδρία της. Σε αυτούς, ωστόσο, πρέπει να προστεθεί και η έλξη που ασκεί ο 

πλουραλιστικός χαρακτήρας της αμερικανικής κουλτούρας και η διάχυση της 

υποκουλτούρας της, ειδικά στη νεολαία, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να έχουν καταστεί πρότυπο 

για μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας.  

Στον εποικοδομητικό συνδυασμό των δύο παραπάνω πυλώνων (σκληρών και ήπιων 

στρατηγικών) δομείται ο όρος της έξυπνης ισχύος. Μια προσέγγιση που επενδύει σε 

συμμαχίες, συνεργασίες και θεσμικά όργανα σε όλα τα επίπεδα, για την επέκταση της 

αμερικανικής επιρροής και την εδραίωση της νομιμοποίησης της αμερικανικής δράσης, 

υπογραμμίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα μιας ισχυρής στρατιωτικής δύναμης. Η 

τελευταία άλλωστε, ως φορέας της ένοπλης βίας, κάνει περισσότερη αισθητή την παρουσία 

της κατά την πολεμική περίοδο και η δραστικότητά της στην υπεράσπιση ή την προώθηση 

των εθνικών συμφερόντων απομακρύνει τους διεθνείς δρώντες, πόσο μάλλον τις ΗΠΑ, από 

                                            
6 Η διακήρυξη δεν ήταν σε γνώση των λοιπών ηγετών της Ευρώπης. Λέγεται ότι στο άκουσμα της ο 

Κλεμανσώ είπε: «Δεκατέσσερα σημεία; Είναι μάλλον πολλά. Ο πανάγαθος Θεός είχε μόλις δέκα» (Wikipedia 
2015). 
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οποιαδήποτε προοπτική αποποίησής της. Η προώθηση του κοινού καλού είναι στο 

επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, επειδή συνδράμει την Αμερική στον συμβιβασμό της 

συντριπτικής δύναμής της με την προώθηση ευγενών ιδανικών και αρχών. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στο παρελθόν ασκήσει στρατηγικές ήπιας και 

σκληρής ισχύος, με τη συμμετοχή της κάθε μίας ξεχωριστά να κυμαίνεται ανάλογα με τον 

προς επίτευξη στόχο. Σκληρή ισχύς χρησιμοποιήθηκε για την αποτροπή της Σοβιετικής 

Ένωσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ενώ ήπια ισχύς για την ανοικοδόμηση της 

Ιαπωνίας και την Ευρώπης με το Σχέδιο Μάρσαλ, καθιερώνοντας θεσμούς και κανόνες που 

προήγαγαν το διεθνές σύστημα. 

Ωστόσο ο εικοστός πρώτος αιώνας, διαφέρει συντριπτικά σε σχέση με τον 

προηγούμενο, παρουσιάζοντας μια σειρά από μοναδικές προκλήσεις στην εξωτερική 

πολιτική. Παρά το καθεστώς της Αμερικής ως παγκόσμιας δύναμης και τις ανησυχίες για 

την αντοχή της τρέχουσας διεθνούς τάξης, η Αμερική θα πρέπει να ανανεώσει τη δέσμευσή 

της στη νέα τάξη πραγμάτων, καθώς η μονοκρατορία της φαίνεται να δύει, δίνοντας θέση 

σε έναν πολυπολικό κόσμο, για την ευημερία του οποίου ο Πρόεδρος Ομπάμα ευαγγελίζεται 

σύνολα αρχών και αξιών στη βάση της πολυεταιρικότητας. 

Προκειμένου να εφαρμοστούν έξυπνες προσεγγίσεις ισχύος τόσο σε εθνικό όσο και 

σε διεθνές επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναπτύξουν ένα νομικό πλαίσιο για τη 

χρήση των έξυπνων δυνατοτήτων ισχύος. Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της έξυπνης 

ισχύος προϋποθέτει την αντιμετώπιση οργανωτικών ελλείψεων, την προώθηση του 

συντονισμού και τη βελτίωση της προσβασιμότητας, όχι μόνο σε πόρους σκληρής, αλλά και 

ήπιας ισχύος. 

Ο Πρόεδρος Ομπάμα αποτελεί μια περίπτωση χαρισματικού ηγέτη που απορρίπτει 

άκαμπτες πολιτικές, αποσυνδέει τη χάραξη της υψηλής στρατηγικής από κάποια 

ενδεχομένως συμπαντική βούληση ή θεόσταλτη επιταγή και στοιχειοθετεί στόχους που 

ενσαρκώνονται μέσα από ορθολογικές αποφάσεις. 

Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι αν μπορέσει να προσδώσει τη δική του οξύνοια 

πνεύματος στον χαρακτήρα της στρατηγικής του γίγαντα που ηγείται, εξασφαλίζοντας έτσι, 

το δυνατόν περισσότερο, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. 
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