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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ανέκαθεν η Ασία προσέλκυε το ενδιαφέρον των μεγάλων Δυνάμεων, ειδικό-

τερα μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1989, λόγω της γεωπολιτικής και 

γεωγραφικής της θέσης.  

Στην περιοχή υπάρχει στρατηγικό ενδιαφέρον τόσο για τις Η.Π.Α και τη 

Ρωσία, όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο έλεγχος της  ενεργειακά, η εξάπλω-

ση των ναρκωτικών, τα όπλα μαζικής καταστροφής αλλά και η τρομοκρατία είναι 

τα θέματα για τα οποία υπάρχει τόσο ενδιαφέρον από τις προαναφερόμενες δυνά-

μεις. Σημαντικό επίσης ρόλο στο ενδιαφέρον, έπαιξε και η απόσυρση των στρα-

τευμάτων του ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν το 2014 αλλά και η συνεχιζόμενη τρομο-

κρατία. Επιπλέον, η ραγδαία ανάπτυξη των οικονομιών της Κίνας και της Ινδίας 

δημιούργησε νέες προοπτικές στα γεωπολιτικά παιχνίδια καθώς η Ινδία πλέον 

αποτελεί μια από τις παγκοσμίως ανερχόμενες δυνάμεις, οι γνωστές και ως 

BRICS, (Βραζιλία, Ινδία Κίνα, Ρωσία,και Νότια Αφρική. 

Η ανάδειξη της Ινδίας ως πολιτική δύναμη ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου, όπου η τότε πολιτική ηγεσία της χώρας χρησιμοποίησε την ανε-

ξαρτησία της από τη Μ. Βρετανία ως μέσο για να μπορέσει να ασκήσει παγκόσμια 

επιρροή. Οι ενέργειες αυτές, παρουσίασαν την Ινδία ως ένα ισχυρό πρότυπο ε-

λευθερίας και αυτονομίας στις χώρες του Τρίτου Κόσμου.  

Ωστόσο, η πορεία της Ινδίας αποδείχθηκε ρεαλιστική καθώς εγκαταλείφτηκε 

το αντι- αποικιοκρατικό πρόσωπο της χώρας και παράλληλα υιοθετήθηκαν νέες 

φιλοδοξίες από τους ηγέτες με σκοπό να δημιουργήσουν μια νέα οικονομική υ-

περδύναμη. Από τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησαν ορισμένες οικονομικές μεταρ-

ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες κατάφεραν περισσότεροι από 100εκατομμύρια 

Ινδοί να ξεπεράσουν το όριο της φτώχιας και να δημιουργηθεί μια ισχυρή μεσαία 

τάξη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως η Ινδία είναι πλέον μια από τις ισχυρότερες 

παγκόσμιες δυνάμεις με γεωπολιτικό ενδιαφέρον ώστε Ρωσία και ΗΠΑ να την 

προσελκύουν ως σημαντικό σύμμαχο στην περιφερειακή τους επιρροή. Η Ινδία 

από τη άλλη, αποδέχεται αυτές τις εξελίξεις καθώς εξυπηρετούν τα δικά της συμ-

φέροντα απέναντι στην επιθετικότητα του Πακιστάν και την ανάπτυξη της Κίνας.  
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Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να ερμη-

νεύσει τις διεθνείς σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ και την 

επίδραση αυτών των σχέσεων στο διεθνές πολιτικό σύστημα. 

Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση για την δύναμη των ΗΠΑ και 

τον ρόλο της στη διεθνή πολιτική σκηνή. Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λό-

γος για τη στρατηγική θέση της Κίνας, ως ανερχόμενης δύναμης ενώ στο τρίτο κε-

φάλαιο παρουσιάζεται η Ινδία σχετικά με την οικονομική της άνοδο και τις στρατη-

γικές της σχέσεις με άλλες χώρες διεθνώς. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

οι συσχετισμοί που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ινδία και σε άλλες χώρες ενώ 

στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας καθώς και 

οι σχέσεις τους στο αμυντικό επίπεδο. 
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Κεφάλαιο 1ο : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

1.1 Προσέγγιση του ορισμού 

Ο όρος «διεθνείς σχέσεις» αναφέρεται  κυρίως τις σχέσεις μεταξύ κρατών. 

Λόγω όμως της εξέλιξης της εκτός του κράτους ανθρώπινης οργάνωσης αναφέρε-

ται  και στις σχέσεις μεταξύ διεθνών οργανισμών (κυβερνητικών και μη) ή και τις 

σχέσεις μεταξύ διεθνών οργανισμών και κρατών. Πρόκειται για σχέσεις  πολιτικές 

και στρατιωτικές, σχέσεις που ονομάσθηκαν «υψηλής πολιτικής» («high politics»), 

αλλά και σχέσεις οικονομικές, οι οποίες ονομάστηκαν αντιστοίχως «χαμηλής πολι-

τικής» («low politics»).1 

Από επιστημονικής πλευράς, οι Διεθνείς Σχέσεις αποτελούν το θεωρητικό 

αντικείμενο των πολιτικών επιστημών με αφετηρία την πολιτική φιλοσοφία και την 

ιστορία. Παράλληλα, πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι οι διεθνείς σχέσεις απο-

τελούν ένα διακριτό και διεπιστημονικό πεδίο.2 

Ο ορισμός του επιστημονικού αυτού κλάδου δεν είναι και τόσο εύκολος κα-

θώς υπάρχουν και δύο σχολές προσέγγισης. Η μια είναι η κριτική (πλατωνική 

προσέγγιση) και η άλλη η θετικιστική (αριστοτελική προσέγγιση). Παράλληλα υ-

πάρχουν πολλοί ορισμοί σχετικά με την ανάλυση της έννοιας. Ένας είναι από τον 

Χανς Μοργκεντάου (H.J. Morgenthau) ο οποίος υποστηρίζει ότι «Διεθνείς σχέσεις 

είναι σύνολο φαινομένων που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα ...» αποσαφηνίζοντας 

ο ίδιος ότι η λέξη «διεθνής» αυτή καθ' αυτή είναι διφορούμενη (σε κοινωνικό ή σε 

πολιτικό χώρο).3 

Το 1960 ένας άλλος διάσημος διεθνολόγος ο Σ. Χόφμαν αμφισβητεί ότι οι 

Διεθνείς Σχέσεις είναι «σχέσεις μεταξύ των κρατών» αφού τα κράτη δεν είναι έννοι-

ες μονολιθικών συγκροτημάτων, αλλά ότι μέσα από αυτά, ή παράλληλα με αυτά, οι 

πραγματικοί «αποφασίζοντες» (decision-makers) είναι πρόσωπα ή ομάδες συμ-

                                                 
1
 Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 

2004),σ. 21. 
2
Διεθνείς σχέσεις, https://el.wikipedia.org/wiki/ %CE%94%CE%B9%CE %B5%CE% 

B8%CE %BD%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CF%83%CF%87% CE%AD%CF% 83%CE %B5% 
CE%B9%CF%82,(προσπελάστηκε 09/09/2016). 

3
 Ibid 

https://el.wikipedia.org/wiki/%20%CE%94%CE%B9%CE%20%B5%CE%25%20B8%CE%20%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CF%83%CF%87%25%20CE%AD%CF%25%2083%CE%20%B5%25%20CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%20%CE%94%CE%B9%CE%20%B5%CE%25%20B8%CE%20%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CF%83%CF%87%25%20CE%AD%CF%25%2083%CE%20%B5%25%20CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%20%CE%94%CE%B9%CE%20%B5%CE%25%20B8%CE%20%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CF%83%CF%87%25%20CE%AD%CF%25%2083%CE%20%B5%25%20CE%B9%CF%82
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φερόντων / ιδεολογίας συγκεκριμένης εποχής. Έτσι ο Χόφμαν προχωρεί στην έν-

νοια της κρατικής εξουσίας δεδομένης περιόδου επί της παγκόσμιας κοινωνίας, 

καταλήγοντας στο ερώτημα «Τι είναι όμως η παγκόσμια κοινωνία;»4 

Οι H. και M. Sprout στο σύγγραμμά τους «Βάσεις της διεθνούς πολιτικής» 

το 1962 θεωρούν ότι το «σύνολο - πλέγμα δραστηριοτήτων» που είναι διεθνικές, 

με την έννοια ότι διαπερνούν τα σύνορα (μέχρι των οποίων ασκείται η κρατική ε-

ξουσία των χωρών) αποκαλείται «διεθνείς σχέσεις». Ο όρος όμως αυτός θεωρείται 

ασαφής καθώς γίνεται χρήση σε όλες τις διακρατικές συναλλαγές και μάλιστα σε 

εκείνες που παρουσιάζουν κάποια σύγκρουση επιδιώξεων ή συμφερόντων. Έτσι 

σήμερα απαντάται και ο όρος «Διεθνής Πολιτική». 

Ωστόσο, κάνοντας εμπειρική εφαρμογή του όρου η διεθνείς σχέσεις μπο-

ρούν χωριστούν στους εξής τομείς: α) Η Διεθνής πολιτική, β) Τα διεθνή οικονομι-

κά γ) Το διεθνές δίκαιο, δ) Η Διεθνής Οργάνωση και ε) Η εξωτερική πολιτική κ.α. 

Με τον επιμερισμό όμως αυτόν οι τύποι των διακρατικών επαφών διαφέρουν κατά 

πολύ. Έτσι, η Διεθνής Πολιτική ταυτίζεται περισσότερο με τις Διεθνείς Σχέσεις πα-

ρότι μεγαλύτερη σημασία αποδίδεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών.5 

Τέλος, οι σύγχρονοι θεωρητικοί μελετητές των Διεθνών Σχέσεων καταλή-

γουν περισσότερο στη θεωρία που τονίζει τη συγκρότηση ενός θεωρητικού συστή-

ματος με ελάχιστα βασικά στοιχεία, το οποίο θα είναι ασφαλώς πιο εύχρηστο α-

παλλαγμένο από τα εκατοντάδες εννοιολογικά στοιχεία, ασχολούμενο μόνο με τρεις 

βασικές έννοιες τη δομή, τον σκοπό και την κατάσταση. Η εξουσία και οι περιορι-

σμοί αυτής θα θεωρούνται επικουρικές έννοιες μέσα στο προτεινόμενο σύστημα 

των τριών παραπάνω εννοιών.6 

1.2 Ρεύματα των διεθνών Σχέσεων 

Ωστόσο η έννοια αυτή απασχολεί και άλλες επιστήμες όπως την Ιστορία, 

την Οικονομολογία, την κοινωνιολογία και την Ψυχολογία. Επιπλέον, σύμφωνα με 

τον Μάρτιν Γουάιτ, υπάρχουν τρία παραδοσιακά ρεύματα των διεθνών σχέσεων: 

α) οι ρεαλιστές (μακιαβελικοί), β) οι ρασιοναλιστές (γκροτιανοί) και γ) οι επαναστα-

                                                 
4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid. 
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τικοί (καντιανοί). Οι σύγχρονες προσεγγίσεις είναι7 ο νεοφιλελευθερισμός, ο νεο-

ρεαλισμός και ο κονστρουκτιβισμός.8 

1.3 Ρεαλισμός 

0 κλασικός ρεαλισμός στηρίζεται  στα παρακάτω αξιώματα:  

1. Τα κράτη είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες του διεθνούς συστήμα-

τος. 

2. Το διεθνές σύστημα είναι άναρχο και ανταγωνιστικό. 

3. Τα κράτη αποτελούν ορθολογικές ενότητες και οντότητες, που λει-

τουργούν με βάση το «εθνικό» τους συμφέρον. 

4. Υπέρτατο εθνικό συμφέρον είναι η ασφάλεια του κράτους, η επιβίω-

σή του. 

5. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω της ισχύος και μάλιστα της στρατιω-

τικής ισχύος. 

6. Τα κράτη επιδιώκουν την ισχύ. 

7. Τα κράτη καταφεύγουν στον πόλεμο για να εξυπηρετήσουν σαφή 

συμφέροντα και πολιτικούς σκοπούς.  

8. Οι κανόνες (διεθνούς) δικαίου δεν παίζουν κανέναν ρόλο, παρά μόνο 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ισχυρών.9 

Με τη προσέγγιση του ρεαλισμού μπορεί κανείς να κατανοήσει τις συμπε-

ριφορές των ΗΠΑ και των άλλων χωρών αλλά δεν μπορεί να δώσει απάντηση για 

τις δράσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων ούτε να εξετάσει τα αίτια. Μπορεί 

να δώσει απαντήσεις μόνο σε περίπτωση που θεωρηθεί. ότι η επίθεση αυτή προ-

ερχόταν από συγκεκριμένο κράτος, ήταν δηλαδή έκφραση κρατικής συμπεριφοράς 

                                                 
7
  Ibid. 

8
  Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας. (ΧΧ) "Η επιστροφή στην πολιτική", http://www. Diethneis 

sxeseis.gr/  site/files/epistrofh_politikh.pdf, ( προσπελάστηκε 11/8/2016). 
9 
 Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 

2004), σ. 56-57. 
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στο διεθνές σύστημα, και συγκεκριμένα, αν αποδεχθούμε τις αιτιάσεις των ΗΠΑ, 

του Αφγανιστάν.  

Παράλληλα, η συγκεκριμένη θεωρία μπορεί να εξηγήσει και τη στάση άλ-

λων χωρών όπως της Ρωσίας, του Ουζμπεκιστάν, του Τατζικιστάν, του Πακιστάν, 

της Ινδίας, του Ιράν και της Κίνας, κράτη που ανάλογα με τα συμφέροντα τους 

τάσσονται πότε υπέρ των ΗΠΑ και πότε διατηρούν μια στάση ουδετερότητας η α-

νοχής απέναντι τους. Έτσι, η Ρωσία επιδιώκει την υποστήριξη στις σχέσεις της με 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αντιμετωπί-

ζει ανενόχλητη το πρόβλημα της Τσετσενίας. Από την άλλη πλευρά οι ΗΠΑ έρχο-

νται αντιμέτωποι με το ζήτημα των ισλαμιστών του Αφγανιστάν που απασχολεί και 

τη Ρωσία, ενώ η ίδια δεν έχει τίποτε να χάσει σε περίπτωση αποτυχίας των ΗΠΑ. 

Επιπλέον, το Ουζμπεκιστάν ενισχύεται οικονομικά, αντιμετωπίζει το πρόβλημα του 

Αφγανιστάν και εξισορροπεί με τη βοήθεια των ΗΠΑ την επίδραση της Ρωσίας. 

Από την άλλη, το Τατζικιστάν αναμένει οικονομική ενίσχυση. Ενώ στο Πακιστάν, οι 

στρατηγοί απαλλάσσονται από το καθεστώς τους, που αποτελούσε και απειλή για 

την ίδια τη χώρα, διεκδικώντας συγχρόνως κέρδη στο Κασμίρ. Επίσης, η Ινδία θέ-

λει να εκμεταλλευτεί την επιρροή στο Πακιστάν, το Ιράν επιδιώκει κάτι αντίστοιχο 

σε γειτονικό θρησκευτικό κράτος, ενώ η Κίνα αντιμετωπίζει τις ταραχές και τα 

προβλήματα στις δυτικές επαρχίες της10. 

Η θεωρία του «κύκλου της ισχύος» προωθεί περισσότερο την θέση ότι οι 

μεγάλες δυνάμεις διαλύουν ιστορικούς κύκλους με την πτώση ή την άνοδο τους, 

στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν την ηγεμονία τους, ενώ οι άλλες επιδιώ-

κουν να τις αντικαταστήσουν11. 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την θεωρία, δύσκολα μπορεί να ερμηνευθεί ένας 

πόλεμος από τη μεριά του Αφγανιστάν εναντίον των ΗΠΑ, διότι δεν είναι ηγεμονική 

χώρα η έστω ανερχόμενη δύναμη ώστε να αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ. Το μόνο 

που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί είναι το γεγονός ότι το Αφγανιστάν ενήργησε 

ως αναθεωρητικό κράτος.  

                                                 
10

 Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας. "Η επιστροφή στην πολιτική", http://www.diethneis-sxeseis. gr/ 
site/ files/epistrofh_politikh.pdf, (προσπελάστηκε 17/09/2016). 

11
 Ibid, σ. 282. 
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Με βάση τις παραλλαγές της συγκεκριμένης θεωρίας ερμηνεύεται ευκολό-

τερα η στάση των ΗΠΑ αλλά και κάθε χώρας που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. 

Δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο η πολεμική επιχείρηση που έγινε ως τρόπος για 

να υπερασπιστεί το κύρος της σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον μπορεί να διερευνη-

θεί η αμερικάνικη επιρροή με την παρουσία στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή 

της κεντρικής Ασίας αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο για τις σχέσεις με Ινδία και 

Πακιστάν 

1.4 Δομικός ρεαλισμός ή Νεορεαλισμός 

Ο δομικός ρεαλισμός (structur alrealism), γνωστός και ως νεορεαλισμός 

(neo realism) που διαμόρφωσε ο Kenneth Waltz  είναι η εξέλιξη του κλασικού ρεα-

λισμού.  Ο νεορεαλισμός, κατανοεί τη συμπεριφορά των κρατών σε θέματα εξωτε-

ρικής πολιτικής και κυρίως ασφάλειας και άμυνας αποδεχόμενος την «προσωπο-

ποίηση» του «λογικού» κράτους και την προϋποτιθέμενη και μη οριζόμενη γενική 

έννοια του «εθνικού συμφέροντος.12 

Αυτό που υποστηρίζουν οι νεορεαλιστές είναι ότι:  

1. Τα κράτη αποτελούν ταυτόσημες λειτουργικές οντότητες σε ένα ά-

ναρχο διεθνές σύστημα. 

2. Υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στη συμπεριφορά και στις σχέσεις 

μεταξύ των κρατών που απορρέουν από τη δομή του.  

3. Οι διεθνείς θεσμοί δεν είναι όπως στον ρεαλισμό αποτέλεσμα συ-

γκυριακής σύμπτωσης συμφερόντων των κρατών, αλλά αντανακλούν την κατανο-

μή ή τους συσχετισμού της ισχύος στο διεθνές σύστημα και είναι εργαλεία στα    

χέρια των ισχυρών του διεθνούς συστήματος.13 

                                                 
12

 Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, «Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις», (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 
2004), σ. 60. 

13
 Caporaso J. A., «Has Europe changed? Neorealism, institu¬tions and domestic politics 

in the New Europe», στο R. J. Jackson (επιμ.), Europe in transition, Praeger, N. York, 1992, σ. 22. 
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Κεφάλαιο 2ο: ΗΠΑ και διεθνής πολιτική 

2.1 Ο Ψυχρός πόλεμος και το Διεθνές σύστημα 

Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου έχει αλλάξει όλη η παγκόσμια κοινότη-

τα με αβέβαιες εξελίξεις πολλές φορές για το μέλλον14. Οι μεγαλύτεροι αναλυτές 

στρατηγικών θεμάτων συμφωνούν στη διαπίστωση ότι οι ανταγωνισμοί για αύξηση 

της ισχύος, οι οικονομικοί (γεωοικονομικοί) ανταγωνισμοί, οι εθνικισμοί, οι πολιτι-

σμικές και θρησκευτικές συγκρούσεις με εδαφικές διεκδικήσεις, είναι κάποιες από 

τις αιτίες της αταξίας. Αν και οι ΗΠΑ θεωρούνται η μόνη Παγκόσμια Δύναμη (World 

Power), δεν αποτελεί ωστόσο και τη μόνη Μεγάλη Δύναμη (Great Power).  

Επομένως, θεωρείται από τους αναλυτές ότι το υφιστάμενο διεθνές σύστη-

μα είναι ένα «μονο-πολυπολικό» υβρίδιο (uni-multipolarsystem), ή ηγεμονικό πο-

λυπολικό σύστημα. Συμφωνούν επιπλέον στο γεγονός ότι πρόκειται για μεταβατικό 

φαινόμενο περιορισμένης χρονικής διάρκειας μερικών δεκαετιών, μέχρι την ολο-

κληρωτική διαμόρφωση του νέου πολυπολικού (multipolar) συστήματος του 21ου 

αιώνα. Παράλληλα, βάσει μελετών, υποστηρίζουν πως το μελλοντικό διεθνές σύ-

στημα θα αποτελείται από πέντε ή έξι ισχυρούς πόλους ισχύος, μεταξύ των οποίων 

οι ΗΠΑ θα κατέχουν -στην πλέον ευνοϊκή γι’ αυτές περίπτωση- τη θέση του “pri-

musinterpares” (πρώτος μεταξύ ίσων). Ο Waltz θεωρεί πως παρά τις αλλαγές, το 

διεθνές σύστημα παρέμεινε διπολικό για αρκετό διάστημα μετά το τέλος του ψυ-

χρού πολέμου, διότι το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας της εξασφάλιζε ότι κανέ-

να κράτος δεν μπορούσε να την απειλήσει. Ως προς την σταθερότητα του συστήμα-

τος, αμφισβητεί τον ισχυρισμό του Morgenthau ότι τα πολυπολικά συστήματα είναι 

πιο σταθερά από τα διπολικά15. Ο Mearsheimer υποστηρίζει ότι η κατανομή ισχύος 

που δημιουργεί το μέγιστο φόβο είναι ένα πολυπολικό σύστημα το οποίο περιέχει 

έναν δυνητικό ηγεμόνα - ένας «μη ισορροπημένος πολυπολισμός»16.  

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές και στάσεις κρατών σε 

μεταψυχροπολεμικό επίπεδο που προσομοιάζουν το σύστημα που παρουσίασε ο 

                                                 
14

 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, «Η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική μετά Τον Ψυχρό 
Πόλεμο» .Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2000, σ. 125. 

15
 Huntington, S. P. (1999). «The lonely superpower. Foreign affairs», σ. 35-49. 

16
 Ibid. 
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Morton Kaplan, το λεγόμενο «μοντέλο πυρηνικής διασποράς».17 Πολλά κράτη σή-

μερα διαθέτουν πυρηνικά όπλα και στηρίζουν την επιβίωσή τους (αρχή της αυτο-

βοήθειας), στις δικές τους αποτρεπτικές δυνατότητες και όχι σε αυτές των υπερδυ-

νάμεων. Ο κίνδυνος βέβαια σε ένα τέτοιο σύστημα προέρχεται από τη διάχυση της 

πυρηνικής τεχνολογίας σε κράτη ταραξίες (rogu estates) όσο και σε μη κρατικούς 

δρώντες (ISIS) όπως και τρομοκρατικές ή εγκληματικές οργανώσεις.18 

Οι αναλυτές επισημαίνουν πως το διεθνές σύστημα θα αλλάξει σε πολυπο-

λικό με ρευστά όμως σχήματα και δυναμική. Δεν είναι λίγοι αυτοί που τονίζουν το 

γεγονός πως η σημερινή κατάσταση είναι μια κατάσταση χωρίς σχηματισμούς και 

πολικότητα, καθώς δεν υπάρχουν οι συντελεστές ενός σχηματοποιημένου πολυ-

πολικού παγκόσμιου συστήματος.19 

Στη σημερινή εποχή επικρατούν τρεις διαστάσεις: η στρατιωτική ισχύς, η οι-

κονομική διάσταση και τέλος στην τελευταία διάσταση υπάγονται οι διεθνείς μη 

κρατικοί δρώντες που θέλουν να αποκτήσουν μερίδιο ισχύος. Ο αριθμός των πό-

λων εξαρτάται από το πόσο η κάθε μια ανερχόμενη δύναμη θα μπορέσει να εκμε-

ταλλευτεί τις καταστάσεις και να αποκτήσει δύναμη, αλλά και από τη συμπεριφορά 

των ΗΠΑ μέσα σε αυτή την «παγκόσμια σκακιέρα». Αν οι μεγάλες δυνάμεις αξιο-

ποιήσουν τις δυνατότητές τους και η συμβολή των ΗΠΑ είναι προς την κατεύθυνση 

της συνεργασίας, τότε οι προοπτικές για την δημιουργία του πολυπολικού συστή-

ματος θα είναι ισχυρές.20 

2.2 Από το διπολικό στο πολυπολικό σύστημα επιρροής 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αλλαγή ως 

προς τις σχέσεις μεταξύ των κρατών που προκαλεί παγκόσμια ρευστότητα και α-

βεβαιότητα των καταστάσεων. Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια προσπάθεια να α-

                                                 
17

 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, «Η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική μετά Τον Ψυχρό 
Πόλεμο», Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2000. 

18
 Christopher Preble, "The Bush Doctrine and “Rogue” States," Foreign Service Jour-

nal,(October 2005, σ. 25-30), 
http://object.cato.org/sites/cato.org/files/articles/preble_afsa_bush_doctrine_rogue_states.pdf 
((προσπελάστηκε 18/09/2016). 

19
 Γρίβας Κ., «Η Στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική του πολέμου στη μέση 

Ανατολή», (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 2013), σ. 32.   
20

 Kryzanek, M. J. (1989). «Book Review: The Rise and Fall of the Great Powers», Bridge-
water Review, 7(1), σ. 28. 

http://object.cato.org/sites/cato.org/files/articles/preble_afsa_bush_doctrine_rogue_states.pdf
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ποτυπωθεί η μεταβατική αυτή κατάσταση αναλύοντας οικονομικούς και στρατιωτι-

κούς παράγοντες των ισχυρών δυνάμεων σε μια ιστορική αναδρομή.  

Στον οικονομικό τομέα το σκηνικό αλλάζει ριζικά καθώς ενώ μέχρι τώρα οι 

μεγαλύτερες οικονομικά δυνάμεις θεωρούνται οι ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Γερμανία, 

και Γαλλία, αυτό θα αλλάξει μέχρι το 2030. Όπως αναμένεται η Κίνα θα κατέχει την 

1η θέση με οικονομία σχεδόν διπλάσια του μεγέθους των ΗΠΑ, η Ινδία θα κατα-

λαμβάνει τη 3η θέση ασκώντας ασφυκτική πίεση στις ΗΠΑ.21 

Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να εξηγηθεί η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένω-

σης και η ανάδυση ενός μονοπολικού κόσμου όπου κυριαρχούν οι ΗΠΑ. Είναι η 

εποχή του «τέλους της ιστορίας» του Francis Fukuyama, της νίκης της φιλελεύθε-

ρης ιδεολογίας και της παγκοσμιοποίησης. Αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή, γεν-

νιέται εύλογα το ερώτημα, εάν το διεθνές σύστημα παραμένει μονοπολικό και στις 

επόμενες δεκαετίες. 

Τη δεκαετία του 2010 ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πιο σαφή εικόνα με τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

1. Μια δυνητική ύφεση της ισχύος των ΗΠΑ ως υπερδύναμης. 

2. Την εμφάνιση νέων ανερχόμενων δυνάμεων (Κίνα) και την πιθανή ανα-

γέννηση της Ρωσίας. 

3. Την εμφάνιση ενός πολυπολικού κόσμου. 

Η ίδια κατάσταση περίπου παρατηρείται και στη δεκαετία του 2020-2030. 

Υπάρχει δηλαδή ένα μη ισορροπημένο πολυπολικό διεθνές σύστημα, που αποτε-

λείται από δυνάμεις οι οποίες παρακμάζουν και άλλες οι οποίες αναπτύσσονται 

όλο και περισσότερο. Ήδη το κέντρο βάρους της παγκόσμιας πολιτικής μετατοπί-

ζεται από τον Ατλαντικό προς τον Ειρηνικό.22 

Η κύρια συζήτηση στηρίζεται σε ένα παγκόσμιο δείκτη ισχύος, με βάση το 

ΑΕΠ, το μέγεθος του πληθυσμού, τις στρατιωτικές δαπάνες, και την τεχνολογία. 

Πρόσφατα, έχει αναπτυχθεί ένα νέος παγκόσμιος δείκτης ισχύος, ο  οποίος ενσω-

                                                 
21

 Alternative Worlds - Global Trends 2030, "a publication of the National Intelligence   
Council", https://globaltrends2030.files.wordpress. com/ 2012/11/ global-trends-2030-november 
2012 .pdf,  (προσπελάστηκε 17/09/2016). 

22
 Ibid. 
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ματώνει μια ευρύτερη ποικιλία στοιχείων που σχετίζονται με την δύναμη ενός κρά-

τους στον 21οαιώνα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγείας, της 

εκπαίδευσης και της ολικής διακυβέρνησης τους κράτους. Χρησιμοποιώντας το 

νέο δείκτη, η παγκόσμια ισχύς της Κίνας και της Ινδίας αυξάνονται ολοένα και πιο 

πολύ, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ότι προβλέπεται με βάση τον άλλο δείκτη. 

Χρησιμοποιώντας τον προηγούμενο, το μερίδιο της Κίνας σε υπερεθνική κυριαρ-

χία ισούται με το μερίδιο των ΗΠΑ από το 2030 και έπειτα. Βάσει του νέος δείκτη, 

το μερίδιο της Κίνας είναι 4-5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το μερίδιο 

των ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας το νέο ευρύτερο δείκτη μέτρησης ισχύος, η διευρυμέ-

νη Ευρώπη (ΕΕ-27) κατατάσσεται πολύ πιο κοντά στις ΗΠΑ από ότι με βάση στον 

προηγούμενο δείκτη. Πάντως, βάσει και των δύο δεικτών, η συνολική ισχύς των 

αναπτυσσόμενων κρατών είναι παραπάνω από ότι όλων των ανεπτυγμένων κρα-

τών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, από το 2030 και έπειτα. Το μερίδιο της πα-

γκόσμιας δύναμης που κατέχονται από την ΕΕ, την Ιαπωνία, και σε μικρότερο 

βαθμό της Ρωσίας μειώνεται βάσει και των δύο δεικτών.23 

 

Διάγραμμα Παγκόσμιας ισχύος βάσει δύο διαφορετικών δεικτών By 2030, no matter Πυγή:  

the power index, developing states (OECD) overtake developed states (non-OECD). 

Με βάση λοιπόν τις μελέτες για την οικονομική κατάσταση και τις εξελίξεις 

που επηρεάζουν το μέλλον, παρατηρείται πως για την επόμενη δεκαετία (2030) η 

Κίνα θα κατέχει κυρίαρχη θέση και θα υπάρχει ακόμη ένα πολυπολικό σύστημα 

επιρροής. Επίσης, σημαντική θεωρείται και η αύξηση της ισχύς των νέων μεγάλων 

δυνάμεων (Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Βραζιλία και Μεξικό), καθώς και η μετέπειτα ε-

ξέλιξη τους σε συνδυασμό με την πτώση της παγκόσμιας κυριαρχίας των ΗΠΑ.  

                                                 
23

 Ibid. 
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Είναι γεγονός πως την τελευταία 25ετία το παγκόσμιο σύστημα έχει αλλάξει 

από ισορροπημένο διπολικό σε μονοπολικό. Όμως διανύουμε ακόμη μια μεταβα-

τική και όπως δείχνουν τα πράγματα για τις επόμενες δεκαετίες το σύστημα θα με-

τεξελιχθεί σε ένα μη ισορροπημένο πολυπολικό σύστημα επιρροής, λόγω του ότι 

οι ΗΠΑ χάνουν σιγά-σιγά την δύναμη τους ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέοι 

πόλοι ισχύος, και προσπαθούν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος που αφήνουν 

πίσω τους οι ΗΠΑ. Σημαντικό θέμα εξακολουθεί να θεωρείται η σταθερότητα της 

νέας δομής, καθώς οι συστημικές δυνάμεις που θα αναδειχτούν, θα εφαρμόσουν 

τις δικές τους αλλαγές βάσει των νέων τους συμφερόντων στο διεθνές σύστημα. 

Με την οικονομική παγκοσμιοποίηση που υπάρχει ίσως να μη χρειαστούν στρατι-

ωτικές παρεμβάσεις στο μέλλον. Το σίγουρο όμως είναι πως θα υπάρξουν διαφο-

ρετικές μορφές πολέμων όπως ο οικονομικός και ο κυβερνοπόλεμος οι οποίοι θα 

δοκιμάσουν τη συνοχή και τη σταθερότητα του νέου συστήματος. Καθοριστικός 

παράγοντας παραμένουν οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ που αποτελούν και 

βασικό χαρακτηριστικό της πολυπολικής εικόνας του κόσμου. Βασικό ερώτημα 

ωστόσο θεωρείται και η στάση της Κίνας στο μέλλον, κατά πόσο δηλαδή θα διατη-

ρεί μια ειρηνική σχέση με τις ΗΠΑ ή θα προβεί σε αντιπαραθέσεις και κατ’ επέκτα-

ση σε πολεμικές δράσεις εναντίον τους. 

2.3 Η Αμερικανική εξωτερική πολιτική 

Ο 18ος αιώνας αποτέλεσε την ενηλικίωση της έννοιας του εθνικού συμφέρο-

ντος. Οι ιδέες του Διαφωτισμού διαμόρφωσαν μια πίστη γύρω από ένα πολιτικό 

σύστημα όπου οι πολιτικοί ενεργούσαν με σκοπό την εξισορρόπηση των συμφε-

ρόντων. Το κρατικό συμφέρον αποτελούσε συμπέρασμα ενός επιχειρήματος ε-

μπεριστατωμένου και πειστικού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του συστήματος. 

Όταν τα κράτη είχαν υπερβολικά συμφέροντα, τα άλλα μέλη του συστήματος, θα 

διαμορφώνουν συμμαχίες για να τα περιορίσουν ή να τα νικήσουν. Αυτό το σύ-

στημα είναι η λεγόμενη «ισορροπία δυνάμεων».  

Στην περίπτωση του αμερικανικού κράτους, ήδη οι ιδρυτές του εξ αρχής ε-

νεργούσαν με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Ο Ουάσινγκτον αναφέρει χαρακτηρι-

στικά: «τα έθνη, όπως και τα άτομα, πράττουν για το όφελός τους και όχι προς ό-

φελος άλλων, εκτός αν τα συμφέροντα και των δυο τυγχάνει να συμπίπτουν». Γε-
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νικά το εθνικό συμφέρον βρίσκεται στο επίκεντρο του στρατιωτικού και διπλωματι-

κού επαγγέλματος και οδηγεί στη διατύπωση μιας εθνικής υψηλής στρατηγικής και 

στην απόκτηση της απαραίτητης ισχύος για την υποστήριξη της.24 

Το συμφέρον είναι ταυτόχρονα μια έννοια αντικειμενική και υποκειμενική. Σε 

μια δημοκρατία το συμφέρον είναι απλά αυτό που λένε οι πολίτες. Όμως πόσα ε-

γκλήματα έχουν διαπραχθεί στο όνομα ενός επίπλαστου εθνικού συμφέροντος; 

Διότι το συμφέρον ενός έθνους μπορεί να είναι καταστροφικό για άλλους λαούς 

(όπως το συμφέρον της χιτλερικής Γερμανίας).  Σε μια μετριοπαθή προσέγγιση, θα 

λέγαμε πως το «αντικειμενικό» συμφέρον είναι αυτό που υπηρετεί τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τις παγκόσμιες ηθικές αξίες.  

Με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, οι ΗΠΑ πλέον παρέμεινε ως μοναδική υπερ-

δύναμη στον πλανήτη και θέλοντας να καλύψει το κενό της ΕΣΣΔ, συνεργάστηκε 

με τους Ευρωπαίους προκειμένου να διαμορφώσουν από κοινού και χωρίς ουσια-

στικούς αντιπάλους τη δικιά τους νέα τάξη πραγμάτων.25 

Η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αμερικής σήμανε ταυτόχρονα και την 

είσοδό της στο τομέα των διεθνών σχέσεων. Όντας απομονωμένη σε ένα σημείο 

μακριά από τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις, η χώρα, διακήρυξε αρχικά την ουδετερότητά 

της. Δεν δίστασε όμως να εφαρμόσει επεκτατική πολιτική στην ήπειρο της. Επι-

πλέον, η μεγάλη απόσταση της χώρας από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις πρόσφερε 

το αίσθημα απομονωτισμού και ο Τζορτζ Ουάσιγκτον, θεώρησε αφέλεια τη σύνα-

ψη συμμαχιών με άλλες δυνάμεις. Η δε άποψη του, παρότι γεωπολιτικού χαρα-

κτήρα, πήρε ηθική χροιά στον λαό της χώρας που έβλεπε τη Αμερική ως πρε-

σβεύουσα μιας πολιτικής ηθικών αξιών και συνεργασίας με άλλα κράτη. Κινούμε-

νος στο ίδιο πλαίσιο, ο Τόμας Τζέφερσον, διακήρυξε ένα σύστημα ηθικής, για την 

συμπεριφορά των εθνών και έθεσε την Αμερική στη θέση ενός «παγκόσμιου πα-

ραδείγματος» δημοκρατικής διακυβέρνησης.26 

Η χώρα συνέχισε να αναπτύσσεται και δεν ξέφυγε από τον πειρασμό να ε-

πιζητήσει μία παγκόσμια επιρροή κάτι που προσπάθησε ο Θίοντορ Ρούσβελτ.     

                                                 
24

 Κουλουμπής Θ. «Διεθνείς Σχέσεις, Εξουσία και Δικαιοσύνη», (Αθήνα: Εκδόσεις Παπα-
ζήση, Αθήνα, 1995),  σ. 118. 

25
 Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, «Κοσσυφοπέδιο: Ο πόλεμος της ‘νέας τάξης’, Φιλελεύθερη Έμ-

φαση», 4, 1999, σ. 70.   
26

  Henry Kissinger, «∆ιπλωματία», Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη, 1995. σ. 35-37. 
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Ο Ρούσβελτ πίστευε ότι αν τα συμφέροντα της χώρας συγκρούονταν με άλλων 

κρατών, η Αμερική, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει την ισχύ της για να τα επιβάλ-

λει.27 

Η γεωπολιτική υπήρξε καθοριστικός παράγοντας  για τη διαμόρφωση της 

εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Επιπρό-

σθετα, πέραν της γεωπολιτικής διάστασης και ανεξαρτήτως κάθε ιδεολογικού    

ισχυρισμού,  μπορούμε να πούμε ότι το στήσιμο της μεταπολεμικής τάξης πραγ-

μάτων έγινε πάνω στη βάση της ισορροπίας δυνάμεων. Η θεωρία λέει ότι τα κράτη 

κάνουν συμμαχίες προκειμένου να αποφύγουν να κυριαρχηθούν από δυνατότερα 

κράτη. Η συμπεριφορά των κρατών θα είναι είτε να   ισορροπήσουν με μία αντίθε-

τη συμμαχία ή να προσδεθούν στο άρμα του ισχυρού. Αναμένεται δε, ότι τα άλλα 

δυνατά κράτη θα συνασπιστούν για να εξομαλύνουν την ανισορροπία που επιφέ-

ρει στο σύστημα η ύπαρξη του ισχυρού ή για να εξισορροπήσουν την απειλητικό-

τερη δύναμη.28 

Με τα νέα λοιπόν αυτά δεδομένα, το ΝΑΤΟ, ως ισχυρή συμμαχία αλλάζει 

τον αμυντικό της χαρακτήρα που είχε μέχρι τότε και αποκτά μια παρεμβατική και 

ενοποιητική δράση με υπερεθνική ταυτότητα. Μέσω του ΝΑΤΟ και των άλλων 

σχετικών δράσεων, οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια ενοποίηση, θα λέγαμε, των χωρών του 

βόρειου ημισφαιρίου με σκοπό να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και συνεργασία, 

αμελώντας κατά κάποιο τρόπο τις χώρες του νοτίου ημισφαιρίου και τα ποικίλα 

προβλήματα τους29. Ωστόσο, φαίνεται πως στη νέα αυτή τάξη πραγμάτων, οι ΗΠΑ 

επιδιώκουν ένα κυρίαρχο ρόλο, επιβάλλοντας τις δικές τους πολιτικές απόψεις και 

αξίες ανάλογα με τα δική τους κυβερνητική ηγεσία.30 

Έπειτα από τη λήξη του ψυχρού πολέμου οι ΗΠΑ κηρύσσουν δύο πολέ-

μους. Ο ένας ενάντια στο Ιράκ προκειμένου να απελευθερωθεί το Κουβέιτ και να 

υπάρξει μια στρατιωτική σταθερότητα, καθώς και έλεγχος των πετρελαίων της πε-

ριοχής από τη Δύση. Ο πόλεμος που θα διεξαχθεί, βρίσκει νικητή τις ΗΠΑ με απο-

                                                 
27

 Ibid, σ. 37-39. 
28

 Kenneth  Waltz  «Theory  of  International  Politics»  Reading  Mass.  Addison  –  Wes-
ley  1979 chapter 6 . Επίσης  Hans J. Morgenthau «Politics Among Nations»  Alfred A. Knopf  1978 
Part IV.σ.177. 

29
 Κουσκουβέλης Ηλίας, «Η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων και τα Βαλκάνια», Πρακτικά 

Διημερίδας Ανωτάτης Σχολής Πολέμου, Νοέμβριος 2000, σ. 174.   
30

 Ibid. 
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τέλεσμα να υπάρξουν σοβαρές κυρώσεις προς το Ιράκ αλλά και μια διευθέτηση 

του Παλαιστινιακού ζητήματος, χωρίς ωστόσο κάποια οριστική λύση του.  

Βασικός στόχος όμως των ΗΠΑ μετά το 1989, αποτέλεσε ο περιορισμός της 

Ρωσίας από άποψη συμμάχων και η καταστολή του κομμουνιστικού καθεστώτος 

της χώρας. Παράλληλα ενεργούσε και για τη σταθερότητα στην Κεντρική και Ανα-

τολική Ευρώπη αλλά και στα Βαλκάνια. 

Με τον Τζορτζ Μπους το νεότερο στην εξουσία το 2001, η εξωτερική πολιτι-

κή των ΗΠΑ άρχισε να αλλάζει και να αποκτά λιγότερο παρεμβατικό χαρακτήρα 

ως προς τη δημιουργία νέων Εθνών31. Έτσι, δρομολογήθηκε εκ νέου η προσέγγι-

ση με τη Ρωσία και δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στους διαστημικούς εξοπλι-

σμούς.32 

Αυτό ήταν το σκηνικό που επικρατούσε μέχρι που το τρομοκρατικό χτύπη-

μα της 11 Σεπτεμβρίου ήρθε να αλλάξει εντελώς την κατάσταση. Η κατάρρευση 

αεροπλάνων πάνω στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης όπου στεγάζονταν 

το Κέντρο Παγκόσμιου Εμπορίου αλλά οι ταυτόχρονες καταστροφές στο Πεντάγω-

νο στην Ουάσιγκτον, θεωρήθηκαν από την ηγεσία των ΗΠΑ ότι ήταν σχέδιο ισλα-

μικών, φονταμενταλιστικών, μη κρατικών παραγόντων του διεθνούς συστήματος οι 

οποίοι είχαν την ανοχή και την ενθάρρυνση κρατικών παραγόντων του διεθνούς 

συστήματος.  

Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια ήταν το ισχυρότερο χτύπημα που είχε δεχθεί 

στο εσωτερικό της η υπερδύναμη και μάλιστα σε περίοδο όπου οι ΗΠΑ είχαν αδι-

αμφισβήτητη ηγεμονική υπεροχή σε παγκόσμια κλίμακα. Πέρα από την απώλεια 

εκατοντάδων ανθρώπων, συνέπειες υπήρξαν και στην παγκόσμια οικονομία. Επι-

πλέον, ελήφθησαν πολλά αυστηρά μέτρα ως προς τις μετακινήσεις των πολιτών, 

μειώθηκαν οι συναλλαγές, έγιναν νομοθετικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και γενικότερα οι ΗΠΑ έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση  

ανάλογων χτυπημάτων αλλά και την εξάλειψη του φαινομένου της τρομοκρατίας. 

                                                 
31

 Κουσκουβέλης Ηλίας, «Η αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο», Ελ-
ληνικός Βορράς», (12-13.5.2001), σ. 16.   

32
 Κουσκουβέλης Ηλίας, Θεωρία Διεθνών Σχέσεων: Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική 

στον Ψυχρό Πόλεμο, Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σ. 65, 236 επ. και «Ο Πόλεμος των Άστρων», Μακε-
δονία, (25.12.1985).  
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Σήμερα οι HΠA αντιμετωπίζουν μια ακόμα πρόκληση. Έχοντας απομείνει η 

μόνη υπερδύναμη μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, έχουν κληρονομήσει      

παγκόσμιες ευθύνες για τη διαχείριση του διεθνούς συστήματος, η αντιμετώπιση 

των οποίων απαιτεί τη διαμόρφωση μιας νέας υψηλής στρατηγικής διαφορετικής 

από αυτήν της ψυχροπολεμικής εποχής. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από κρί-

σεις όπως αυτές στη Σομαλία, την Aϊτή, τη Bοσνία, καθώς και από τη συνεχιζόμε-

νη   αστάθεια στη Mέση Ανατολή και στην πρώην Σοβιετική Ένωση.  

O ψυχρός πόλεμος, παρά την οξύτητα του κινδύνου που παρουσίαζε, δια-

κρινόταν από μια γραμμική διαίρεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης και από την    

ύπαρξη μιας σαφούς και ευδιάκριτης απειλής εναντίον των δυτικών και αμερικανι-

κών συμφερόντων. H Σοβιετική Ένωση και οι γεωπολιτικοί της σύμμαχοι απειλού-

σαν την ασφάλεια της Ευρώπης, της Mέσης Ανατολής και της Βορειοδυτικής Ασί-

ας. H σοβιετική απειλή και η αμερικανική αντίδραση δημιούργησαν ένα διπολικό 

κόσμο με δύο υπερδυνάμεις εγκλωβισμένες σε μια μετωπική αντιπαράθεση, με 

πολλές από τις υπόλοιπες χώρες να συστρατεύονται στους συνασπισμούς- 

μπλοκ, τους οποίους οι δύο υπερδυνάμεις δημιούργησαν. Σε ένα τέτοιο περιβάλ-

λον, το δόγμα εξωτερικής πολιτικής που εκπόνησε η αμερικανική ηγεσία ήταν το 

«δόγμα της ανάσχεσης», δηλαδή στην προσπάθεια να αποτραπεί η Σοβιετική 

Ένωση και να περιοριστεί η εξάπλωσή της, με την ελπίδα ότι οι εγγενείς αδυναμίες 

του σοβιετικού συστήματος θα το οδηγούσαν, αργά ή γρήγορα, στην κατάρρευση. 

Mέσα στο πλαίσιο αυτό οι HΠA δημιούργησαν διάφορες συμμαχίες, όπως το 

NATO. Δημιούργησαν επίσης ένα διεθνές οικονομικό σύστημα μέσω μιας σειράς 

συμφωνιών, προγραμμάτων βοήθειας προς τους συμμάχους, όπως το Σχέδιο 

Mάρσαλ. Η εδραίωση όλων αυτών συνετέλεσε στην ισχυροποίηση του δυτικού 

συνασπισμού και τελικά στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.  

Οι δύο ιδεολογίες, οι οποίες παραδοσιακά αντιμάχονται για τον έλεγχο της 

χάραξης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής είναι ο φιλελεύθερος ιδεαλισμός 

και ο πολιτικός ρεαλισμός. Οι φιλελεύθεροι βλέπουν το κράτος ως παράγοντα με-

ταρρύθμισης και επιζητούν να έχει ένα διευρυμένο ρόλο, υποστηρίζοντας και 

στρατιωτικές ακόμα επεμβάσεις υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται με σκοπό να 

υπηρετήσουν τα δημοκρατικά ιδανικά και να προωθήσουν τις αμερικανικές αξίες. 

Αντίθετα, οι συντηρητικότεροι ρεαλιστές είναι υπέρ του «λιγότερου κράτους» και 
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υποστηρίζουν τις διεθνείς παρεμβάσεις όταν αυτές αφορούν θέματα ασφάλειας και 

την προώθηση του αμερικανικού εθνικού συμφέροντος.33 

Στη μεταψυχροπολεμική εποχή οι δυο αυτές σχολές σκέψης συγκλίνουν 

προς μια πολιτική διεθνιστικού παρεμβατισμού, η καθεμιά για τους δικούς της λό-

γους. Οι νεοφιλελεύθεροι ρέπουν προς το διεθνιστικό παρεμβατισμό υποστηρίζο-

ντας την εξάπλωση της δημοκρατίας και της ελεύθερης οικονομίας, καθώς και την 

εδραίωση της διεθνούς έννομης τάξης. Έτσι ευνοούν πολιτικές προς την κατεύ-

θυνση της μετάβασης των πρώην κομμουνιστικών αλλά και άλλων χωρών στη 

δημοκρατία και την οικονομία της ελεύθερης αγοράς, καθώς και την τιμωρία ατό-

μων, ομάδων και κρατών που απειλούν τη «διεθνή έννομη τάξη». Οι ρεαλιστές 

τάσσονται υπέρ της διεύρυνσης της ανάμειξης των HΠA στα διεθνή δρώμενα,    

αλλά για διαφορετικούς λόγους.34  

Τρεις διαφορετικές αντιλήψεις για τη μεταψυχροπολεμική αμερικανική εξω-

τερική πολιτική προέκυψαν στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα κατά τη δεκαετία 

του 1990:35 

1. Ουιλσονισμός.  Η κυρίαρχη τάση στην εξωτερική πολιτική της κυβέρ-

νησης Κλίντον ήταν να αξιοποιήσει την ηγεμονική θέση των ΗΠΑ στον διεθνή κα-

ταμερισμό ισχύος για να προωθήσει τον φιλελεύθερο ιδεαλισμό του Ουίλσον.       

Η ουιλσονική παράδοση αφορά την πιο ιδεολογική πλευρά της αμερικανικής εξω-

τερικής πολιτικής, που προσβλέπει στην διεθνή διάδοση του φιλελευθερισμού. 

Σύμφωνα με την παράδοση αυτή, οι ΗΠΑ οφείλουν να υποστηρίζουν την εξάπλω-

ση της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρηνι-

κής επίλυσης διαφορών.  

2. Τζακσονισμός. Η τζακσονική παράδοση συνδυάζει εθνικισμό και λαϊ-

κισμό. Σε αντίθεση με τον Ουιλσονισμό, είναι πιο εσωστρεφής σε βαθμό που ενίο-

τε προσεγγίζει την ξενοφοβία και τον απομονωτισμό. Οι τζακσονικοί τείνουν να 

                                                 
33

 Παπασωτηρίου Χ. , «Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική», 1945-
2002,( Αθήνα:, Εκδόσεις Ποιότητα, 2002), www.ekome.gr/upload/125-Proklisis_HPA.doc. 

34
 Δημήτρης Kώνστας, Kωνσταντίνος Aρβανιτόπουλος,  "H αμερικανική στρατηγική στη με-

ταψυχροπολεμική εποχή", http://www.hri.org/Samizdat/97-03-26.dir/art8.htm, (προσπελάστηκε 
17/09/2016). 

35
 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, «Η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική Μετά τον Ψυχρό 

Πόλεμο: Ιδεολογικά Ρεύματα», Αθήνα, Ποιότητα, 2000, σ. 82.    

http://www.hri.org/Samizdat/97-03-26.dir/art8.htm
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βλέπουν με καχυποψία τόσο τον διεθνιστικό Ιεραποστολισμό των ουιλσονικών 

όσο και τον διεθνισμό της WallStreet και των μεγάλων επιχειρήσεων, ταυτίζοντας 

τις δύο αυτές παραδόσεις με τις, για τους περισσότερους τζακσονικούς, απε-

χθείς«ελίτ» της διανόησης και του χρήματος. Η τζεφερσονική παράδοση επηρεάζει 

συνήθως ομάδες αντιφρονούντων και όχι την κυβερνητική πολιτική. Η παράδοση 

αυτή αναφέρεται στις ανησυχίες για ενδεχόμενη υπονόμευση των εσωτερικών    

ελευθεριών των Αμερικανών λόγω της γιγάντωσης και ενδεχόμενης κατάχρησης 

της ομοσπονδιακής εξουσίας σε ζητήματα ασφαλείας. Η δυσπιστία προς το κρά-

τος είναι βαθιά ριζωμένη στην αμερικανική πολιτική παράδοση. Ενίοτε η δυσπιστία 

αυτή επικεντρώνεται σε κρατικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια 

των ΗΠΑ έναντι εξωτερικών εχθρών.  

3. Ρεαλισμός. Αναφέρεται συχνά και ως  Χαμιλτονισμός. Μεταξύ των 

ιδεαλιστικών ουιλσονιανών και των εθνικιστικών τζακσονικών βρίσκεται η ρεαλιστι-

κή παράδοση, που συνδέεται με τους προέδρους Θίοντορ Ρούζβελτ και Ρίτσαρντ 

Νίξον καθώς και με τον Αλεξάντερ Χάμιλτον (τον πιο ρεαλιστή στα διεθνή από 

τους πατέρες του αμερικανικού συντάγματος).  Οι ρεαλιστές δεν αντιτίθενται στις 

πολυμερείς δεσμεύσεις των ΗΠΑ, επιδιώκουν όμως να τις αξιοποιήσουν με γνώ-

μονα τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα.  Η χαμιλτονική παράδοση δίνει μεγαλύ-

τερη έμφαση στα οικονομικά μέσα της υψηλής στρατηγικής από ότι ο παραδοσια-

κός ευρωπαϊκός ρεαλισμός, που επικεντρωνόταν στα στρατιωτικά μέσα. Σήμερα 

δίνει έμφαση στην παγκοσμιοποίηση ως παράγοντα εδραίωσης της αμερικανικής 

επιρροής παγκοσμίως. Η διαφορά των χαμιλτονικών από τους ουιλσονικούς όσον 

αφορά τη χρήση στρατιωτικής ισχύος είναι, ότι οι πρώτοι επικεντρώνονται στην 

υπεράσπιση πραγματιστικών εθνικών συμφερόντων και απορρίπτουν τη ροπή 

των δεύτερων προς ιδεολογικές σταυροφορίες.36 

Με τους όρους των τριών αυτών παραδόσεων η αμερικανική εξωτερική πο-

λιτική κατά τη δεκαετία του 1990 αμφιταλαντεύθηκε μεταξύ του ουιλσονισμού του 

προέδρου Κλίντον και του τζακσονισμού των ρεπουμπλικανικών πλειοψηφιών στο 

Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 1994.   

Το ισχυρότατο «σοκ» της 11ης Σεπτεμβρίου ανάγκασε τις ΗΠΑ να κινητο-

ποιηθούν σε συνεργασία με μια ευρύτατη συμμαχία κατά της διεθνούς ισλαμικής 

                                                 
36

 Ibid, σ. 83. 
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τρομοκρατίας.  Η πολυμερής δραστηριοποίησή τους συμπεριέλαβε τη βελτίωση 

των σχέσεων τους με τη Ρωσία και την Κίνα, που και αυτές πλήττονται από τη διε-

θνή ισλαμική τρομοκρατία.37 

Τελευταία, παρατηρούμε μια γενική στροφή της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής προς τη λογική της «φιλικής» διαμεσολάβησης σε κρίσεις οι οποίες πα-

λαιότερα ενδεχομένως να προκαλούσαν ακόμα και άμεση στρατιωτική παρέμβαση 

των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση της Συρίας. 

Πάντως, η αποτελεσματικότητα της σύγχρονης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής 

φαίνεται να έχει υποχωρήσει σε σημαντικό βαθμό, γεγονός που αποδεικνύεται 

από την αποτυχία της τόσο στη Συρία, όσο και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Το 

γεγονός αυτό ίσως να μην είναι άσχετο με τη γενικότερη υποχώρηση των Ηνωμέ-

νων Πολιτειών από τις διεθνείς τους δεσμεύσεις μετά την από πολλές απόψεις 

τραυματική εμπειρία του Ιράκ.38 

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις 

στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ προς την κατεύθυνση πιο απόλυτων θέσεων και 

δηλώσεων αλλά και πρακτικών εφαρμογών που προωθούν οι   νεοσυντηρητικοί 

της κυβέρνησης του προέδρου Μπους. Η υπερδύναμη αντιδρώντας σε απροειδο-

ποίητη επίθεση πρόκλησης μαζικών απωλειών αμάχων και με πλήρη εσωτερική 

και διεθνή νομιμοποίηση, έδρασε άμεσα και ανταποδοτικά στο βαθμό που της    

επέτρεπε το απρόσωπο και γεωγραφικά απροσδιόριστο των σχεδιαστών της επί-

θεσης.39 

Με ισχυρή εσωτερική νομιμοποίηση λόγω του τρομοκρατικού χτυπήματος 

και προβάλλοντας το ηθικά αδικαιολόγητο της απρόκλητης επίθεσης επέβαλαν ως 

αποδεκτό το δόγμα του προληπτικού πολέμου προκειμένου να   εμποδιστούν    

εξτρεμιστές ως άτομα, ομάδες ή κυβερνήσεις κρατών που έχουν πάρει απόφαση 

να θυσιάσουν τη ζωή τους για να πλήξουν καίρια τις ΗΠΑ. Στις αρχές του 2003, το 

εσωτερικό και διεθνές σκηνικό είχε κατάλληλα προπαρασκευαστεί για την πρώτη 

                                                 
37  

Παπασωτηρίου Χ. , «Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική», 1945-
2002, Αθήνα, (Εκδόσεις Ποιότητα, 2002), www.ekome.gr/upload/125-Proklisis_HPA.doc 

 
38

 Μιχάλης Κοντός, «Το αμερικανικό δίλημμα και η απόφαση του ΕΔΑΔ» (19 Μαΐου 2014) 
http://apopsi.com.cy/721. 

39
 Κουτσούκης Α. (2008) «Το δόγμα του προληπτικού πολέμου και ο πόλεμος στο Αφγανι-

στάν. Διαχείριση κρίσεων ή πολεμική αναμέτρηση»; ΕΛΙΑΜΕΠ, σ. 10 

http://apopsi.com.cy/721
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πειραματική εφαρμογή της νέας πολιτικής ασφαλείας των νεοσυντηρητικών, και με 

υποψήφια προς εφαρμογή κράτη το Ιράν, το Ιράκ, την Β. Κορέα και τη Συρία. Τελι-

κώς επελέγη το Ιράκ. παρά τις διαφωνίες Ρωσίας, Κίνας και Γαλλίας που εμπόδι-

σαν την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας καθιστώντας τον πόλεμο παράνομο 

εξ αρχής.40  

 Ο στόχος της αμερικανικής πολιτικής διατηρήθηκε αμετάβλητος και αφορά 

στη διαμόρφωση μιας περιφερειακής τάξης που αποτρέπει τη δημιουργία τρομο-

κρατικών ορμητηρίων ακραίων ισλαμιστών, φράσσει τον δρόμο σε εχθρικά προς 

τα δυτικά συμφέροντα καθεστώτα και ευνοεί την ενεργειακή συνεργασία των τοπι-

κών κυβερνήσεων με τις ΗΠΑ και τη Δύση γενικότερα. Κύριο μέλημα των ΗΠΑ εί-

ναι να διασφαλίσει τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέπουν την αδιάκοπη ροή 

φθηνού πετρελαίου, το οποίο θεωρείται αναγκαίο για την πυροδότηση της σταθε-

ρής ανάπτυξης της δυτικής οικονομίας, που συνοψίζεται στην αντιμετώπιση πιθα-

νής χρήσης στρατιωτικής ισχύος από το Ιράν, μίας περιφερειακής δύναμης που 

συγκαταλέγεται στα κράτη «υψηλής απορρόφησης» των πετροδολαρίων, υπο-

βαθμίζοντας παράλληλα το πετρελαϊκός ρόλος της Σαουδικής Αραβίας και των 

χωρών της Αραβικής χερσονήσου γενικότερα.41 

2.4 Το συμφέρον των ΗΠΑ 

Πέρα από την βασικότερη επιδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν εί-

ναι άλλη από την άμυνα της χώρας, οι ΗΠΑ έχουν μια σειρά από εθνικά συμφέρο-

ντα που ακόμα και αν με μια πρώτη ματιά φαίνονται μικρότερης σημασίας είναι ι-

διαιτέρως σημαντικά για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Το 

πρώτο και σημαντικότερο εθνικό συμφέρον αποτελεί η διατήρηση της ουσιαστικής 

ειρήνης ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της Ευρασίας. Αυτό σημαίνει πως όχι μό-

νο δεν θα πρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις και πόλεμοι ανάμεσα στα κράτη, αλ-

λά ούτε και εντατικοί ανταγωνισμοί ασφάλειας.  

                                                 
40

 Ibid, σ.10. 
41

 Σέκερης Γ., “15 ΜΗΝΕΣ ΟΜΠΑΜΑ-ΕΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ”, http://www.elkeda.gr/ in-
dex.php?option =com_content&view=article&id=120:15----&catid=44:nato&Itemid=123,( προσπε-
λάστηκε 01/10/2016). 
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Οι ανταγωνισμοί ασφάλειας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της περιοχής 

μπορεί να οδηγήσουν σε συνεχείς κρίσεις και πολεμικές συγκρούσεις. Υπάρχουν 

τέσσερα επιχειρήματα που εξηγούν τους λόγους για τους οποίους το συμφέρον 

των ΗΠΑ βρίσκεται στην αποτροπή τέτοιου είδους κρίσεων και συγκρούσεων. Αρ-

χικά, αυτές οι συγκρούσεις είναι ενάντια στην πολιτική των ΗΠΑ για τη μη διάδοση 

των όπλων μαζικής καταστροφής. Από την άλλη πλευρά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος 

για την Αμερική είναι να παρασυρθεί η ίδια σε έναν τέτοιο πόλεμο. Το τρίτο επιχεί-

ρημα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν την διατήρηση της ισορροπίας ισχύος στην 

περιοχή, καθώς η δημιουργία ενός περιφερειακού ηγεμόνα δεν θα ήταν ιδιαιτέρως 

αρεστή. Τέλος, οι συγκρούσεις είναι οικονομικά καταστροφικές για την παγκόσμια 

οικονομία, καθώς διακόπτουν τις επενδύσεις και το εμπόριο. 

Το επόμενο σημαντικό εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών  αναφέ-

ρεται στην ασφαλή παροχή πετρελαίου σε σταθερές και λογικές τιμές. Το γεγονός 

της στήριξης της οικονομίας των ΗΠΑ στο πετρέλαιο αλλά και της παγκόσμιας   

οικονομίας, καθιστά σημαντική την διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε λογικά 

όρια αλλά και την ασφάλεια στην παροχή του. Αυτό προϋποθέτει την παρουσία 

των ΗΠΑ στο πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου, ούτως ώστε να αποτραπεί μια   

ηγεμονία που θα ελέγχει είτε στρατιωτικά είτε οικονομικά την περιοχή. Η στρατηγι-

κή των Ηνωμένων Πολιτειών αποσκοπεί στην διατήρηση των αποθεμάτων πετρε-

λαίου στην κατοχή τεσσάρων περιφερειακών κρατών. Με τη στρατηγική αυτή, α-

ποφεύγεται η περίπτωση του ενός ή δυο κρατών να διαχειρίζονται το πετρέλαιο 

και να απειλούν την διεθνή κοινότητα με αύξηση τιμών. Επιπλέον, αποτρέπονται 

το Ιράν και το Ιράκ από αυτά τα προνόμια. Τέλος, είναι ένα διπλωματικό όπλο α-

πέναντι στο ρωσικό φυσικό αέριο. 

Ένα επιπλέον βασικό εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ, μικρότερης σημασίας σε 

σχέση με τα προηγούμενα, είναι η διατήρηση της ανοιχτής διεθνούς οικονομίας. 

Αυτό σημαίνει πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν φραγμοί και εμπόδια στο εμπόριο 

αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και τεχνολογίας. Τα οφέλη για τις ΗΠΑ, μια χώρα 

με σχεδόν όλων των ειδών τις βιομηχανίες, είναι πολλά. Αφενός, έχουν πολλά να 

κερδίσουν από το διεθνές εμπόριο, χωρίς φραγμούς και, αφετέρου, ισχυροποιούν 

οικονομικά μικρότερα κράτη. Επιπλέον, το εμπόριο ενισχύει τις δυνάμεις της ειρή-



28 
 

 
 

νης και της συνεργασίας. Η αλληλεξάρτηση, επιπροσθέτως, μειώνει τον κίνδυνο 

για πόλεμο και επεκτατικές πολιτικές. 

Άλλη μια σημαντική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι η διάδοση της Δημοκρατίας και 

η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όσον αφορά το πρώτο, η ηθική των 

Ηνωμένων Πολιτειών πιστεύει πως το Δημοκρατικό πολίτευμα είναι η καλύτερη 

μορφή διακυβέρνησης και γι’ αυτό θα πρέπει να διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Επιπλέον, η δημοκρατία αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τα ανθρώπινα        

δικαιώματα και την οικονομική ανάπτυξη.  

Τέλος, το έκτο κατά σειρά εθνικό συμφέρον της σύγχρονης ατζέντας των 

ΗΠΑ αποτελεί η αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Σκοπός τους είναι να σταμα-

τήσουν την παγκόσμια υπερθέρμανση, μέσω της μείωσης και της σταθεροποίησης 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί 

να πλήξει ανεπανόρθωτα τις ΗΠΑ σε διάφορους τομείς και, κυρίως, σε θέματα 

ασφάλειας, γι’ αυτό άλλωστε, αποτελεί απειλή. Ως επιπλέον προτεραιότητες τίθε-

νται ακόμα, η πρόληψη συγκρούσεων και γενοκτονιών, ο έλεγχος του μεταναστευ-

τικού ρεύματος ιδίως προς τις ΗΠΑ και ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας, των ναρ-

κωτικών και του διεθνούς εγκλήματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα παραπάνω, η αμερικανική εξωτερική πολι-

τική έχει διαμορφωθεί αναλόγως. Σχεδιάζοντας, από χρόνια, την υψηλή στρατηγι-

κή της στη Μέση Ανατολή, κατάφερε να αντιμετωπίσει πλήρως το Ιράκ και, ταυτό-

χρονα, να εξισορροπήσει την απειλή του Ιράν. Επιπλέον, η γενικότερη παρουσία 

της στην περιοχή δεν επιτρέπει σε άλλη δύναμη να αναπτυχθεί και να απειλήσει 

την ισορροπία που επέβαλε. Από την άλλη πλευρά, οι πρόσφατες επαναστάσεις 

στην Βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανατολή και η επέμβαση στη Λιβύη δείχνουν 

την πίστη των Αμερικανών στην διάδοση της δημοκρατίας (Αραβική Άνοιξη) αλλά 

και την θέλησή τους να προστατεύσουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με κάθε       

κόστος.42
 

                                                 
42

 Ασπριάδη Νεόφυτου, “Η Υψηλή Στρατηγική των ΗΠΑ – Μια όψη των Αμερικανικών Ε-
θνικών Συμφερόντων”, 23 Ιουνίου 2011, Ομάδα MUN Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
http://unipimun.blogspot.gr/2011/06/blog-post_23.html, (προσπελάστηκε  18/09/2016). 
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Το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η παγκόσμια οικονομία της 

αγοράς αποτελούν ίσως τα σημαντικότερα από τα δημόσια αγαθά που διανέμονται 

στα πλαίσια της διακυβέρνησης του διεθνούς συστήματος. Ως εκ τούτου, οι Ηνω-

μένες Πολιτείες τάσσονται επί της αρχής υπέρ του σεβασμού και της εφαρμογής 

τους, ως θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας του διεθνούς συστήματος. Όμως η εφαρ-

μογή τους δεν είναι πάντοτε συμβατή με τα υλικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πο-

λιτειών, γεγονός που συχνά οδηγεί σε μια λεπτή γραμμή ισορροπίας μεταξύ του 

σεβασμού των αρχών διεθνούς διακυβέρνησης και των υλικών συμφερόντων της 

υπερδύναμης, το κλασικό αμερικανικό δίλημμα.43 

2.5 Η δύναμη των ΗΠΑ και ο ρόλος τους στη διεθνή σκηνή 

Στη σύγχρονη εποχή οι ΗΠΑ έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις   

διεθνείς εξελίξεις και θεωρούνται εύστοχα η σημερινή υπερδύναμη του πλανήτη. 

Με την άλλοτε παρεμβατική πολιτική της με τον ισχυρισμό για μια καλύτερη αν-

θρωπότητα, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα αμφιλεγόμενο κλίμα γύρω από 

αυτή και πολλές χώρες στον πλανήτη είτε είναι σύμμαχοι της είτε έχουν αντίθετη 

έως εχθρική στάση απέναντι της. Το σίγουρο είναι πως οι ΗΠΑ προκειμένου να 

διασφαλίσει τα συμφέροντα της και την υπερίσχυση της κατά καιρούς δημιουργεί 

καταστάσεις παρεμβατισμού και άλλοτε απομονωτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.44 

Τόσο η εξωτερική πολιτική της χώρας όσο και η εσωτερική χαρακτηρίζονται 

από ένα είδος μανιχαϊστικής45 λογικής, ότι δηλαδή οι ενέργειες παρεμβατισμού ανά 

την εμφύλιο και στο εσωτερικό της χώρας σχετίζονται με το ύψιστο καλό για την 

ανθρωπότητα. Επομένως η εξωτερική της πολιτική δεν σχετίζεται με τα εθνικά 

συμφέροντα της Αμερικανικής χώρας αλλά με τη διάδοση της δημοκρατίας , της 

ελευθερίας και της ελεύθερης έκφρασης σε όλες τις χώρες. Η πεποίθηση τους    

αυτή φανερώνεται επισήμως και μέσα από τρεις Διακηρύξεις οι οποίες εκφράζουν 

και την στρατηγική της χώρας, το Δόγμα Μονρόε (1823), η Προσθήκη Ρούσβελτ 

στο Δόγμα Μονρόε (1904) και η Διακήρυξη των Δεκατεσσάρων σημείων του 

                                                 
43

 Ανακτήθηκε από  http://apopsi.com.cy/721ν . (προσπελάστηκε 19/09/2016). 
44

 Δράκος Ι, (2016) Διεθνής Πολιτική και σχέσεις ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ, Διπλωματική εργασία, Θεσ-
σαλονίκη , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σ. 49-51 

45
 Τρόπος σκέψης που αντιμετωπίζει ανθρώπους και ιδέες με κριτήριο τη διαμάχη «καλών 

και κακών» ή τη λογική του «άσπρου και του μαύρου».  
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Προέδρου Ουίλσον (1918). Μάλιστα στο Δόγμα Μονρόε αναφερόταν ότι κάθε 

προσπάθεια Ευρωπαϊκού κράτους για αποικιοποίηση της Αμερικής θα σήμαινε 

εχθρική παρέμβαση η οποία θα σηματοδοτούσε την παρέμβαση των ΗΠΑ.46 Με το 

συγκεκριμένο Δόγμα φαίνεται από τη μια η ιμπεριαλιστική τάση και από την άλλη 

ένας ιδιόμορφος τρόπος απομόνωσης της χώρας. Με άλλα λόγια το Δόγμα διακή-

ρυττε ότι οι ΗΠΑ είναι ο αποκλειστικός κυρίαρχος του Δυτικού ημισφαιρίου και από 

την άλλη εξέφραζε την αδιαφορία για τις δραστηριότητες της Ευρώπης και των   

άλλων χωρών γενικότερα.  

Με την προσθήκη Ρούσβελτ ανατρέπεται ουσιαστικά η αρχή της μη επέμ-

βασης και καθιερώνεται η έννοια της προληπτικής παρέμβασης ως μέσο για την 

προάσπιση των συμφερόντων της Αμερικής προσδιοριζόμενο στο Δυτικό ημι-

σφαίριο. Επιπλέον με την προσθήκη των δεκατεσσάρων σημείων του Ουίλσον, 

εκφράζεται η ιδεολογία για την εγκαθίδρυση της παγκόσμιας ειρήνης που θα στη-

ρίζεται στο σεβασμό και την αποδοχή των αρχών της δημοκρατίας και της αυτο-

διάθεσης των λαών.47 

Ωστόσο η διεθνής κατάσταση μπορούμε να πούμε πως δυσχεραίνει το    

όραμα της Αμερικής καθώς πλέον υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των 

χωρών και μάλιστα στο οικονομικό πεδίο, όπου ανερχόμενες δυνάμεις διεκδικούν 

την επιρροή τους στο δυτικό κόσμο. Σήμερα ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα που 

δυσχεραίνει την ισχύ των ΗΠΑ είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς η 

Αμερική έρχεται να προασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα έναντι αυτής της απει-

λής. 

Με βάση τα προηγούμενα φαίνεται ότι το σημαντικότερο συμφέρον για τις 

ΗΠΑ είναι η αποτροπή του ανταγωνισμού ασφαλείας που μπορεί να οδηγήσει σε 

κρίσεις, συγκρούσεις και πόλεμο, με αναγκαστική εμπλοκή των ΗΠΑ και συνέπειες 

για την παγκόσμια οικονομία και την πιθανή δημιουργία ενός περιφερειακού ηγε-

μόνα ή και παγκόσμιου ανταγωνιστή με χαρακτηριστικά υπερδύναμης. 

                                                 
46

 US  Department of State, "Monroe Doctrine, 1823 - 1801–1829 - Milestones," Office of 
the Historian, accessed September 19, 2015, https://history.state.gov/milestones/1801-
1829/monroe, (προσπελάστηκε 17/08/2016). 

47
 Δράκος Ι, (2016) Διεθνής Πολιτική και σχέσεις ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ, Διπλωματική εργασία, Θεσ-

σαλονίκη , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σ. 50-51. 
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Πρωταρχικά ζητήματα επομένως για τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, είναι ο έλεγ-

χος της διεθνούς οικονομίας και η ενεργειακή πολιτική με  σκοπό τον έλεγχο της 

οικονομικής ανάπτυξης των αντίπαλων χωρών. Παράλληλα, στόχος της αμερικα-

νικής πολιτικής παραμένει η παρουσία τους σε περιοχή, όπου μπορούν να έχουν 

τον έλεγχο των φυσικών πόρων είτε με οικονομική είτε με στρατιωτική δύναμη  

αποτρέποντας ταυτόχρονα κάθε άλλη δύναμη. Με αφορμή τη διάδοση της δημο-

κρατίας και των αμερικανικών αξιών σε ολόκληρο τον κόσμο, η χώρα των ΗΠΑ 

παρουσιάζεται ως η καλύτερη εγγύηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οικο-

νομική ανάπτυξη.48 
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Κεφάλαιο 3ο: Η Κίνα 

3.1 Τα κύρια χαρακτηριστικά της Κίνας ως παγκόσμιας δύναμης 

Η γρήγορη ανάπτυξη της Ιαπωνίας μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μετεξέ-

λιξή της από μια αγροτική και φτωχή χώρα σε μια βιομηχανική και εξαγωγική    

υπερδύναμη, η επιθετική είσοδός της στις διεθνείς αγορές, θυμίζουν τη σημερινή 

πορεία της Κίνας. Η σύγκριση, όμως, με τη σημερινή πορεία της Κίνας θα ήταν 

άστοχη, καθώς τα περισσότερα υπό σύγκριση στοιχεία  είναι πολύ διαφορετικά. Η 

Ιαπωνία, με ένα αυστηρά αντιπολεμικό σύνταγμα, με περιορισμένο πληθυσμό και 

με δημοκρατική διακυβέρνηση, μπορούσε να διεκδικήσει έναν αυξημένο οικονομι-

κό ρόλο, όχι όμως και να επιβληθεί πολιτικά. Στην Κίνα ζει το ένα πέμπτο του πα-

γκόσμιου πληθυσμού, η οικονομία της αυξάνεται με μέσο ρυθμό περίπου 9,3% 

ετησίως τα τελευταία 15 έτη, ενώ εφαρμόζει ένα πολιτικό σύστημα που επιβάλλει 

τις αποφάσεις του με σιδηρά πυγμή. Κατέχει μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφα-

λείας του ΟΗΕ και αυξάνει συνεχώς τη στρατιωτική της θωράκιση, με χρήση βίας 

στο εσωτερικό και απειλές για χρήση βίας στην περιοχή της, αποτελώντας έτσι ένα 

φαινόμενο χωρίς προηγούμενο. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση φαίνεται να δίνει στην Κίνα μια χρυσή ευκαι-

ρία για να ενισχύσει την τάση αυτή. Όμως, ύψιστη προτεραιότητα της Κίνας δείχνει 

να αποτελεί η δική της οικονομική ανάπτυξη, όπως επίσης και η περιφερειακή 

σταθερότητα, και όχι τόσο η ανάληψη του ρόλου της παγκόσμιας δύναμης. Το γε-

γονός ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος του χρέους των ΗΠΑ τονίζει την     

έντονη αλληλεξάρτηση των δυο χωρών, η οποία έγινε ιδιαίτερα εμφανής τα τελευ-

ταία χρόνια, όταν η χρηματοοικονομική κρίση οδήγησε σε δραστική μείωση της ζή-

τησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.49 

Η Κίνα χάρη στην χρηματοοικονομική κρίση ενίσχυσε περαιτέρω την θέση 

της στην παγκόσμια οικονομία. Η Κίνα, η οποία στις αρχές της δεκαετίας του ’80 

εγκαινίασε την πολιτική της «ανοικτών θυρών», εξακολουθεί να διατηρεί υψηλούς 

                                                 
49

  Peter Engardio Chindia: How China and India Are Revolutionizing Global Business , 
McGraw Hill 2007. 
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ρυθμούς ανάπτυξης, εξαιτίας δύο παραγόντων: της ανάπτυξης του εξωτερικού 

εμπορίου της και της συνεχιζόμενης προσέλκυσης «Άμεσων Ξένων Επενδύσε-

ων». Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι στενά συνδεδεμένοι. Η αύξηση του εσωτερι-

κού και του εξωτερικού εμπορίου τις δύο τελευταίες δεκαετίες ήταν ραγδαία. Προ-

κάλεσε τριγμούς και ανακατατάξεις στις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις, όπως στην 

ΕΕ, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, οι οποίες είδαν το δικό τους εμπόριο να συρρικνώνε-

ται, προκαλώντας κοινωνικά προβλήματα στο εσωτερικό τους.  

Τα τελευταία αυτά είκοσι χρόνια, το εμπόριο συνεισέφερε στην οικοδόμηση 

μιας ισχυρής πολιτικής βάσης συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Όλα 

όμως, δείχνουν, ότι η εποχή αυτής της εμπορικής ισορροπίας έχει παρέλθει και 

σημαντικές διαφορές πάνω σε θέματα επενδύσεων, δασμών, πρόσβασης και     

ελέγχου σε αγορές και συναλλαγματικών ισοτιμιών, έχουν κάνει την εμφάνισή 

τους. Τα τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας σε αμερικανικά δολάρια, 

φέρνουν την κινεζική οικονομία σε οξεία αντίθεση με την αντίστοιχη αμερικανική.50 

Η Κίνα σήμερα 

 Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη στον κόσμο. 

 Είναι μια νέα τεχνολογική δύναμη λόγω των επενδύσεων της για προϊό-

ντα υψηλής τεχνολογίας. 

 Είναι μια ανερχόμενη στρατιωτική δύναμη καθώς αυξάνει τις αμυντικές, 

πυρηνικές, ναυτικές της δυνάμεις. 

 Επιδιώκει να σταθεροποιήσει τις σχέσεις της με τις γειτονικές της χώρες. 

 Επεκτείνει τις συνεργασίες της με χώρες παραγωγής πρώτων υλών και 

ενεργειακών πόρων για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες. 

Αρχικά, στον οικονομικό τομέα η Κίνα επιδεικνύει εντυπωσιακά ποσοστά 

ανάπτυξης τα τελευταία τριάντα χρόνια. Αποτελεί ίσως την χώρα που γνώρισε την 

πιο σημαντική και πιο έντονη οικονομική ανάπτυξη. Τη δεκαετία του 1980 ο μέσος 

ρυθμός ανάπτυξης έφθασε το 10%. Το αγροτικό εισόδημα διπλασιάστηκε μέσα σε 

έξι χρόνια. 

                                                 
50

 Aaron L. Friedberg, A Contest for Supremacy, New York: W.W. Norton & Company Inc, 
2011, σ. 216.  
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Το 1993 η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Αξιολο-

γώντας την οικονομία της Κίνας διαπίστωσαν ότι το ΑΕΠ της είναι τέσσερις φορές 

υψηλότερο σε σχέση με τις εκτιμήσεις τους. O δυναμισμός της κινεζικής οικονομίας 

οφείλεται στις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν σταδιακά από το 1978 από τον 

αρχηγό του Κομμουνιστικού Κόμματος, Deng Xiaoping. 51 

Η παγκοσμιοποίηση έφερε πολλές αλλαγές στην Κίνα καθώς όχι μόνο     

έδωσε στα οικονομικά της μεγέθη ανοδική πορεία, αλλά έδωσε και σε εκατομμύρια 

Κινέζους μέσω της εργασίας τους, το δικαίωμα σε ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο. 

Ίσως είναι από τις λίγες φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας που έγινε εφικτή 

μια τόσο μεγάλης κλίμακας επιτυχημένη αλλαγή στο βιοτικό επίπεδο εκατομμυρί-

ων ανθρώπων. Οι υποδομές, τα τεχνολογικά επιτεύγματα, οι επενδύσεις σε έρευ-

να και τεχνολογία, η λήψη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών μέτρων μετέτρεψαν 

την Κίνα σε μια χώρα δυναμική με προοπτικές μακροχρόνιας ανάπτυξης στο μέλ-

λον. Η Κίνα είναι η «νικήτρια» της παγκοσμιοποίησης καθώς κατόρθωσε να θέσει 

παρά τις δυσκολίες, το πολιτικό σύστημα στην εξυπηρέτηση ενός ξεκάθαρου οικο-

νομικού στόχου της ανάπτυξης.52 

Μέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες η οικονομία της Κίνας παρουσίασε ε-

κρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης, χάρη στις εξαγωγές φθηνών προϊόντων με τα 

οποία προμήθευε την απίστευτη καταναλωτική μανία των αγορών της Δύσης. Η 

εξαγωγική αυτή δραστηριότητα, σε συνδυασμό με την τεράστια δεξαμενή φθηνού 

εργατικού δυναμικού, το φθηνό και προσιτό νόμισμα και τη δυνατότητα εύκολης 

χρηματοδότησης της οικονομίας μέσω των πιστωτικών αγορών, αποτελούσαν   

μερικούς από τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην ανοδική πορεία της Κίνας 

και στη θεμελίωση της ανάπτυξής της. 

3.2 Προκλήσεις για την Κίνα 

Στην εποχή μετά την κρίση, όπου ο κόσμος θα κλονίζεται λογικά για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα από μετασεισμούς, οι οποίοι θα αποσταθεροποιούν την εξω-

τερική ζήτηση - από την οποία ανέκαθεν εξαρτιόταν η Κίνα - θα πρέπει να αναζη-

                                                 
51

 Πλατιάς Α., «Το νέο διεθνές σύστημα- Ρεαλιστική προσέγγιση Διεθνών Σχέσεων, Βιβλιο-
θήκη ΙΔΙΣ Νο 8» , (Αθήνα:  εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα ,1995), σ. 57-75. 

52
 Ibid. 
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τηθεί ένα πιο σταθερό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, που δεν θα βασίζεται μόνο 

στην εξαγωγική δραστηριότητα. Η νέα κινητήρια δύναμη που μπορεί να δώσει   

ώθηση στην οικονομία της Κίνας, φαίνεται να κάνει ήδη την εμφάνισή της, αποτε-

λούμενη κατά κύριο λόγο από δύο δυνάμεις, οι οποίες συνδυαζόμενες μπορεί να 

αντικαταστήσουν αποτελεσματικά το εξαγωγικό μοντέλο του παρελθόντος. Η εσω-

τερική κατανάλωση και η αύξηση της παραγωγικότητας, μπορούν να αποτελέσουν 

έναν αναπτυξιακό παράγοντα, εξίσου ισχυρό με τον εξαγωγικό. Ένα αναπτυξιακό 

μοντέλο δηλαδή, που θα έχει ως βασικό άξονα την ικανοποίηση της εσωτερικής 

ζήτησης και τους κινέζους καταναλωτές. 

Στο πλαίσιο δημιουργίας ενός τέτοιου μοντέλου, η πολιτική ηγεσία της Κίνας 

προώθησε στις αρχές του προηγούμενου έτους, το 12ο Πενταετές Πρόγραμμα, το 

οποίο ενδέχεται να μείνει στην ιστορία ως μια από τις σημαντικότερες πρωτοβου-

λίες της, καθώς η υιοθέτησή του συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις για την ίδια τη 

χώρα, την υπόλοιπη Ασία, αλλά και την παγκόσμια οικονομία γενικότερα.53 Κατ’ 

αρχάς στην υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου υπηρεσιών εντάσεως συναλλαγών με-

γάλης κλίμακας, όπως οι πωλήσεις, οι δημόσιες μεταφορές, ο τουρισμός και η   

υγεία, που θα ενισχύσει τους ρυθμούς δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Λαμ-

βάνοντας κανείς υπόψη ότι μια μονάδα παραγωγής στον κλάδο των υπηρεσιών 

χρειάζεται περίπου 35% περισσότερους εργαζόμενους απ’ ότι στον μεταποιητικό 

και τον κατασκευαστικό κλάδο, από τους οποίους θα πρέπει η Κίνα να αρχίσει να 

απομακρύνεται, γίνεται φανερό ότι ο στόχος του ποσοστού απασχόλησης που έχει 

τεθεί, ίσως να επιτευχθεί και με μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα,   

τίθενται και οι βάσεις για ένα τρόπο ανάπτυξης περισσότερο προσανατολισμένο 

προς την προστασία του περιβάλλοντος.  

Μια δεύτερη πρωτοβουλία αποτελεί η αύξηση των μισθών, κυρίως των    

εργαζομένων στις αγροτικές περιοχές, το ύψος των οποίων κυμαίνεται σε επίπεδα 

πολύ χαμηλότερα από εκείνων στα αστικά κέντρα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω φο-

ρολογικών πολιτικών, ενίσχυσης της αγοραστικής τους δύναμης, αλλά και μέσω 

υιοθέτησης συγκεκριμένων μέτρων διεύρυνσης της ιδιοκτησίας αγροτικής γης κα-

θώς και τεχνολογικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στη 

γεωργία. Κεντρικό ρόλο στη επίτευξη της πολιτικής αυτής, θα παίξει επιπλέον και η 
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 Stephen S. Roach, “China’s Τurning Point”, Project Syndicate,24.2. 2011. 
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ενθάρρυνση της εσωτερικής μετανάστευσης από τις αγροτικές περιοχές προς τα 

αστικά κέντρα, η οποία ήδη ανέρχεται στα δέκα πέντε με είκοσι εκατομμύρια ετη-

σίως, προσαρμόζοντας στις καινούργιες συνθήκες το απαρχαιωμένο πλέον σύ-

στημα καταγραφής των νοικοκυριών, που περιορίζει την κινητικότητα των εργαζο-

μένων.54 

3.3 BRICS 

Η Κίνα είναι μέλος του γκρουπ BRICS, στο πλαίσιο των προσπαθειών της 

για εδραίωση του παγκόσμιου ρόλους της ως υπερδύναμης. Οι χώρες BRICS 

(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική) ενισχύονται σε οικονομική δύναμη 

και επιθυμούν να αποκτήσουν αντίστοιχη πολιτική επιρροή, αλλά συναντούν      

εμπόδιο ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που οργανώνεται από τη Δύση και 

κυριαρχείται από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, η ανά-

πτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2014, ήταν ισχνή καθώς 

έφτασε μόλις στο 0,1%.  Αναλυτές κάνουν λόγο ότι ήταν αποτέλεσμα του ιδιαίτερα 

σκληρού χειμώνα που βίωσε η χώρα, που είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσει» η 

οικονομική δραστηριότητα. Αυτό ήταν το χειρότερο τρίμηνο για την Αμερικανική 

οικονομία από το 2012, όταν στο τέλος της χρονιάς η ανάπτυξη κινήθηκε με ρυθ-

μούς 2,6%. Παρόλη την προσδοκία για καλύτερες επιδόσεις μέσα στο 2014, το ζή-

τημα της αναιμικής ανάπτυξης της Αμερικανικής οικονομίας, αναμένεται ότι θα   

απασχολήσει την Κεντρική Τράπεζα της χώρας.55 

Το γκρουπ  BRICS  αντιπροσωπεύει το 46% του παγκόσμιου πληθυσμού 

και το 20% του παγκόσμιου AEΠ . Το συνολικό τους AEΠ είναι περίπου 15 τρισ. 

δολάρια, που είναι συγκρίσιμο με αυτό των HΠA και της E.E., αλλά ο ρυθμός      

αυξήσεώς του είναι εντυπωσιακά πολλαπλάσιος του καχεκτικού ρυθμού των ανε-

πτυγμένων οικονομιών. Έτσι, στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, τον Ιούλιο του 

2014, οι πέντε χώρες BRICS ανακοίνωσαν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που 

στοχεύουν ξεκάθαρα στην αύξηση της ισχύος τους στην παγκόσμια οικονομία. 
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 L. Randall Wray, "Επιλογές οικονοµικής πολιτικής για την Κίνα: Ο ρόλος της         
δηµοσιονοµικής πολιτικής στον περιορισµό της χρηµατοοικονοµικής ευθραυστότητας", 19 Σεπτεμ-
βρίου 2013, http://www.levyinstitute.org/pubs/op_44GR.pdf, (προσπελάστηκε 20/09/2016). 
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 Στην Κίνα τα σκήπτρα της παγκόσμιας οικονομίας;, http://www.capital.gr/ news. 

Asp?id=2006832,(προσπελάστηκε 20/ 09/2016). 
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Ανακοίνωσαν την έναρξη της νέας Τράπεζας Ανάπτυξης, η οποία θα εδρεύει στη 

Σαγκάη, που θα προσφέρει χρηματοδότηση για αναπτυξιακά έργα στον αναδυό-

μενο κόσμο. Η τράπεζα θα ενεργεί ως εναλλακτική λύση προς την Παγκόσμια 

Τράπεζα που εδρεύει στην Ουάσιγκτον. Οι χώρες BRICS σχημάτισαν επίσης αυτό 

που αποκαλούν μια Εξαρτώμενη   Αποθεματική Ρύθμιση, μια σειρά από νομισμα-

τικές συμφωνίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν να εξομα-

λυνθούν οι οικονομικές ανισορροπίες με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι κάτι που 

το ΔΝΤ κάνει τώρα. 

Σαφώς, η ιδέα είναι να δημιουργηθούν θεσμοί και διαδικασίες για τη συ-

μπλήρωση – και ίσως τελικά την αντικατάσταση – των λειτουργιών εκείνων τις   

οποίες διαχειρίζονται οι ΗΠΑ και η Ευρώπη. Και θα αποτελούν πόρους που θα 

μπορούν να ελέγχουν μόνες τους, χωρίς τους ενοχλητικούς όρους που η Παγκό-

σμια Τράπεζα και το ΔΝΤ πάντα προσαρτούν για τα δάνεια και τη βοήθειά τους.  

Θεωρητικά τουλάχιστον, οι χώρες BRICS έχουν την οικονομική ισχύ για να 

το επιτύχουν αυτό. Τέσσερις από τις χώρες BRICS – η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία 

και η Ρωσία – πλέον κατατάσσονται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων οικονομιών του 

κόσμου. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο προβληματική. 56  Όλες οι χώρες 

BRICS έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Η ανάπτυξη 

στη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και τη Ρωσία είναι ακόμη πιο υποτονική. Η ανάπτυ-

ξη της Κίνας έχει διάρκεια, αλλά υποφέρει από την αύξηση του χρέους, επικίνδυ-

νες σκιώδεις τραπεζικές τακτικές και την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Και 

τώρα η Μόσχα έχει να παλέψει με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και 

την Ευρώπη για την επιθετική της πολιτική έναντι της Ουκρανίας.  

Επίσης προς το παρόν, δεν υπάρχει άλλο νόμισμα που να μπορεί να αντι-

καταστήσει το δολάριο των ΗΠΑ ως τη νούμερο ένα επιλογή για τις διεθνείς οικο-

νομικές συναλλαγές. Η Κίνα έχει όνειρα για την προώθηση του δικού της νομίσμα-

τος, του γουάν, ως εναλλακτική λύση, και έχει σημειώσει κάποια πρόοδο. Αλλά το 

γουάν δεν μπορεί να αποτελέσει πραγματικό αντίπαλο του δολαρίου έως ότου η 

Κίνα πραγματοποιήσει ορισμένες θεμελιώδεις οικονομικές μεταρρυθμίσεις – απε-
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 Μίχας Ζ., «BRIC το νέο forum των 2,7 δις ανθρώπων, περιοδικό Στρατηγική», (Ιούλιος 
2008), σ. 124-125. 
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λευθέρωση του εμπορίου του γουάν και των ροών κεφαλαίου μέσα και έξω από τη 

χώρα. Αυτό απέχει πολύ από το να γίνει. Και μέχρι τότε, τα τεράστια αποθεματικά 

της Κίνας σε δολάρια την αναγκάζουν να επενδύει συνεχώς σε περιουσιακά στοι-

χεία σε δολάρια. Παρότι το Πεκίνο μαλώνει με τις ΗΠΑ για θέματα κυβερνοκατα-

σκοπείας και για περιφερειακές εδαφικές διαφορές, έχει αγοράσει πολλούς τίτλους 

του Αμερικανικού Δημοσίου – αγοράζοντας με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει κατα-

γραφεί μέχρι στιγμής φέτος. 

Παρόλα αυτά, τα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συ-

νόδου κορυφής των BRICS προμηνύουν το ενδεχόμενο μέλλον της παγκόσμιας 

οικονομίας. Αν και οι πρωτοβουλίες τους μπορεί να είναι μικρές και δειλές τώρα, 

σηματοδοτούν μια πρόθεση να ξαναφτιάξουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα προς το δικό τους συμφέρον, καθώς συνεχίζουν να ενισχύονται σε οικο-

νομική δύναμη. Ίσως μια μέρα οι ΗΠΑ να είναι αυτές που θα διαμαρτύρονται57 

3.4 Ο ρόλος της Κίνας στις διεθνείς εξελίξεις 

Καθοριστικό ρόλο στην περιοχή διαδραματίζει και η Κίνα εξαιτίας της ρα-

γδαίας εξέλιξης και ανάπτυξη της σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πολιτικές ενέργειες 

του Κομμουνιστικού Καθεστώτος πάνω στα οικονομικά δρώμενα, δημιούργησαν 

τέτοιες εξελίξεις στη χώρα που πλέον θεωρείται η βιομηχανική πρωτεύουσα του 

πλανήτη τη σημερινή εποχή.58 

Με τη βοήθεια του out sourcing, πολλές Δυτικές επιχειρήσεις έχουν    εγκα-

τασταθεί στην Κίνα παράγοντας τα πρωτογενή τους προϊόντα (Made by USA in 

China). Ωστόσο η μεγάλη αυτή βιομηχανική ανάπτυξη επέφερε και πολλά προ-

βλήματα, ειδικότερα στις τράπεζες οι οποίες έχουν ως εγγυήσεις τεράστια δάνεια, 

σε ακίνητες κυρίως περιουσίες αμφιβόλου αξίας. Η ανάπτυξη δημιούργησε και σο-

βαρά προβλήματα και κοινωνικές εντάσεις. Ωστόσο, με την οικονομική κρίση των 

τελευταίων ετών έχουν μειωθεί οι εξαγωγές της χώρας επομένως και η εισροή συ-

ναλλάγματος, αν και οι εισαγωγές βρίσκονται σε αυξητικό επίπεδο λόγω της 

                                                 
57

 FORTUNE GREECE. COM, "Δολάριο με το «ζόρι» για τις BRICS" 
http://www.fortunegreece.com/article/dolario-zori-gia-tis-brics/, (προσπελάστηκε 20/09/2016). 
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Ανδριανόπουλος Α. "ΙΝΔΙΑ, ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ", http://www.andrianopoulos.gr / 

2011/11/blog-post_29.html, (προσπελάστηκε 28/08/2016). 
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προσδοκίας του κράτους να δημιουργήσει μεγάλα αστικά κέντρα στην ενδοχώρα 

και μια σταθερή εσωτερική αγορά που δεν θα εξαρτάται από τις εξαγωγές 59 .      

Ωστόσο τα δύο τρίτα του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι κοι-

νωνικές αυτές αντιθέσεις που υπάρχουν μεταξύ αστικών κέντρων και της επαρχίας 

έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.60 

Η Κίνα διαθέτει μεγάλα συναλλαγματικά διαθέσιμα, τα οποία προβληματί-

ζουν τη διεθνή οικονομική αγορά ειδικότερα στο θέμα της υπερτίμησης του Γιουάν. 

Επιπλέον, η Κίνα λόγω μεγέθους σαν χώρα αλλά και της ιστορία δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ισότιμη με άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να έχει είτε το ρόλο της κυρίαρ-

χης χώρας είτε της αντίπαλης. Έτσι, υπάρχει μεγάλος    ανταγωνισμός για πρώτες 

ύλες και ενεργειακά αποθέματα με χώρες όπως το Τουρκμενιστάν και το Καζακ-

στάν αλλά και το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες και την Ιαπωνία. Επιπλέον, η Κίνα παρα-

τηρεί πολύ προσεκτικά και τις κινήσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ. Σήμερα ωστόσο η Κίνα 

διατηρεί καλές σχετικά σχέσεις με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν.61 
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Κεφάλαιο 4ο: Η Ινδία 

4.1 Γενικά 

Η Ινδία, μια χώρα που βρίσκεται ανάμεσα από τα Ιμαλάια, τον Ινδικό Καύ-

κασο, τον Ινδικό ωκεανό και τα έλη και τα ποτάμια της Βεγγάλης, παρέμεινε για 

αιώνες ως ένας ξεχωριστός κόσμος. Σε όλη την μακραίωνη ιστορία της η χώρα 

γνώρισε κατακτητές είτε  διαμέσου των ορεινών περασμάτων και των ερήμων που 

την περιβάλλουν, είτε από τον ωκεανό. Στα πλαίσια της χώρας δημιουργήθηκαν 

κατά καιρούς μεγάλες αυτοκρατορίες που παράκμασαν αφήνοντας ωστόσο τα ση-

μάδια τους στα επόμενα χρόνια. 

Κατά την περίοδο της μεγάλης αποικιοκρατίας της Μ. Βρετανίας, η Ινδία   

ενοποιήθηκε για πρώτη και μοναδική φορά σε μια ομοιογενή υποδομή διακυβέρ-

νησης, διοίκησης και δικαίου και έτσι δημιουργήθηκε το ινδικό κράτος το οποίο είχε 

δυτικά χαρακτηριστικά ως προς τη δημοκρατία και την εθνικότητα.62 

Μετά την αποχώρηση των βρετανών, η χώρα απέκτησε πολλά προβλήματα 

με κυριότερο τη διάσπαση της σε δύο κράτη, την Ινδία και το Πακιστάν. Έπειτα, 

σημαντικό θέμα ήταν ο μουσουλμανικός πληθυσμός της. Παράλληλα,  η ίδρυση 

του Πακιστάν θεωρήθηκε πρόβλημα όχι μόνο για την εδαφική απώλεια αλλά κυρί-

ως για λόγους συνοχής , καθιστώντας το   ως το μέγιστο εθνικό κίνδυνο. Το γεγο-

νός αυτό ήταν και η πραγματική αιτία που η συμμαχία μεταξύ  ΗΠΑ και  Πακιστάν, 

αν και στρεφόταν εναντίον της ΕΣΣΔ και της Κίνας, παραδοσιακών εχθρών της 

Ινδίας δεν βοήθησε στην ανάπτυξη Αμερικανό-Ινδικών σχέσεων.63 

Η ουδετερότητα της Ινδίας στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ως βασική 

χώρα  του κινήματος των Αδεσμεύτων, δεν ευνόησε τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ενώ οι 

ενέργειες του Πακιστάν στο Κασμίρ και τα σύνορα με την Κίνα, οδήγησαν τη χώρα 

στην ανάπτυξη και κατοχή πυρηνικών όπλων  και μέσων μεταφοράς τους, εντάσ-

σοντας την στον κλειστό κύκλο των πυρηνικών δυνάμεων. Ωστόσο με την αύξηση 
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 Henry Kissinger, « ΗΠΑ: Αυτοκρατορία ή Ηγετική Δύναμη», Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη 
2002, σ. 237. 
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 Ibid, σ. 238. 
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των πυρηνικών όπλων και από την πλευρά του Πακιστάν , η κατάσταση οδηγήθη-

κε σε εντάσεις μεταξύ των δυο χωρών. 

Σήμερα,  η Ινδία είναι μια από τις ραγδαία αναπτυσσόμενες οικονομίες που 

χρειάζεται ωστόσο μεγάλη ενεργειακή βοήθεια ενώ  στη ζήτηση ενέργειας συμβά-

λει και η αυξανόμενη βιομηχανία της χώρας. Για τους λόγους αυτούς η Ινδία απο-

τελεί σημαντικό παράγοντα για την επίλυση του Αφγανικού ζητήματος. 

4.2 Η Σημασία της Ινδίας 

Όπως προαναφέρθηκε η Ινδία σημειώνει σημαντική πρόοδο στον τομέα της 

οικονομίας και ειδικότερα στο χώρο των τεχνολογιών. Ωστόσο , το προβληματικό 

δημόσιο σύστημα της χώρας δυσκολεύει την κατάσταση για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Η πρόοδος που σημειώθηκε στον τεχνολογικό τομέα ευθύνεται κυρίως στα ιδιωτι-

κά τεχνολογικά ινστιτούτα, τα οποία διαθέτουν άριστα καταρτισμένο προσωπικό, 

γνώστες της αγγλικής γλώσσας. Με εξαίρεση αυτόν τον τομέα, η παιδεία στη χώρα 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα με εξαίρεση περιοχές που έχουν αναλάβει πρωτο-

βουλίες σε εκπαιδευτικά ζητήματα. Επιπλέον, υπάρχει έντονη διαμάχη μεταξύ αυ-

τών που υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας και αυτών που θεωρούνται 

πιο παραδοσιακοί. 

Στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας η Κίνα έχει το ρόλο του σώματος και η   

Ινδία τον εγκέφαλο της ανάπτυξης της περιοχής. Ωστόσο η Ινδία παρουσιάζει με-

γάλο χάσμα ανάμεσα στην ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας και τους υπόλοι-

πους οικονομικούς κλάδους καθώς δεν υπάρχει αναπτυγμένη βιομηχανία στη χώ-

ρα, και ο γεωργικός τομέα είναι απαρχαιωμένος όπως και ο κλάδος των μετα-

ποιήσεων.  

Η στασιμότητα αυτή στους παραπάνω κλάδους οφείλεται κυρίως στις πολι-

τικές αποφάσεις του κυβερνόντος κόμματος , οι οποίες όμως βοηθούν και τις νέες 

αναπτυξιακές συγκυρίες. Έτσι, τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό της χώρας γίνο-

νται ορισμένες προσπάθειες ώστε η Ινδία να μπορέσει να ανέλθει στην παγκόσμια 

πολιτική σκηνή και να θεωρείται μια σημαντικά υπολογίσιμη δύναμη.  
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Ως προς τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με άλλα κράτη θα λέγαμε ότι βρί-

σκεται πιο κοντά στη Δύση και τις ΗΠΑ εξαιτίας κυρίως της αντιπαράθεσης της με 

το ακραίο Ισλάμ. Για το λόγο αυτό η χώρα βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το Πακι-

στάν το οποίο προβληματίζει την πολιτική ηγεσία της Ινδίας. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην διεκδίκηση εδαφών στο Κασμίρ από 

το Πακιστάν αλλά και τις τρομοκρατικές ενέργειες. Ωστόσο , στο πολιτικό επίπεδο 

η Ινδία διατηρεί καλές σχέσεις με την ηγεσία του Αφγανιστάν και είναι αντίθετη με 

τους Ταλιμπάν. 

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας ανταγωνισμός με την Κίνα εξαιτίας 

κυρίως των σχετικών μεγεθών και των σχέσεων του Πεκίνου με το Πακιστάν. Πα-

ράλληλα, η Ινδία διατηρεί οικονομικές σχέσεις με το Ιράν στον τομέα της ενέργειας 

και καλές αλλά προσεκτικές σχέσεις με χώρες της ΝΑ Ασίας. Επίσης υπάρχει    

ανταγωνισμός με την Κίνα για τα ενεργειακά προϊόντα της Κεντρικής Ασίας. Η 

σχέση της Ινδίας και της Κίνας με την Ρωσία είναι ρευστή, επειδή το Κρεμλίνο τις 

βλέπει σαν ανταγωνίστριες δυνάμεις. Σημαντικό είναι και το επίπεδο σχέσεων που 

διατηρεί με χώρες της κεντρικής Ασίας όπως το Ουζμπεκιστάν Τατζικιστάν, Κιργι-

στάν και το Τουρκμενιστάν. Το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν μάλιστα παρου-

σιάζουν πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης κυρίως λόγω των πρώτων υλών και 

των υδρογονανθράκων που διαθέτουν.  

Αν και η χώρα του Καζακστάν παρουσίασε το 2008‐09 κάποια προβλήματα 

λόγω κυρίως μείωσης των τιμών του πετρελαίου, ωστόσο αυτά  έχουν ξεπεραστεί 

και πλέον σημειώνει ανάπτυξη που αγγίζει το 6%. Αντίστοιχα στο Ουζμπεκιστάν, 

υπάρχει σημαντική ανάπτυξη κυρίως λόγω του χρυσού και των άλλων πρώτων 

υλών. Η συγκεκριμένη χώρα ωστόσο έχει αναπτύξει τον ιδιωτικό τομέα και δη-

μιούργησε καλές υποδομές για βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη.64 

                                                 
64

 Ανδριανόπουλος Α. "ΙΝΔΙΑ, ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ, o ο ρόλος τους στη διεθνή πολι-
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4.3 Ο ρόλος της Ινδίας στο Αφγανιστάν 

Το Αφγανιστάν αποτέλεσε ουσιαστικά την δυτική πύλη για το πέρασμα των 

εισβολέων στην Ινδία ενώ  σήμερα τα δύο κράτη δεν έχουν κοινά σύνορα καθόσον 

ανάμεσα τους παρεμβάλλεται το κράτος του Πακιστάν. Παλαιότερα  η Ινδία διατη-

ρούσε φιλικές σχέσεις με το Αφγανιστάν ενισχύοντας το κατά καιρούς σε κρίσιμες 

καταστάσεις. Η μόνη περίοδος που διασπάστηκαν οι σχέσεις τους ήταν με την δι-

ακυβέρνηση των Ταλιμπάν, οι οποίοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με το Πακιστάν 

και επομένως ακολούθησαν εχθρική στάση απέναντι στην Ινδία, με χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα την ενίσχυση των μουσουλμάνων στο Κασμίρ.65 

Ωστόσο η εγκατάσταση της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν και τη διεθνοποίηση 

του τζιχάντ, πυροδότησε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να εξαχθεί η ισλαμική 

τρομοκρατία και στη γειτονική Ινδία. Έχοντας στο πλευρό του τους φανατικούς 

μουτζαχεντίν, το Πακιστάν εξεδίωξε την Ινδία από το Αφγανιστάν με  τρομοκρατικά 

κτυπήματα εναντίον της, με κυριότερα την κατάληψη αεροπλάνου των Ινδικών   

αερογραμμών το 2000 καθώς και τις βομβιστικές επιθέσεις εναντίον της Ινδικής 

πρεσβείας στην Καμπούλ τον Ιούλιο του 2008 και τον Οκτώβριο του 200966. Πα-

ράλληλα, οργάνωσε ακραίες ισλαμικές ομάδες στις αμφισβητούμενες περιοχές του 

Κασμίρ με σκοπό την αποσταθεροποίηση της χώρας.  

Ωστόσο, η πτώση των Ταλιμπάν ομαλοποίησε τις σχέσεις των δύο χωρών. 

Αν και αρχικά παρείχε πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη στη Βόρεια Συμμαχία, 

γρήγορα αποκατέστησε τις σχέσεις της με όλες τις εθνικές και πολιτικές ομάδες 

της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των Παστούν. Επιπλέον, υποστήριξε την 

κυβέρνηση Καρζάϊ από την έναρξη της θητείας, της υλοποιώντας ένα μεγαλεπή-

βολο σχέδιο ανοικοδόμησης της χώρας. Επενδύοντας  περίπου 1,2 δις $ σε δημι-

ουργία αναπτυξιακών υποδομών, κατασκευές κοινωφελών έργων, καθώς και αν-

θρωπιστική βοήθεια η Ινδία βρίσκεται σήμερα στην πέμπτη θέση  από πλευράς 

οικονομικών παροχών.  Από αυτές τις επενδύσεις, τα περισσότερα κεφάλαια     

έχουν προοριστεί σε έργα υποδομής και δεν στοχεύουν τόσο σε εκμετάλλευση 

πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με την 
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απόφαση της Ινδίας να μην αποστείλει στρατεύματα στο Αφγανιστάν συνέβαλε 

στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώ-

ρες.67 

4.4 Στρατηγική θέση Ινδίας 

Η ανάδειξη της Ινδίας ως πολιτική δύναμη ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου, όπου η τότε πολιτική ηγεσία της χώρας χρησιμοποίησε την ανε-

ξαρτησία της από τη Μ. Βρετανία ως μέσο για να μπορέσει να ασκήσει παγκόσμια 

επιρροή. Οι ενέργειες αυτές, παρουσίασαν την Ινδία ως ένα ισχυρό πρότυπο      

ελευθερίας και αυτονομίας στις χώρες του Τρίτου Κόσμου.  

Ωστόσο, η πορεία της Ινδίας αποδείχθηκε ρεαλιστική καθώς εγκαταλείφτηκε 

το αντιαποικιοκρατικό πρόσωπο της χώρας και παράλληλα υιοθετήθηκαν νέες φι-

λοδοξίες από τους ηγέτες με σκοπό να δημιουργήσουν μια νέα οικονομική υπερ-

δύναμη. Από τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησαν ορισμένες οικονομικές μεταρρυθμί-

σεις σύμφωνα με τις οποίες κατάφεραν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ινδοί 

να ξεπεράσουν το όριο της φτώχιας και να δημιουργηθεί μια ισχυρή μεσαία τάξη. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως η Ινδία είναι πλέον μια από τις ισχυρότερες πα-

γκόσμιες δυνάμεις με γεωπολιτικό ενδιαφέρον ώστε Ρωσία και ΗΠΑ να την προ-

σελκύουν ως σημαντικό σύμμαχο στην περιφερειακή τους επιρροή. Η Ινδία από τη 

άλλη, αποδέχεται αυτές τις εξελίξεις καθώς εξυπηρετούν τα δικά της συμφέροντα 

απέναντι στην επιθετικότητα του Πακιστάν και την ανάπτυξη της Κίνας.  

Εδώ και δεκαετίες γίνονται συζητήσεις σχετικά με τη στρατηγική σημασία 

της Ινδίας, καθώς είναι μια από τις ανερχόμενες δυνάμεις της ασιατικής ηπείρου η 

οποία βρίσκεται γεωγραφικά ανάμεσα από τις πιο πλούσιες και παραγωγικές χώ-

ρες. Αν και είναι μια χώρα με ποικίλα προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν 

άμεσα , από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει κάνει τεράστια πρόοδο στον τομέα 

της οικονομίας της και η πολιτική που ασκεί είναι πολύ προσεκτική σε θέματα     

ξένων επενδύσεων. Η βιομηχανία της έχει κάνει αλματώδη βήματα αλλά ο αγροτι-

κός της τομέας παραμένει ακόμη απαρχαιωμένος με μεγάλα προβλήματα που δεν 

ευνοούν την μελλοντική ανάπτυξη του Παράλληλα , το δημογραφικό πρόβλημα 
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είναι ένα ακόμη ζήτημα που επιβαρύνει την οικονομία της χωρίς ωστόσο να έχουν 

βρεθεί και εδώ κάποιες λύσεις.68 

4.5 Οικονομική άνοδος της Ινδίας 

Η χώρα της Ινδίας πριν τους παγκόσμιους πολέμους ήταν μια αποικιοκρα-

τική χώρα με βρετανική κυριαρχία για πάνω από διακόσια χρόνια, που μόλις το 

1947 κηρύχθηκε ως ανεξάρτητο κράτος. Η χώρα στο δρόμο της ανεξαρτησίας της 

είχε να αντιμετωπίσει σημαντικότατα ζητήματα με κυριότερο τη φτώχεια, τις ενδη-

μικές ασθένειες, τη ραγδαία αύξηση των γεννήσεων αλλά και μια πολιτική αστά-

θειας με ανοργάνωτη κεντρική διοίκηση. Πολλά από αυτά τα θέματα κυρίως με τον 

οικονομικό τομέα, αντιμετωπίστηκαν από επενδύσεις στη βιομηχανία που προέρ-

χονταν κυρίως από δάνεια αλλά και ξένες επιχειρήσεις. Από την δεκαετία του 80 η 

χώρα πέρασε και σε κάποια πρόοδο στον τομέα του εμπορίου αφού έχει κάνει με-

γάλα ανοίγματα διεθνώς. Σήμερα, οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας της είναι σε 

αυξημένο ποσοστό και μαζί με την Κίνα διεκδικούν συνεχώς διεθνή επενδυτικά 

κεφάλαια. 

Παράλληλα, οι επενδύσεις αυτές την κάνουν ακόμη πιο ανταγωνιστική με 

αποτέλεσμα να στοχεύει σε μια ανάπτυξη που καταπολεμά τη φτώχεια και ενδυ-

ναμώνει την οικονομία χωρίς να λειτουργεί εις βάρος των φτωχών.  

Βάση στοιχείων που αποκαλύπτει το υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας, 

από το 1991 ο μέσος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξής της αγγίζει το 6%, το 2003 

είχε 7,1%. ενώ το 2004 εκτοξεύθηκε στο 8,6%. Η βιομηχανική παραγωγή επιταχύ-

νεται, ενώ η άνοδος της κεφαλαιαγοράς, η οποία αντιστοιχεί στο 35% του ΑΕΠ, 

ενισχύουν την επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη και συντελούν στην 

αύξηση της εγχώριας ζήτησης.  

Έπειτα από αναλύσεις κορυφαίων οικονομολόγων η Ινδία κατατάσσεται ως 

δεύτερη αναδυόμενη οικονομία της Ασίας μετά την Κίνα. Τα σχέδια που αναπτύσ-

σει η σημερινή πολιτική ηγεσία της χώρας είναι να υπάρξει φιλελευθεροποίηση της 
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οικονομίας της χώρας και να αυξηθεί το μερίδιο της στο παγκόσμιο εμπόριο για τα 

επόμενα χρόνια.  

Το οικονομικό μοντέλο της Ινδίας, που στηρίζεται στις υψηλού επιπέδου 

αλλά χαμηλού κόστους υπηρεσίες, με εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό κυρίως 

στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας, έχει κατακτήσει σε μικρό χρονι-

κό διάστημα μεγάλο μερίδιο της διεθνούς αγοράς, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες 

του κόσμου, όπως η Microsoft, μεταφέρουν εκεί την παραγωγή λογισμικού τους. 

Συγκριτικά με την Κίνα, η Ινδία έχει ένα προβάδισμα σε αυτόν τον τομέα καθώς 

διαθέτει πολυπληθές υψηλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και η οικονομική   

ανάπτυξή της σε μεγάλο βαθμό βασίζεται σε εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις διεθνείς αγορές και όχι σε απλή μετεγκατά-

σταση μονάδων βιομηχανικής παραγωγής. Με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες 

της χώρας για ενέργεια, μελέτες δείχνουν πως η ζήτηση για φυσικό αέριο θα υπερ 

τετραπλασιαστεί τα επόμενα είκοσι χρόνια.69 

Σχετικά με την κατανάλωση πετρελαίου, η χώρα εισάγει σχεδόν το 70% των 

συνολικών αναγκών της σε «μαύρο χρυσό» , καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν 

παρουσιάζει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η χώρα είναι υποχρεωμένη να δαπα-

νά ετησίως περίπου 1 δισ. δολάρια σε εξωτερικά αποθέματα πετρελαίου και φυσι-

κού αερίου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της. Η κατάσταση αυτή έχει κάνει 

επιτακτική τη σύσφιγξη των σχέσεων με τους ενεργειακά πλούσιους γείτονές της, 

αλλά και με τη Ρωσία και το Ιράν. Συγκεκριμένα, η Ινδία είχε κλείσει συμφωνία με 

το Ιράν το 2005, το οποίο θα παρείχε στην Ινδία από το 2009 και για μία 25ετία 

περίπου, 5 εκατομμύρια τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

 Η μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική της χώρας από τη μια 

στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας υποδομής και την αξιοποίηση των 

ενεργειακών πηγών της, και από την άλλη , στην αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων 

της αγοράς με ταυτόχρονη δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για 

την προσέλκυση μεγαλύτερων ξένων επενδύσεων. Η Κίνα, το Πακιστάν, και η    

Ινδία, τρεις χώρες με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, κλείνουν συμφωνίες δισεκα-
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τομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή αγωγών και λιμανιών με την εκπόνηση 

σχεδίων αλληλοεξυπηρέτησης επί χάρτου. 

Η έναρξη των διπλωματικών σχέσεων για την κατασκευή αγωγών αερίου 

ξεκίνησε στη σύνοδο των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και η κυβέρνηση της 

Ινδίας ανακοίνωσε το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που έκανε με το Πακιστάν, 

το Ιράν, το Μπαγκλαντές, τη Μιανμάρ και το Τουρκμενιστάν. Οι έξι χώρες, με κοινή 

απόφαση, αποφάσισαν να κατασκευάσουν τρεις αγωγούς για τη μεταφορά φυσι-

κού αερίου προς την Ινδία. Ο πρώτος θα ξεκινάει από το Ιράν και θα φτάνει διαμέ-

σου του Πακιστάν, ο δεύτερος από το Τουρκμενιστάν διαμέσου του Αφγανιστάν 

και του Πακιστάν και ο τρίτος θα καταλήγει στην Ινδία αφού περάσει από τη Μιαν-

μάρ και το Μπαγκλαντές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δύο χώρες όπως το 

Πακιστάν και η Ινδία, περιφερειακές πυρηνικές δυνάμεις με σοβαρότατες εδαφικές 

διαφορές μεταξύ τους, μπαίνουν στην περιπέτεια μιας ενεργειακής συνεργασίας 

που μπορεί μεν να μοιάζει με προάγγελο μιας ευρύτερης πολιτικής προσέγγισης, 

εξίσου, όμως, μπορεί να καταστεί μήλον της έριδος ανάμεσα σε δύο «προαιώνιους 

εχθρούς». Ταυτόχρονα, η συνεργασία με την Τεχεράνη είναι αμφίβολο αν θα υλο-

ποιηθεί όσο η Ουάσιγκτον σχεδιάζει την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.70 

 Μια άλλη συνεργασία, Κίνας – Πακιστάν, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί σ' ένα 

γιγαντιαίο έργο που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την ισχύ τους στην περιοχή. 

Πρόκειται για ένα λιμάνι τεραστίων διατάσεων, για την εξυπηρέτηση πετρελαιοφό-

ρων, που κατασκευάζει η κυβέρνηση του Πεκίνου στην Αραβική Θάλασσα (νότιο 

Πακιστάν), λίγα χιλιόμετρα μακριά από την έρημο του Βελουχιστάν. Το λιμάνι αυτό 

που ετοιμάζεται πυρετωδώς, δίπλα στο ψαροχώρι Γκουαντάρ, βρίσκεται κοντά στα 

σύνορα με το Ιράν και μοιραία θα αποτελέσει το «αντίπαλο δέος» στην αμερικανι-

κή παρουσία στη Μέση Ανατολή.71 

Τέλος ξεκίνησε στην κεντρική Ινδία, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί έως τον 

Αυγ του 2016, η κατασκευή του μεγαλύτερου, παγκοσμίως, φωτοβολταικού σταθ-

μού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο νέος σταθμός θα έχει ισχύ 750 MV και 

όταν ξεκινήσει τη λειτουργία του θα αφήσει στη δεύτερη θέση τον σταθμό Desert 

Sun light στην Καλιφόρνια, ο οποίος έχει ισχύ 550 MV. Ο σταθμός κατασκευάζεται 
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στο κρατίδιο Μάντια Πραντές, σε μια έκταση 15 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο 

προϋπολογισμός του έργου είναι 643 εκατομμύρια δολάρια και θα χρηματοδοτηθεί 

από μια κοινοπραξία της κρατικής Urja Vikas και της ιδιωτικής Solar Energy 

Corporation of India. Τουλάχιστον 20% της παραγόμενης ενέργειας θα χρησιμο-

ποιείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κρατιδίου.72 

4.6 Ενεργειακές επιδιώξεις   

Η ενέργεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για την Ινδία, και θα είναι η  μεγα-

λύτερη προτεραιότητα για τα επόμενα έτη. Μια σημαντική μελέτη που εκπονήθηκε 

για την ινδική κυβέρνηση δείχνει ότι, η εξάρτηση της Ινδίας από τις εισαγωγές    

ενέργειας από άλλα κράτη αυξάνεται ταχέως, ταυτόχρονα με τη συνεχιζόμενη αύ-

ξηση του πληθυσμού και τις οικονομία.73 

 Ήδη ως η πέμπτη μεγαλύτερη χώρα κατανάλωσης ενεργείας στον κόσμο, 

η Ινδία αναμένεται να φτάσει στην τρίτη  μεγαλύτερη  το 2030, ξεπερνώντας την 

Ιαπωνία και τη Ρωσία.  Σύμφωνα με αναφορά  του Οργανισμού των ΗΠΑ Energy 

Information, η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας στην Ινδία αναμένεται να αυξηθεί 

κατά 3,6% ανά έτος, διπλασιάζοντας από 537 εκατομμύρια ΤΙΠ το 2005 σε 1.299 

εκατομμύρια ΤΙΠ το 2030.  Ινδία θα πρέπει να πενταπλασιάσει παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας δυναμικότητας του από 1.600 γιγαβάτ σε σχεδόν 8.000 γιγα-

βάτ.74 

Ωστόσο, μια υπερβολική εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσι-

κού αερίου,  θα μπορούσε να σύρει την Ινδία σε βαθιά γεωπολιτικά  παιχνίδια στην 

περιοχή της Ασίας, όπως η προστασία  ζωτικών  εμπορικών δρόμων, όπως τα 

Στενά του Ορμούζ και του δυναμικού Babal Mandab. Η περίπτωση αστάθειας στη  

Κεντρική Ασία, κάνει πλέον εμφανές την στρατηγική αναγκαιότητα της Ινδίας για 

εξεύρεση εναλλακτικών πυγών ενέργειας και εισαγωγής  αερίου και πετρελαίου. 
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Η Ευρώπη  παρέχει μια ελκυστική εναλλακτική λύση για την Ινδία, όχι τόσο 

με τη μορφή της εισαγωγής  ενέργειας, αλλά  στην  παροχή τεχνογνωσίας στον 

τομέα της τεχνολογίας,  των μεταφορών και ειδικότερα στην πυρηνική, ηλιακή και 

υδροηλεκτρική παραγωγή ενέργειας. Το Κοινό Σχέδιο Δράσης ΕΕ και Ινδίας, τονί-

ζει την ενεργειακή ασφάλεια ως κύριο μέλημα τόσο της Ινδίας όσο και της ΕΕ και 

τις από κοινού προσπάθειες, για την ανάπτυξή  εναλλακτικών  μορφών  ενέργεια,  

ποιό αποτελεσματικών  και φιλικών  προς το περιβάλλων.   

Σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας, έχουν ουσιαστικά συμφέροντα 

στην Ινδία, όπως η  βρετανική Gas,  η Royal Dutch Shell, η CairnEnergy της Σκω-

τίας και η Gazde France. Αυτή η ευρωπαϊκή παρουσία του ιδιωτικού τομέα στην 

Ινδία θα μπορούσε να παρέχει τους Ινδούς πολύτιμες γνώσεις και  υποδομές για 

την έρευνα και την ανάπτυξη.75 

Ενώ η Ινδία φαίνεται να κοιτά προς την Ευρώπη για μια μακροπρόθεσμη 

συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής  μεταρρύθμισης, αναμένει από τη Ρωσία 

να ικανοποιήσει την άμεση και αυξανόμενη ανάγκη της, για εισαγόμενο πετρέλαιο 

και φυσικό αερίου. Ενώ η Ινδία βασίζεται όλο και περισσότερο από τις εισαγωγές 

ενέργειας, η Ρωσία διαθέτει ένα πλεόνασμα  σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο το   

οποίο εξάγει. Τα οφέλη από αυτή τη κατάσταση έχει ήδη αρχίσει να αξιοποιεί η Ιν-

δία, με μια επένδυση  1.770.000.000 $ στο project SakhalinI76,αποφέροντας της 

πάνω από 600.000 βαρέλια πετρελαίου, το Νοέμβριο του 2006. Ινδία επιδιώκει 

σθεναρά περαιτέρω συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως η συμμετοχή της  και στο 

project SakhalinIII και μια πιθανή επιχείρηση από κοινού εξερεύνησης και εξόρυ-

ξης πετρελαίου με την  Gazprom. Η Ρωσία  επίσης είναι ένας πολύτιμος συνεργά-

τη για την Ινδία, σχετικά  με το στρατηγικό της στόχο, της ενεργειακής ποικιλομορ-

φίας. Η Ρωσική τεχνογνωσία,  συνέβαλε τα μέγιστα για την  ολοκλήρωση των δύο 

πυρηνικών αντιδραστήρων στο Koodankulum.  

Πέρα από την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία με τη Ρωσία , η Ινδία 

στοχεύει και σε περαιτέρω  γεωπολιτικές  επιδιώξεις στην κεντρική Ασία. Η Ινδία 
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ελπίζει ότι η Ρωσία μπορεί να την βοηθήσει να  αυξήσει την επιρροής στην ευρύ-

τερη περιοχή της κεντρικής Ασίας (συμπεριλαμβανομένων ακόμα και αρκετών 

πρώην σοβιετικών  δημοκρατιών), η οποία στο μέλλον θα είναι η περιοχή από την 

οποία θα διέρχονται πολύ αγωγοί φυσικού αερίου και πετρελαίου, ζωτικής σημα-

σίας για την Ινδία .77 

Συνοψίζοντας, τόσο η Ευρώπη όσο και η Ρωσία θα συνεχίσουν να συνερ-

γάζονται με την Ινδία, μία συνεργασία η όποια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 

τις στρατηγικές επιδιώξεις της Ινδίας, στο τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, της 

άμυνας και της ενέργειας.   
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Κεφάλαιο 5ο : Συσχετισμοί των σχέσεων Ινδίας 

5.1 Σχέσεις Ινδίας - Αφγανιστάν 

Η στάση της Ινδίας απέναντι στο Αφγανιστάν, οφείλεται στην αντιπαλότητα 

με το Πακιστάν για την επιρροή στη χώρα. Το Πακιστάν θέλοντας να αντιμετωπίσει 

τον κίνδυνο αντιπαράθεσης μεταξύ Ινδίας και Αφγανιστάν, οδηγήθηκε  στην στήρι-

ξη του κινήματος  των Ταλιμπάν στην προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Ινδί-

ας. Η ύπαρξη μιας πλουραλιστικής σταθερής και βιώσιμης κυβέρνησης στην οποία 

δε θα συμμετέχουν ακραία ριζοσπαστικά στοιχεία αποτελεί την κύρια πολιτική επι-

δίωξη της Ινδίας, η οποία με τον τρόπο αυτό θα αναβαθμίσει την εθνική της ασφά-

λεια έναντι του Πακιστάν και θα πετύχει τη σταθεροποίηση του Αφγανιστάν. Στο ζή-

τημα της ασφάλειας εντάσσεται και ο περιορισμός διακίνησης ναρκωτικών, που 

πραγματοποιείται κυρίως διαμέσου του Πακιστάν. Αν και τα μέτρα που έλαβε η Ιν-

δική κυβέρνηση είχαν ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των μεταφερόμενων 

φορτίων, το πρόβλημα εξακολουθεί να απασχολεί τις Ινδικές αρχές. Το εμπόριο 

ναρκωτικών, στενά συνδεδεμένο με τη χρηματοδότηση των παραστρατιωτικών ισ-

λαμικών ομάδων που δρουν κατά της Ινδίας επιδρά καθοριστικά στο ζήτημα εξα-

γωγής της Ισλαμικής τρομοκρατίας78. 

 Ωστόσο πέρα από τα εθνικά συμφέροντα, η εμπλοκή της Ινδίας στο 

Αφγανιστάν οφείλεται και σε οικονομικά αίτια καθώς η Ινδία ενδιαφέρεται για την 

πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους,  που έχει το Αφγανιστάν. Έτσι επιδιώκει : 

 1. Την απόκτηση προσβάσεων, μέσω των σχεδιαζόμενων αγωγών, 

στα πετρελαιοπαραγωγά κράτη της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου, που θα 

της δώσουν τις δυνατότητες να υποστηρίξει την ακμάζουσα οικονομική της ανά-

πτυξη. 

2. Τη δυναμική της είσοδο στις αγορές της Κεντρικής Ασίας και της 

ευρύτερης Μέσης Ανατολής, μέσω των χερσαίων οδών που διέρχονται από το 

Αφγανιστάν και οι οποίες σήμερα βρίσκονται κάτω από την οικονομική κηδεμονία 

της Κίνας. 
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Το Αφγανιστάν  εκτιμάται ότι διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και 

φυσικού αερίου που ανέρχονται περίπου στα 3,6 έως 36 τρισεκατομμύρια κυβικά 

πόδια αέριο  και 0,4 έως  3,6 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Αυτά τα αποθέ-

ματα  είναι πιθανό να διαμορφώσουν ενεργειακό  ανταγωνισμό  στην περιοχή της 

Κεντρικής Ασίας . 

Η προσπάθεια ωστόσο της Ινδίας για οικονομική συμμαχία με το Αφγανι-

στάν δεν ευνοείται από το γεγονός ότι δεν έχουν κοινά σύνορα μεταξύ τους ενώ η  

εχθρική στάση του Πακιστάν που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο χώρες δεν διευκο-

λύνει την κατάσταση. Η συμπεριφορά αυτή πλήττει εξίσου το Αφγανιστάν, κυρίως 

στις ευαίσθητες νοτιοανατολικές επαρχίες, όπου οι φυλές των Παστούν διατηρού-

σαν παραδοσιακά ισχυρές εμπορικές σχέσεις με την Ινδία. Σε απάντηση η Ινδία 

συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με το Ιράν, πραγματοποιώντας στρατηγικές επεν-

δύσεις προκειμένου να αποκτήσει προσβάσεις στο Αφγανιστάν καθώς και στις  

αγορές της Κεντρικής Ασίας.79
 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι η Ινδία αποσκοπεί σε ένα ενοποιημένο 

και αυτόνομο Αφγανιστάν το οποίο θα μπορεί να εκπληρώνει τις οικονομικές και 

ενεργειακές ανάγκες της, που αναμένεται να εκτοξευτούν το 2030 εισάγοντας το 

85% των καυσίμων που χρειάζεται. 

5.2 Σχέσεις Ινδίας  και λοιπούς κύριους δρώντες 

Στο σημείο αυτό παρατηρείται πως τα συμφέροντα της Ινδίας και των ΗΠΑ 

στην περιοχή του Αφγανιστάν συμπίπτουν, κάτι που ισχύει και με τα συμφέροντα 

άλλων εμπλεκομένων όπως η Ρωσία και η Κίνα. 

Οι παραπάνω χώρες επιδιώκουν μια πολιτική σταθερότητα του Αφγανιστάν  

χωρίς επιρροές των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα  αλλά και  τον περιορισμό διακί-

νησης των παραγόμενων ναρκωτικών. Με μια όμως προσεκτικότερη ματιά παρα-

τηρείται πως οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και των άλλων προαναφερόμενων κρατών 

δεν χαρακτηρίζονται από σταθερότητα καθώς Ισχυρότερες σχέσεις φαίνεται πως 

μπορούν μέχρι τώρα να έχουν η Ρωσία με τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες του 

Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν και Κιργιστάν, όπου υπάρχει ταύτιση των συμφερό-
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ντων τους. Αν και η ανάγκη της Ινδίας για υδρογονάνθρακες την οδηγεί σε τροχιά 

συνεργασίας με τη Ρωσία οι κοινές τους επιδιώξεις για περιφερειακή ηγεμονία πι-

θανώς μελλοντικά να τους οδηγήσουν σε σύγκρουση. 

Οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας διαφοροποιούνται από την εποχή ακόμη 

της βρετανικής αποικιοκρατίας. Τα συνοριακά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών 

οδήγησαν στον Σινο - Ινδικό πόλεμο του 1962 ο οποίος έληξε με περιφανή νίκη 

των Κινέζων.  Η Ινδία θεώρησε ταπεινωτική την ήττα της κάτι που δεν ευνόησε το 

θετικό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών. Σε αυτό ήρθε να προστεθεί και η προ-

σέγγιση της Κίνας με το Πακιστάν, στο οποίο παρέχει σημαντική υποστήριξη σε 

διπλωματικό οικονομικό και στρατιωτικό τομέα. Σχετικά με τις σχέσεις της Ινδίας με 

το Ιράν, υπάρχει θετικό κλίμα καθώς και οι δύο πλευρές επιδίωξαν την πτώση των 

Ταλιμπάν ενισχύοντας τους πολέμαρχους της Βόρειας Συμμαχίας. Το σημείο ω-

στόσο στο οποίο υπάρχουν ακόμη διαφωνίες είναι η παρουσία στρατιωτικών δυ-

νάμεων των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Η Ινδία είναι θετική απέναντι στην παρουσία 

στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς έτσι αποτρέπεται η επάνοδος των 

Ταλιμπάν. 

Το κράτος με το οποίο η Ινδία διατηρεί τις λιγότερες καλές  σχέσεις είναι το 

Πακιστάν καθώς, όπως προαναφέραμε υπάρχουν αντικρουόμενα εθνικά συμφέ-

ροντα ειδικά στην κατάσταση που επικρατεί στο Κασμίρ. Από την άλλη πλευρά το 

Πακιστάν θεωρεί ότι η προσπάθεια της Ινδίας να διεισδύσει στο Αφγανιστάν έχει 

σκοπό την στρατηγική κύκλωση του ιδίου. 

Συμπερασματικά , θα λέγαμε ότι η Ινδία είναι η χώρα που θίγεται λιγότερο 

από την παραμονή των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, καθώς 

έτσι εξασφαλίζεται η σταθερότητα στην περιοχή. Παράλληλα,  η Ινδική κυβέρνηση  

θεωρεί ότι η στάση των ΗΠΑ θα οδηγήσει στην επάνοδο των Ταλιμπάν με απρό-

βλεπτες για την ίδια συνέπειες. Έτσι, το σημείο προστριβής μεταξύ των ΗΠΑ και 

της Ινδίας είναι η επιδίωξη των ΗΠΑ να επιλυθεί το Αφγανικό πρόβλημα, διασφα-

λίζοντας πρωτίστως τα συμφέροντα του Πακιστάν. Στο σημείο αυτό η Ινδία έρχεται 

αντίθετη διότι η ενίσχυση της δύναμης του Πακιστάν με τη βοήθεια των ΗΠΑ θα 

αποτελεί συνεχιζόμενη απειλή για τα εθνικά της συμφέροντα.80 

                                                 
80

 Tellis, A., & Mukharji, A. (2010). «Is a regional strategy viable in Afghanistan?», σ. 36. 



54 
 

 
 

5.3 Διεθνείς στρατηγικές σχέσεις της Ινδίας 

Μετά τη διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης, που αποτελεί και τον μεγαλύτε-

ρο αγοραστή όπλων της Ινδίας καθώς και η αλλαγή στην δομή του διεθνούς συ-

στήματος η Ινδία έχει αποκτήσει μια διαφορετική πολιτική στην προσέγγιση άλλων 

χωρών. Έτσι, από πρωταγωνίστρια του Κινήματος των Αδέσμευτων Κρατών, η 

Ινδία έχει μετακινηθεί προς μια πιο φίλο αμερικανική στάση. Η αρχή του 21ου αιώ-

να βρήκε την Ινδία να επαναπροσδιορίζει την θέση της στο παγκόσμιο επίπεδο, 

από έναν περιορισμένο ρόλο στην υπο-ήπειρο, σε έναν κυρίαρχο ρόλο στην περι-

οχή του Ινδικού Ωκεανού που εκτείνεται από τον Κόλπο του Άντεν μέχρι τα στενά 

της Μαλάκα. Ενώ το 1998 πραγματοποίησε μια επιπλέον σειρά από υπόγειες πυ-

ρηνικές δοκιμές που έδωσαν στην Ινδία την δυνατότητα να έχει αυτήν την στιγμή 

και τα 3 πυρηνικά μέσα: στρατηγική αεροπορία, διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυ-

ραύλους και πυραύλους υποβρυχίων. Από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, πέρα 

από τις διαρκείς σχέσεις με την Ρωσία, όπως για την από κοινού ανάπτυξη και 

παραγωγή μαχητικού αεροσκάφους 5ης γενιάς και μεταγωγικού αεροσκάφους 

πολλαπλών ρόλων, η Ινδία έχει συνάψει μεγάλης εμβέλειας αμυντικές σχέσεις με 

το Ισραήλ και την Γαλλία, ενώ έχει αυξήσει την οικονομική, στρατηγική και στρατι-

ωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.81 

Το 2008, μια μη στρατιωτική πυρηνική συμφωνία υπεγράφη ανάμεσα στην 

Ινδία και τις ΗΠΑ. Παρόλο που η Ινδία κατείχε ήδη πυρηνικά όπλα και δεν είχε υ-

πογράψει την «Συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων», η Διεθνής Οργάνωση 

Ατομικής Ενέργειας απέσυρε τις ενστάσεις της, λήγοντας τους προηγούμενους 

περιορισμούς στην πυρηνική τεχνολογία και εμπόριο της Ινδίας. Ως συνέπεια, η 

Ινδία έγινε το έκτο defacto κράτος με πυρηνικό  οπλοστάσιο. Ακολούθως η Ινδία 

υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας σχετικά με την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική 

χρήση με την Ρωσία, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. 

Η χώρα έχει παράσχει 100.000 στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις για 

να υπηρετήσουν σε 35 ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ σε 4 ηπείρους. Συν των 

άλλων, η Ινδία είναι μέλος της ομάδας G4, μέσω της οποίας μαζί με την Γερμανία, 

την Ιαπωνία και την Βραζιλία επιδιώκει την μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφα-
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λείας του ΟΗΕ με την προσθήκη των τεσσάρων αυτών χωρών και 2 ακόμη αφρι-

κανικών, ακόμα κι αν για τα πρώτα 15 χρόνια δεν θα έχουν δικαίωμα βέτο. Η με-

γαλύτερη σύγχρονη ανησυχία της Ινδίας είναι οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες 

Νεπάλ, Σρι Λάνκα, και κυρίως Πακιστάν, πάνω σε θέματα σχετικά με άλυτες συ-

νοριακές διαφορές, κατανομή φυσικών πόρων, μετανάστευση και δραστηριότητες 

επαναστατικών ομάδων.82 

Η Ινδία συχνά προσπάθησε να χρησιμοποιήσει συνθήκες, συμμαχίες και 

οικονομικό καταναγκασμό για να εναντιωθεί σε ενέργειες γειτόνων που η Ινδία  

θεωρεί ως απειλές ασφαλείας, αν και η Κίνα και το Πακιστάν γενικά    έχουν μα-

ταιώσει τέτοιες προσπάθειες. Παράδειγμα της στενής σύνδεσης του Πακιστάν με 

τα ινδικά ζητήματα ασφαλείας είναι η πυρηνική αντιπαράθεση των δύο χωρών κα-

τά την διάρκεια του πολέμου στο Καργίλ, Κασμίρ, το 1999 και η τρομοκρατική επί-

θεση στο ινδικό κοινοβούλιο το 2001. Παρά τις δυσκολίες αυτές, εντάσεις ανάμεσα 

στην Ινδία και το Πακιστάν έχουν μειωθεί και μέσα από διάφορες διμερείς συνα-

ντήσεις από το 1997, με αποκορύφωμα από το 2004 και πέρα, οι δύο χώρες έδει-

ξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την επίλυση των διαφωνιών τους, και συγκεκριμένα για 

την περιοχή Jammu and Kashmir. Μερικά επιτεύγματα των συνομιλιών είναι η υ-

πογραφή εκεχειρίας, επαναλειτουργία λεωφορειακών και σιδηροδρομικών γραμ-

μών ανάμεσα στις δύο χώρες, ακαδημαϊκές ανταλλαγές, μείωση στρατιωτικής πα-

ρουσίας κατά μήκος των συνόρων, η άρση περιορισμών στις Ξένες Άμεσες Επεν-

δύσεις κ.α. Οι συνομιλίες διακόπηκαν μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 

2008 στην πόλη Mumbai, ωστόσο συνεχίζονται από το 2011 και μετά.83  

Επιπλέον, Η Ινδία σήμερα, προσπαθεί να ενδυναμώσει την παρουσία της 

στις διαστημικές αποστολές και έρευνες. Η διαστημική υπηρεσία της, η Indian 

Space Research Organization (ISRO) τον Φεβρουάριο του 2013 σημείωσε την 

23η διαδοχική επιτυχή εκτόξευση πυραύλου με δορυφόρους σταθερής τροχιάς, 

ενώ τον Απρίλιο του 2008 έσπασε ένα παλαιότερο ρωσικό ρεκόρ, εκτοξεύοντας 

ταυτόχρονα 10 δορυφόρους. Επίσης το 2008, η ISRO εκτόξευσε επιτυχώς το 

πρώτο της σεληνιακό όχημα, το Chandrayaan-1, την ώρα που τα μελλοντικά σχέ-

δια περιλαμβάνουν περαιτέρω ανάπτυξη πυραύλων εκτόξευσης γεωστατικών δο-
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ρυφόρων, επανδρωμένες διαστημικές αποστολές και περαιτέρω εξερεύνηση της 

Σελήνης.84 

5.4 Οι Ινδό-Ρωσικές σχέσεις 

Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, τόσο η Ινδία και η Ρωσία αγωνίστηκαν για πολλά 

χρόνια για να καθορίσουν τις σχέσεις τους με υπόλοιπους σημαντικούς παίκτες 

στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, όπου οι κανόνες της διεθνούς πολιτικής ήταν   

ακόμα ρευστοί και όπου είναι οι όροι και συνθήκες των οικονομικών συσχετισμών 

και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εθνών βρίσκονταν σε φάση επανεκκίνησης. Κα-

θώς η Ινδία ανέβαινε τις θέσεις στην παγκόσμια ιεραρχία μεταξύ των κρατών, 

πολλοί στην Ινδία συνέχισαν να στηρίζονται στη Ρωσία για την παρεμπόδιση του 

«μονοπολικού καθεστώτος στην παγκόσμια τάξη». Η πιο ξεκάθαρη κίνηση προς 

αυτήν την κατεύθυνση ήταν η προσπάθεια να χαραχθεί ένα στρατηγικό τρίγωνο 

συνεργασίας Ρωσίας – Κίνας – Ινδίας.85 

Η πρόταση για το τρίγωνο μεταξύ των τριών αυτών χωρών είχε αρχικά 

προέλθει από τον πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας, Yevgeny Primakov, κατά 

την επίσκεψή του στην Ινδία το 1998, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα συ-

νιστούσε τον σχηματισμό μιας δύναμης για μεγαλύτερη περιφερειακή και διεθνή 

σταθερότητα. Αλλά, όπως κάθε κράτος που θα συμμετείχε στο τρίγωνο αυτό 

χρειάζονταν τις ΗΠΑ για να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα, η πρωτοβουλία 

αυτή δεν θα μπορούσε να κινηθεί πέρα από τις γραμμές της θεωρίας.86 

Σήμερα, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται σε φάση ύφεσης και με όλο και περισσό-

τερες τάσεις αμφισβήτησης τους, κυρίως από την Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία όλο και 

περισσότερο αγωνιούν να αποκτήσουν ρόλο στο ενδεχόμενο μιας πανασιατικής 

ηγεμονίας των κινέζων. Η Ρωσία μοιράζεται ένα κοινό στρατηγικό στόχο με την 

Ινδία, για μια σταθερή ισορροπία δυνάμεων στην Ασία, όπου η Κίνα γίνεται όλο και 

πιο απειλητικά μεγάλη. Αυτή είναι η βασική γεωπολιτική επιτακτική ανάγκη που 
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αναγκάζει το Νέο Δελχί και την Μόσχα να χτίσουν γέφυρα συνεργασίας μεταξύ 

τους. Αν και αυτό δεν έχει συζητηθεί ανοιχτά, αποτελεί την κρυφή ατζέντα των δύο 

χωρών πίσω από την ταχύτητα με την οποία προσπαθούν να αναθεωρήσουν τη 

σχέση τους. Η άνοδος της Κίνας είναι η νέα πραγματικότητα που η Ινδία και η Ρω-

σία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της δια-

μόρφωσης των Ινδο-ρωσικών σχέσεων στο μέλλον.87 

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις διμερείς αλλά και στις πολυμερείς πρωτο-

βουλίες που προτείνονται και από τις δύο πλευρές. Σε διμερές επίπεδο, μετά την 

ολοκλήρωση μιας δεκαετούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης, που εγκαινιάστηκε το 

2000, το Νέο Δελχί και η Μόσχα αποφάσισαν να εξελίξουν την συνεργασία τους σε 

μια «Ειδική και Προνομιούχο Στρατηγική Εταιρική Σχέση» το 2010. Σε πολυμερές 

επίπεδο, η προώθηση από ρωσικής πλευράς της τριμερούς συνεργασίας Ρωσίας 

– Κίνας – Ινδίας και της ομαδοποίησης των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα 

και Νότια Αφρική), έχει ως στόχο την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της έναντι στη 

Δύση και την ανάγκη για μια επανευθυγράμμιση της παγκόσμιας τάξης μετά τον Β 

Παγκόσμιο Πόλεμο, που βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην ανεξέλεγκτη κυρι-

αρχία των ΗΠΑ. Δεδομένης της αυξανόμενης κυριαρχίας της Κίνας στην παγκό-

σμια οικονομία, δεν είναι ακόμα σίγουρο εάν τέτοιες πρωτοβουλίες, από μόνες 

τους, είναι ικανές να διαμορφώσουν την εξελισσόμενη περιφερειακή και παγκό-

σμια ισορροπία δυνάμεων υπέρ της Ρωσίας και της Ινδίας.88  

5.5 Η μακρόχρονη Ινδό-Ρωσική συνεργασία 

Ως προς τις σχέσεις της Ινδίας με τη Ρωσία παρατηρείται ότι σχετίζονται με 

θέματα εμπορίου άμυνας και ενέργειας. Οι σχέσεις αυτές ωστόσο δεν είναι πρό-

σφατες αλλά υπάρχουν από την εποχή της ανεξαρτησίας της Ινδίας το 1947 μέχρι 

και σήμερα. Συγκεκριμένα από το 1963 οι δύο χώρες έχουν μια στενή συνεργασία 

γύρω από τη μεταφορά όπλων καθώς η Ρωσία πούλησε στην Ινδία σοβιετικά MiG 

21s. Το 1971 , όπου υπογράφτηκε η συνθήκη Ειρήνης και Φιλίας η σχέση των δύο 
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χωρών έλαβε επίσημο χαρακτήρα . Επιπλέον μετα τον ψυχρό πόλεμο υπήρξαν 

πωλήσεις όπλων που ευνόησαν στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ τους.89 

Παράλληλα, το 1990 η Ρωσία έδωσε προηγμένα όπλα στην Ινδία και το μα-

χητικό Su-30. Κάνοντας μια ιστορική αναφορά, βλέπουμε πως μετά την πτώση της 

σοβιετική Ένωσης οι σχέσεις αμβλύνονται στο πεδίο της άμυνας, της βιομηχανίας 

και της επιστήμης. Ωστόσο κατά την εποχή διακυβέρνησης του Γιέλτσιν οι σχέσεις 

των δυο χωρών επιδεινώθηκαν , με το Νέο Δελχί να κρατά αποστάσεις από τη 

Μόσχα., ενώ στα χρόνια του Πούτιν , έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους κάτι 

που έχει ενοχλήσει τις ΗΠΑ, ειδικά και με την αδιαφορία της Ινδίας στο ζήτημα της 

Κριμαίας.90  

Το Δεκέμβριο του 2015 η Ινδία υπέγραψε με τη Ρωσία αμυντική συμφωνία 

ύψους 250δις δολαρίων που αφορούσε την κατασκευή 12 πυρηνικών σταθμών 

από την ρωσική εταιρεία Rosatom στην Ινδία. Η κατασκευή αυτή , θα συμφωνεί με 

τους κανόνες ασφαλείας που αποφασίστηκαν μετά το ατύχημα στη Φουκοσίμα. 

Παράλληλα, οι δύο χώρες αποφάσισαν την κατασκευή δύο αντιδραστήρων στους 

πυρηνικούς σταθμούς «Kudan kulam» και υπέγραψαν μια ενεργειακή συμφωνία 

στο χώρο των υδρογονανθράκων που αγγίζει τα 5δις δολάρια μεταξύ της ρωσικής 

Rosneft και της ινδικής Essar Oil. Με τη συγκεκριμένη συμφωνία η ρώσικη εταιρεία 

Rosneft υπέγραψε ένα δεκαετές συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύεται να παρέχει  

πετρέλαιο σε σταθερή τιμή στην Ινδία. Με αυτή τη συμφωνία φαίνεται ξεκάθαρα 

πως η Ρωσία , μέσω της Ασίας μπορεί να αντισταθεί στις κυρώσεις που της έχουν 

επιβληθεί εξαιτίας της Κριμαίας. Στα μελλοντικά τους σχέδια είναι και η συνεργασία 

των δύο χωρών στην εξόρυξη και εμπλουτισμό ουρανίου.91 

Οι συμφωνίες ωστόσο δεν σταματούν εδώ. Στο χώρο της άμυνας , οι δύο 

δυνάμεις υπέγραψαν συμφωνία που αγγίζει τα 50δις και αφορά μεταξύ των άλλων 

και την προμήθεια από την Ινδία ως συμπαραγωγή του υπερμαχητικού πέμπτης 

γενιάς Τ-50 PAKFA, την ανάπτυξη του οποίου έχει χρηματοδοτήσει με ποσό 2 δισ. 

ευρώ η Ινδία και 400 ελικόπτερα τύπου Ka-226. Επίσης, αποφασίστηκε η κατα-

σκευή πυραύλων «BrahMos, η κατασκευή όλμων «Mango» και η κατασκευή τε-
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θωρακισμένων Τ-90 στην οποία θα συμμετάσχουν από κοινού ρώσικες και Ινδικές 

εταιρείες και η κατασκευή τους θα πραγματοποιείται στην Ινδία.92 

5.6 Η άμυνα στις σχέσεις Ινδίας - Ρωσίας 

Η άμυνα, φυσικά, παραμένει στο επίκεντρο των Ινδο-ρωσικών σχέσεων. 

Δεν είναι μόνο η Ρωσία ο μεγαλύτερος προμηθευτής αμυντικών συστημάτων και 

στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ινδία, αλλά γενικότερα η εξωτερική πολιτική των 

δύο χωρών σε ότι αφορά της μεταξύ τους σχέσεις, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων κοινής έρευνας, σχεδιασμού, ανάπτυξης, και συμπαραγωγής    

εξοπλιστικών συστημάτων93. Η Ινδία, από την πλευρά της, ήταν ένα από τα λίγα 

κράτη που ήταν έτοιμο να χρηματοδοτήσει την παραγωγή όπλων στη Ρωσία σε 

μια εποχή που η ρωσική βιομηχανία όπλων αντιμετώπιζε μία σχετική αταξία λόγω 

της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Η παραδοσιακή σχέση αγοραστή - πω-

λητή  σε ότι αφορά τα αμυντικά συστήματα έχει πλέον μετατραπεί σε μια βιομηχα-

νική συνεργασία που δίνει έμφαση στην από κοινού ανάπτυξη όπλων. Η Ρωσία 

είναι η μόνη χώρα με την οποία η Ινδία διαθέτει ένα θεσμοθετημένο από το      

Υπουργείο άμυνας μηχανισμό μεταφοράς και προώθησης της υψηλής τεχνολογίας 

σε ότι αφορά τον αμυντικό εξοπλισμό καθώς και συμπαραγωγή αμυντικών συστη-

μάτων. Η Ινδία πλέον παράγει αρκετά Ρωσικά εξοπλιστικά συστήματα, συμπερι-

λαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων, δεξαμενές και αεροσκάφη. Η Ρωσία 

συμφώνησε να επεκτείνει περαιτέρω τις προμηθευτικές της σχέσεις με την Ινδία σε 

ότι αφορά εξοπλιστικά συστήματα, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς 

το εύρος των σχέσεων αυτών, και έχει επίσης συμφωνήσει να δώσει το σήμα για 

την συμμετοχή της Ινδίας σε συνεργασία σχετικά με εξελιγμένους τομείς της αμυ-

ντικής τεχνολογίας, εξέλιξη την οποία οι ΗΠΑ και άλλα κράτη βλέπουν με επιφυλα-

κτικότητα.94 

Η διμερής αυτή σχέση αμυντικών προμηθειών βρίσκεται όμως και υπό πίε-

ση καθώς η Ινδία έχει προσαρμοστεί στο μεταβαλλόμενο χαρακτήρα του σύγχρο-
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νου πολέμου και μετατόπισε τις ανάγκες της για αμυντικό εξοπλισμό προς μία κα-

τεύθυνση για αγορά έξυπνων όπλων, τομέας στον οποίο η Ρωσία δεν μπορεί   

επαρκώς να ανταπεξέλθει. Ήδη, λόγω του ότι έχουν πυκνώσει οι αμυντικές σχέ-

σεις της Ινδίας με το Ισραήλ και σινάμα έχει ανοίξει η αγορά οπλικών συστημάτων 

των ΗΠΑ προς την Ινδία, έχει μεταλλάξει την Ρωσική θέση ως προς τις σχέσεις της 

Μόσχας με το Νέο Δελχί. Η προσφορά των ΗΠΑ προς την Ινδία συγκεκριμένων 

οπλικών συστημάτων και μεταφορικών αεροσκαφών, αποτελεί ένα μικρό δείγμα 

του τι θα ακολουθήσει.  

Σε αντίθεση με περισσότερες από 60 ναυτικές ασκήσεις που έχει συμμετά-

σχει η Ινδία με τις ΗΠΑ, η Ινδία έχει πραγματοποιήσει μόνο πέντε τέτοιες ασκήσεις 

με τη Ρωσία95 .Η Ινδία απέρριψε τη ρωσική προσφορά $10,4 δισεκατομμυρίων για 

126 μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλού ρόλου (MMRCA) υπέρ της προσφοράς της 

Γαλλικής πλευράς. Αν και η Μόσχα δεν εξωτερίκευσε ποτέ δημοσίως την απογοή-

τευσή της για αυτήν την εξέλιξη, το έκανε επί του πρακτέου ακυρώνοντας μερικές 

σημαντικές στρατιωτικές ασκήσεις που είχε προγραμματισμένες με την Ινδία,    

εκφράζοντας έτσι την απογοήτευσή της.96 

Ο ινδικός στρατός παρασκηνιακά επικρίνει την υπερβολική εξάρτηση από 

τη Ρωσία για την απόκτηση των αμυντικών εξοπλισμών, καθώς υπήρξαν και κα-

ταγγελίες από την ινδική Πολεμική Αεροπορία και το ινδικό στρατό για καθυστερή-

σεις στην παράδοση και την επισκευή ρωσικού εξοπλισμού και έλλειψη ανταλλα-

κτικών. Αν και υπάρχει σίγουρα η ανησυχία μεταξύ των ινδικών ενόπλων δυνάμε-

ων για τη ρωσική συμπεριφορά σε αυτά τα θέματα, είναι σαφές ότι η Ρωσία είναι 

το μόνο κράτος που είναι πρόθυμο να μοιραστεί την τεχνογνωσία αιχμής που δια-

θέτει σχετικά με την ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών τελευταίας τεχνολογίας τύ-

που «έξυπνων όπλων» καθώς και την υπεράσπιση του στρατηγικού χαρακτήρα 

συνεργασίας που έχει με την Ινδία, συμπεριλαμβανομένων αεροπλανοφόρα και 

πυρηνικών υποβρυχίων. Είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ίσως 

η μόνη μεγάλη παγκόσμια δύναμη που δεν έχει πουλήσει αμυντικής τεχνολογία 

προς το Πακιστάν. Παρά τις επανειλημμένες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των 

Ρωσικών παραγγελιών οπλικών συστημάτων, η Ινδία εξακολουθεί να βασίζεται 

στη Ρωσία για τις αμυντικές δαπάνες. Η Ρωσία θα παραμείνει ο πιο σημαντικός 
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εταίρος της Ινδίας στο άμεσο μέλλον, καθώς και τα δύο κράτη κινούνται προς την 

από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή νέων οπλικών συστημάτων για να διατηρηθεί 

ισχυρή η σχέση τους. Αυτό θα είναι το κλειδί για τη διατήρηση της Ινδο-ρωσικής 

συνεργασίας με δεδομένες τις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές ανάγκες των Ινδικών 

ενόπλων δυνάμεων.97 

`Η Ινδία είναι ευαίσθητη στις σχέσεις της με την Ρωσία, λόγω του ότι η Ρω-

σία διαθέτει επίσης μια εξαιρετική σχέση όσον αφορά τις αμυντικές της προμήθειες 

με την Κίνα. Είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής αμυντικού εξοπλισμού στην Κίνα, 

με αποτέλεσμα ο εκσυγχρονισμός των κινεζικών στρατιωτικών δυνάμεων να οφεί-

λει πολλά στις ρωσικές προμήθειες.98  Δεν είναι μόνο αυτό το γεγονός καθαυτό 

που θορυβεί την Ινδία λόγω των άμεσων στρατηγικών συνεπειών που αυτή η 

σχέση έχει για την ινδική ασφάλεια, αλλά δημιουργεί επίσης κλιμακωτές επιπτώ-

σεις λόγω του ότι η ρωσική στρατιωτική τεχνολογία και τεχνογνωσία μπορεί εμμέ-

σως να μεταφερθεί στο Πακιστάν μέσω της Κίνας. Ως εκ τούτου, οι προοπτικές της 

Ινδο-ρωσικής αμυντικής συνεργασίας θα αξιολογηθούν από την Ινδία υπό το πρί-

σμα των ρωσικών προμηθειών άμυνας με την Κίνα.99 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ανησυχίες στη Ρωσία σχετικά με την     

αναπτυσσόμενη ινδική στρατηγική ευθυγράμμιση με τις ΗΠΑ, ακόμη και αν η Ρω-

σία κρατάει ολοένα και πιο επιθετική στάση έναντι των ΗΠΑ και γενικότερα της 

Δύσης. Όμως, η ραγδαία άνοδος της Κίνας απειλεί την περιφερειακή      ισορροπία 

των δυνάμεων στην Ασία, και για αυτό τον λόγο η Μόσχα και το Νέο Δελχί έχουν 

ήδη αρχίσει να εργάζονται από κοινού για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κινεζικής 

περιφερειακή ηγεμονία. Η Κίνα έχει εισαγάγει μια σημαντική ποσότητα αμυντικών 

όπλων από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, αλλά πλέον 

που κατέχει το know-how της παραγωγής οπλικών συστημάτων είναι σχεδόν έτοι-

μη να εξάγει μεγάλο μέρος αμυντικών εξοπλισμών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, 

υποδαυλίζοντας έτσι τη Ρωσία. Αυτή η εκδοχή των Ρωσικό-κινεζικών σχέσεων έχει 

δημιουργήσει τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο κρατών με τη Ρωσία να υποδηλώνει 
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ότι ένα από τα πιο πρόσφατα μαχητικά αεροσκάφη που κατασκεύασαν οι Κινέζοι 

είναι αντίγραφο ενός αεροσκάφους που είχε προμηθεύσει η Ρωσία στο Πεκίνο τη 

δεκαετία του ’90.100  Με δεδομένη τη σταθερή επιδείνωση των Σινο-ινδικών σχέ-

σεων κατά τα τελευταία χρόνια, η απειλή της Κίνας θα είναι ένας από τους σημα-

ντικότερους παράγοντες στον καθορισμό των αμυντικών σχέσεων της Ινδίας με τη 

Ρωσία στο προσεχές μέλλον.101 

5.7 Ινδία, Κίνα και Shanghai Cooperation Organization 

Μετά την παγκόσμια κρίση, η περιοχή της Ασίας φαίνεται ότι διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στα οικονομικά ζητήματα και μάλιστα όσον αφορά τον έλεγχο σε 

χώρες γεωπολιτικής σημασίας. Η Ινδία και η Κίνα που αποτελούν δύο από τις    

ανερχόμενες δυνάμεις, τις λεγόμενες BRICS. Με το Ουζμπεκιστάν και το Καζακ-

στάν αποτελούν σημαντικές οικονομικές δυνάμεις της Ασίας που παρά τα προ-

βλήματα που υπάρχουν στην περιοχή, δεν σημείωσαν σημαντικές απώλειες. Οι 

παραπάνω χώρες συμμετέχουν στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης 

(Ο.Σ.Σ. –Shanghai Cooperation Organization - η μετεξέλιξη του Shanghai Five) 

κάτι που τις τοποθετεί στο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, ειδικότερα με τα τεράστια 

διαθέσιμα που διαχειρίζονται και τις καθιστούν ικανές να έχουν ενεργό ρόλο στις 

διεθνείς αγορές.102 

Η συμμετοχή στον Ο.Σ.Σ. της Ρωσίας και της Κίνας, δύο κρατών με πυρηνι-

κά όπλα στην κατοχή τους τα οποία είναι και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφα-

λείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελί-

ξεις στην συγκεκριμένη περιοχή της Κεντρικής Ασίας, καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέ-

ρουσα την περαιτέρω ενασχόληση με τις εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες που ανα-

λαμβάνει ο οργανισμός αυτός. Ακόμη, υπάρχει και η προοπτική προσθήκης περαι-

τέρω μελών στον Οργανισμό αυτό, όπου εκτός από τα 6 κράτη που αποτελούν 

μέλη του, συμμετέχουν στον Οργανισμό, με την ιδιότητα του παρατηρητή, το Ιράν, 

η Ινδία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και η Μογγολία. Επίσης, με μία άλλη ιδιότητα, 
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αυτή των εταίρων που συμμετέχουν σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις, συμμετέ-

χουν η Λευκορωσία, η Σρι Λάνκα και η Τουρκία. 

Όλα αυτά τα κράτη λοιπόν, μόνιμα μέλη, παρατηρητές και συνδιαλεγόμενοι 

εταίροι, στο σύνολο τους καταλαμβάνουν γεωγραφικά μία τεράστια έκταση παγκο-

σμίως, καθιστώντας το Ο.Σ.Σ. έναν από τους πιο μεγάλους περιφερειακούς οργα-

νισμούς. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Οικονομικού Οργανισμού της Σαγκάης, 

έχουν περίπου το μισό πληθυσμό παγκοσμίως, (45% του συνολικού πληθυσμού 

της γης). Ακόμη, τα ενεργειακά τους αποθέματα σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και 

λοιπά ορυκτά καύσιμα, όπως επίσης και σε χρυσό, είναι εξίσου σημαντικά. Εκτός 

από την Ρωσία και την Κίνα οι οποίες επίσημα έχουν πυρηνικά όπλα, και είναι μό-

νιμα μέλη του Ο.Σ.Σ., ενδεχομένως και η Ινδία, το Πακιστάν και το Ιράν έχουν 

δραστηριοποιηθεί στην πυρηνική οπλοκατοχή. 

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Eric Weiner, ο οποίος υπήρξε για δύο χρό-

νια ανταποκριτής του NPR στο Νέο Δελχί, μέσα από το βιβλίο του “The Shadow 

Market: How Sovereign Wealth Funds Secretly Dominatethe Global Economy” 

(2011) αποκαλύπτεται η πραγματική δύναμη των σχετικών κρατικών «σκοτεινών» 

ταμείων (κυρίως Κίνας, Άμπου Ντάμπι, Σιγκαπούρης, Νοτίου Κορέας, Σαουδικής 

Αραβίας και Νορβηγίας αλλά με εξ ίσου μεγάλες δυνατότητες της Ρωσίας, του 

Ουζμπεκιστάν και του Καζακστάν). Μετά την κατάρρευση των κρατικών ομολόγων 

στα αντίστοιχα χρηματιστήρια και τις ανακατατάξεις σε τιμές αγροτικών προϊόντων 

και μετάλλων , υποστηρίζεται ότι πίσω από αυτά υπάρχουν τα συμφέροντα αυτών 

των Ταμείων. (Sovereign Wealth Funds). Επιπλέον, το EFSF (European Financial 

Stability Facility) έχει άμεση σχέση με αυτά τα Ταμεία καθώς συμβάλλουν στην ε-

νεργοποίηση και το σχηματισμό των κεφαλαίων του.103 
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Κεφάλαιο 6ο: Σχέσεις Ινδίας - ΗΠΑ 

6.1 Η προσέγγιση Ινδίας- ΗΠΑ 

Η συμμαχία Ινδίας- ΗΠΑ ξεκίνησε από το 1962 έπειτα από την ήττα της 

χώρας στον πόλεμο με την Κίνα. Αν και υπήρξαν κάποιες δεκαετίες ψυχρότητας 

στις σχέσεις τους, ακολούθησε μια τάση ινδοαμερικανικής συνεργασίας με πολύ 

καλύτερες βάσεις.104 

Ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ των τριών χωρών, δηλαδή Ινδίας, Κίνας ΗΠΑ 

θεωρούνται πολύπλοκες καθώς συχνά συγκρούονται τα οικονομικά και ενεργειακά 

τους συμφέροντα. Από τη μια η ΗΠΑ δεν αναζητά τον περιορισμό της Κίνας παρά 

το εμπάργκο για τα πυρηνικά, καθώς η Ινδία με τον τρόπο αυτό αναζητά καλύτε-

ρους αγοραστές πυρηνικού εξοπλισμού στην περιοχή της Ευρώπης. Επιπλέον , 

αν και η Ινδία έχει διαφωνίες με την Κίνα, ωστόσο έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή 

εμπορική συμμαχία.105 

Συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας υπάρχει και στον αμυντικό τομέα. Το 

2005 μεταξύ των δυο χωρών υπογράφτηκε η Συμφωνία Αμυντικού Πλαισίου με 

την οποία προβλέπεται ευρεία επέκταση των διμερών στρατιωτικών δεσμών. Με 

τη συμφωνία αυτή, η Ινδία αποκτά τεχνολογία αιχμής στην εγχώρια βιομηχανία της 

πολεμικού εξοπλισμού , ενώ οι ΗΠΑ αντικαθιστούν με αυτόν τον τρόπο τους κύρι-

ους προμηθευτές σε πολεμικό εξοπλισμό, τη Ρωσία και το Ισραήλ. Παράλληλα με 

αυτή τη συμφωνία, οι ΗΠΑ αποκτούν κοινές επιχειρήσεις με τις ινδικές ένοπλες 

δυνάμεις και ευκολότερη πρόσβαση στα ινδικά λιμάνια.106  

Το 2009 , το Ιούλιο , υπογράφτηκε νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο 

αυτών χωρών με την οποία προβλέπεται αύξηση των πωλήσεων αμερικανικών 

όπλων στο Νέο Δελχί και η εγκατάσταση αμερικανικών πυρηνικών αντιδραστήρων 

σε δύο τοποθεσίες. Επιπλέον, οι δύο χώρες αποφάσισαν για την επίβλεψη της 

«τελικής χρήσης» των αμερικανικών όπλων και της τεχνολογίας που θα πωληθεί 
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στην Ινδία. Έτσι η Ινδία υποχρεούται να τηρεί την αμερικάνικη νομοθεσία σχετικά 

με την πώληση όπλων , η οποία αναφέρει πως όταν μια χώρα αγοράζει αμερικά-

νικο αμυντικό εξοπλισμό δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί υπέρ τρίτων χωρών.107 

Μια ακόμη συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών υπογράφτηκε το 2010 και 

αφορά την επανεπεξεργασία των πυρηνικών αποβλήτων. Με τη νέα αυτή συμφω-

νία οι ΗΠΑ μπορούν πλέον να πωλήσουν στην Ινδία πυρηνικούς αντιδραστήρες, 

καύσιμα και τεχνολογία με αντάλλαγμα το άνοιγμα πυρηνικών εγκαταστάσεων της 

χώρας σε επιθεωρήσεις του ΟΗΕ.108 

Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών περιέχει και κάποιες θα λέ-

γαμε αδυναμίες καθώς οι ΗΠΑ δεν παρουσιάζουν ισχυρή (πλεονασματική) οικο-

νομία όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, χώρες που μπορούν να διαθέσουν δισεκατομ-

μύρια σε περιπτώσεις οικονομικών και πολιτικών δυσχερειών. Παράλληλα, η Ινδία, 

παρόλο που είναι σε παγκόσμια κλίμακα η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία με βάση 

την αγοραστική της δύναμη, αποτελεί ωστόσο τον 11οεμπορικό εταίρο των ΗΠΑ 

και 18ο προορισμό για τις αμερικάνικες εξαγωγές. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 

το 2013 οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δυο χωρών έφτασαν στα 93 δις δο-

λάρια, ενώ οι αμερικανικές επενδύσεις άγγιξαν τα 12,7δις από το 2000 μέχρι σή-

μερα. 

Αν και η συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών που υπογράφτηκε το 2008 στό-

χευε κυρίως στην αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων, δεν απέδωσε τα μέγι-

στα, καθώς εξαιτίας πολιτικών αποφάσεων της Ινδίας επί της προεδρίας του Μαν-

μόχαν Σινγκ, επετράπησαν οι επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών.109  

Παρόλα αυτά το 2015 , τον Ιανουάριο, πραγματοποιήθηκε νέα συμφωνία 

μεταξύ των δύο χωρών που αφορούσε τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για μη 

στρατιωτικούς σκοπούς, κάτι που είχε μπλοκαριστεί από το 2008. Η ινδική νομο-

θεσία θεωρούσε υπεύθυνους τους κατασκευαστές πυρηνικών σταθμών σε περί-

πτωση κάποιου ατυχήματος , ωστόσο με τη νέα συμφωνία αλλάζουν τα δεδομένα 

και πλέον ιδρύεται κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιριών που θα δίνει αποζημιώσεις 

στους κατασκευαστές για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων. Παράλληλα υπάρχει 
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παύση των πιέσεων για τον εντοπισμό πυρηνικών καυσίμων καθώς υπάρχει δε-

σμεύεται η ινδική πλευρά ότι δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. 

Ως αντάλλαγμα η Ινδία υποχρεούται να δημιουργήσει μια «δεξαμενή» ρευστότητας 

(με αρχική χρηματοδότηση 122 εκατ. δολαρίων) η οποία θα προστατεύει τους 

προμηθευτές μονάδων πυρηνικής ενέργεια όπως η General Electric και η Westing 

house Electric, από ευθύνες που μπορεί να προκύψουν. 

Οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί 

καθώς η κυβέρνηση Ομπάμα έχει επιδιώξει να αυξήσει τις ετήσιες εμπορικές συ-

ναλλαγές σε 500 δις δολάρια. Ενώ παράλληλα η Ινδία έχει κάνει διάφορες ενέργει-

ες οι οποίες αποβλέπουν στο άνοιγμα της ινδικής αγοράς σε ξένες επενδύσεις με 

σκοπό να αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργα-

σίας.  

Τον περασμένο Νοέμβριο, μια νέα συμφωνία ήρθε να ισχυροποιήσει ακόμη 

περισσότερο τις σχέσεις των δύο χωρών. Η νέα αυτή συμφωνία αφορά την ασφά-

λεια τροφίμων , κάτι που δημιουργεί ευνοϊκότερο κλίμα για μια παγκόσμια συμφω-

νία σε εμπορικά ζητήματα που είχαν περιοριστεί κατά τη σύνοδο του Μπαλί το 

2013. Στη συγκεκριμένη σύνοδο πάρθηκαν αποφάσεις σχετικά με την κατάργηση 

και τον περιορισμό γραφειοκρατικών διαδικασιών σε όλα τα τελωνεία παγκοσμίως. 

Αν και υπάρχει πρόβλεψη για οφέλη που φτάνουν τα 1 τρις δολάρια, η Ινδία απο-

κτά πλέον μεγαλύτερη ελευθερία ως προς την αποθήκευση και την επιδότηση κα-

ταναλωτικών προϊόντων. Αυτό άμεσα δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τον    

αγροτικό πληθυσμό αλλά και για τη σίτιση των πολιτών.110 

6.2 Σχέσεις Ινδίας - ΗΠΑ 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η Ινδία κράτησε μια ουδέτερη θα λέ-

γαμε στάση ενώ οι ΗΠΑ ως σύμμαχο τους στην ασιατική ήπειρο προτίμησαν το 

Πακιστάν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ινδία να στραφεί αργότερα προς την τότε 

Σοβιετική Ένωση.  
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Τα πρώτα βήματα για επαφές των δύο χωρών έγιναν το 2000, με τον πρό-

εδρο Μπιλ Κλίντον να επισκέπτεται την Ινδία. Ωστόσο τα γεγονότα της 11ης Σε-

πτεμβρίου το 2001 με τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Αμερική , σταμάτησαν τον 

κύκλο επαφών των δύο χωρών καθώς οι ΗΠΑ στράφηκαν εκ νέου προς το Ισλα-

μαμπάντ ως βασικό τους σύμμαχο για την «αποκατάσταση της τάξης» στο Αφγα-

νιστάν.111 

Σύντομα όμως, η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ τους ξεκίνησε και πάλι    

εντατικά καθώς οι ΗΠΑ είχαν ανάγκη από περισσότερους συμμάχους προκειμένου 

να κατορθώσουν να εναντιωθούν στην τρομοκρατία. Εμφανίσθηκαν πρόθυμες να 

«διακινδυνεύσουν» τις σχέσεις τους με το Πακιστάν, προκειμένου να εντάξουν και 

την Ινδία μεταξύ των βασικών τους συμμάχων ανά την υφήλιο. Χαρακτηριστική εί-

ναι η ανακοίνωση του Προέδρου Μπους, τον Ιούλιο του 2005, περί της προσφο-

ράς αμερικανικής βοήθειας στην Ινδία σε θέματα μη-στρατιωτικής πυρηνικής ενέρ-

γειας (civilian nuclear energy). Αυτό οδήγησε στην Ινδο-Αμερικανική Civil  Nuclear  

Agreement.112 

Η σημασία της Συμφωνίας αυτής δεν έγκειται μόνο στο γεγονός ότι επέτρε-

ψε την παροχή πυρηνικού καυσίμου και πρόσβαση σε πυρηνική τεχνολογία, στοι-

χεία βασικά για την οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας, αλλά και στο ότι αντιβαίνει στα 

σημεία της Συμφωνίας για Μη Πολλαπλασιασμό [Non-ProliferationTreaty (NPT) 

αλλά και εν γένει στη συνολική προσπάθεια των ΗΠΑ περί μη πολλαπλασιασμού  

σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο- ιδίως λαμβάνοντας υπ’όψιν την αντίδραση στη 

πυρηνική δοκιμή της Ινδίας το 1974. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας- συμ-

μαχίας ήταν η αύξηση των πωλήσεων αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ προς 

την Ινδία και ταυτόχρονα η μεταφορά της σημαντικής αυτής δύναμης (πολιτικής και 

στρατιωτικής) στην αμερικανική σφαίρα επιρροής. 

Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις, άλλωστε, φρόντισαν να αποδείξουν τη συμπά-

θειά τους προς τις ΗΠΑ προχωρώντας σε αγορά μεγάλης ποσότητας αμυντικού 

εξοπλισμού. Τον Απρίλιο του 2002 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά ενός υπερσύγ-

χρονου συστήματος ραντάρ, κατασκευής της Raytheon, συνολικής αξίας 140 εκατ. 
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δολαρίων. Επίσης η Ινδία φαίνετε ότι θα προχωρήσει στην αγορά 22 Apache AH-

64 Block III (επιθετικά ελικόπτερα) και 15 Chinook CH-47F (μεταφορικά ελικόπτε-

ρα) προς αντικατάσταση των γερασμένων επιθετικών ελικοπτέρων Mi-35 που δια-

θέτει για την ενίσχυση του στόλου αερομεταφοράς , το 2015. Το κόστος της αγο-

ράς των ελικοπτέρων αναμένεται να ανέλθει στα 2.5 δις δολάρια, ενώ με το κλείσι-

μο της συμφωνίας και την αγορά των ελικοπτέρων η Ινδία θα έχει αγοράσει από το 

2001, όπλα και εξοπλισμό από της ΗΠΑ αξίας μεγαλύτερης των 10 δις δολάρια, 

συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών P-8I Poseidon (Ανθυποβρυχιακού πο-

λέμου), C-130J και C-17 Globemaster (μεταφορικά αεροσκάφη).113 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η κυβέρνηση της Ινδίας εμφα-

νίζεται πρόθυμη να δαπανήσει περισσότερα από 2 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση, 

προκειμένου να προχωρήσει σε αγορές αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ. Επι-

πρόσθετα, το πολεμικό ναυτικό της Ινδίας φρόντισε να προσφέρει τις άνευ όρων 

υπηρεσίες τους στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν. Όμως αν 

και η βοήθεια που προσέφερε (και συνεχίζει να προσφέρει) η Ινδία προς τις ΗΠΑ 

στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας είναι σημαντική, θέτει όμως ένα αναπάντητο 

ερώτημα: «θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ακριβώς το ίδιο και στην 

περίπτωση κατά τη οποία η Κίνα ξεφύγει από τα όρια;». Βέβαια οι σχέσεις Κίνας- 

ΗΠΑ έχουν, σαφώς, βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά κανείς στην 

Ουάσιγκτον δεν μπορεί να θεωρήσει το Πεκίνο ως «εύκολο προς χειρισμό».114 

Ένα δε από τα θέματα όπου Ινδία και Κίνα έρχονται σε πλήρη σύγκρουση, 

είναι αυτό του προγράμματος αντιβαλλιστικής άμυνας των ΗΠΑ. Η Ινδία θεωρεί το 

όλο πρόγραμμα «θαυμάσιο και άξιο προς ανάπτυξη», ενώ η Κίνα έχει καταθέσει 

την πλήρη αντίθεσή της. Το είδος των σχέσεων ανάμεσα στην Κίνα και Ινδία μπο-

ρεί να θίξει τα συμφέροντα των ΗΠΑ, μόνο αν κάποιο από αυτά τα δυο κράτη επι-

διώξει να κυριαρχήσει εις βάρος του άλλου. Η Αμερική πρέπει να αποφεύγει να 

προβάλλει αντιρρήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ινδίας από κοινού με την 

Κίνα, επειδή δεν πρέπει να αφήσει να αιωρείται η υπόνοια ότι θέλει να ασκήσει ένα 

είδος κηδεμονίας στην ινδική χερσόνησο όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα. Ούτε 
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όμως είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να αποδέχεται τη δικαιολογία της Ινδί-

ας ότι ο σκοπός του πυρηνικού της προγράμματος είναι η αναχαίτιση της Κίνας.115 

6.3 Αμυντικές σχέσεις ΗΠΑ - Ινδίας 

Τον Ιανουάριο του 2015, ο Αμερικανός πρόεδρος ΜπαράκΟμπάμα έκανε 

ένα ιστορικό ταξίδι στην Ινδία για να γιορτάσει την Ημέρα Δημοκρατίας ως ο βασι-

κός καλεσμένος του πρωθυπουργού NarendraModi. Κατά την διάρκεια της επί-

σκεψης, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν έξι «διερευνητικές προσπάθειες» για την εν-

δεχόμενη κοινή ανάπτυξη και κατασκευή αμυντικών όπλων. Έκτοτε, η Ουάσιγκτον 

και το Νέο Δελχί έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Παρά το γεγονός ότι τα τρέ-

χοντα προγράμματα είναι σχετικά μικρά, θα μπορούσαν σύντομα να οδηγήσουν 

σε μεγαλύτερη συμμετοχή των κρίσιμων τεχνολογιών που η Ινδία αναζητά για να 

στηρίξει την αμυντική βιομηχανία της και, παρεπόμενα, να κάνει την Ινδία τον     

ισχυρό εταίρο που χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στην επανεξισορρόπησή 

τους στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.116 

Από την πλευρά της, η Ινδία είναι σε θέση να εντατικοποιήσει την κατάστα-

ση υπογράφοντας τις τρεις «θεμελιώδεις συμφωνίες» που οι Ηνωμένες Πολιτείες 

απαιτούν από όλους τους αμυντικούς εταίρους τους. Η υπογραφή των συμφωνιών 

αυτών μπορεί να οδηγήσει την Ινδία σε δέσμευση αμυντικής που θα μπορεί να   

έχει και μελλοντική διάρκεια. Ωστόσο για την επιτυχία των αμυντικών σχεδίων οι 

ΗΠΑ θα πρέπει να υπολογίζουν σε μια σταθερή διοίκηση και μια συνεκτική στρα-

τηγική για την υποστήριξη της συνεργασίας. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν 

να προσδιορίσουν ότι αυτή δεν είναι μια προσωρινή συνεργασία αλλά ότι πρόκει-

ται για μια συμφωνία που αφορά ένα μακροπρόθεσμο διάστημα. 

Επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να    

αποκτήσουν στενότερους δεσμούς με την Ινδία, αποκαλώντας την μάλιστα και 

«φυσικό σύμμαχο» καθώς θεωρούσαν πως είναι μια ανερχόμενη, δημοκρατική 
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δύναμη που μοιράζεται το στρατηγικό όραμα των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πε-

ριοχές Ασίας-Ειρηνικού και Ινδικού Ωκεανού. 

Ωστόσο η ανταπόκριση της Ινδίας δεν ήταν το ίδιο ένθερμη καθώς το Νέο 

Δελχί δίστασε να ευθυγραμμιστεί πολύ στενά με οποιαδήποτε υπερδύναμη, και 

είχε ανησυχίες σχετικά με την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Πακιστάν και την αξιοπι-

στία της Ουάσιγκτον μακροπρόθεσμα117. Στο κλίμα αυτό συνέβαλε και το γεγονός 

ότι οι κυρώσεις που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ στη χώρα της Ινδίας το 1998 ήταν ακό-

μη νωπές στη μνήμη των Ινδών ηγετών.  

Παρόλα αυτά, το 2008 σημειώθηκε αρκετή πρόοδο στην αποκατάσταση 

των σχέσεων των δύο κρατών όταν υπογράφτηκε η αμερικανο-ινδική πολιτική πυ-

ρηνική συμφωνία την οποία η Ουάσιγκτον προώθησε ως έναν τρόπο για να στηρί-

ξει την στρατηγική συνεργασία. Μάλιστα, από την ανάληψη των καθηκόντων του 

το 2014, ο Μόντι χαιρέτισε τους στενότερους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες 

ως μέσο για την προώθηση της εθνικής ασφάλειας και των οικονομικών στόχων 

της Ινδίας.118 

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν στενότερες σχέσεις μεταξύ των δύο 

κρατών , ακόμη και πριν από τον τελευταίο γύρο της διπλωματικής παγκόσμιας 

περιοδείας. Επίσης, οι δύο χώρες έχουν συμμετάσχει σε κοινές στρατιωτικές     

ασκήσεις με όλα τα όπλα. και πλέον φαίνεται πως η Ινδία διεξάγει περισσότερες 

ασκήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες από ό, τι με οποιαδήποτε άλλη χώρα.119 Την 

τελευταία δεκαετία, το διμερές αμυντικό εμπόριο έχει αυξηθεί, με την Ινδία να αγο-

ράζει μεγάλα συστήματα αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, ένας αριθμός που θα μπορούσε να ξεπεράσει σύντομα το στρατιωτικό 

εμπόριο της Ινδίας με την Ρωσία και το Ισραήλ, τους νυν κορυφαίους προμηθευτές 

όπλων της χώρας.120 
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Σήμερα πλέον, οι κινήσεις και οι δραστηριότητες των δύο χωρών αποσκο-

πούν σε ένα νέο είδος συνεργασίας και όχι απλά σε μια σχέση αγοραστή-πωλητή. 

Όπως και πολλές συμμαχικές των ΗΠΑ χώρες, έτσι και η Ινδία ελπίζει να πλοηγη-

θεί σε αυτή την μετάβαση με επιτυχία -και επικερδώς. Κατά την διάρκεια του ταξι-

διού του Ομπάμα, οι ΗΠΑ και η Ινδία οριστικοποίησαν ένα νέο, δεκαετές αμυντικό 

πλαίσιο 121 το οποίο στοχεύει στο να εφαρμόσει αποτελεσματικά την Πρωτοβουλία 

Αμυντικού Εμπορίου και Τεχνολογίας (Defense Tradeand Technology Initiative, 

DTTI) του 2012 η οποία είχε θέσει τις παραμέτρους για την αύξηση του αμυντικού 

εμπορίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας. 122 

Λίγους μήνες μετά την επίσκεψη του Ομπάμα, τον Ιούνιο του 2015, ο Αμε-

ρικανός υπουργός Άμυνας Ash Carter σταμάτησε στην Ινδία για να υπογράψει ε-

πίσημα τα έγγραφα του νέου πλαισίου. Τον Σεπτέμβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

δημιούργησαν ακόμη και ένα ειδικό γραφείο «Ταχείας Αντίδρασης για την Ινδία» 

στο Πεντάγωνο για τον εξορθολογισμό της αμυντικής συνεργασίας. Και στην συ-

νέχεια, τον Δεκέμβριο, ο Ινδός υπουργός Άμυνας Manohar Parrikar συναντήθηκε 

με τον Κάρτερ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στην    

αμυντική συνεργασία.123 

Πλέον, μετά την αμυντική αυτή συνεργασία , η Ινδία αποσκοπεί στο να 

μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοδυναμία στην κατασκευή δικού της αμυντι-

κού εξοπλισμού. Το να μπορεί η Ινδία να κατασκευάζει τα δικά της όπλα σίγουρα 

είναι ωφέλιμο για αυτήν αλλά θεωρείται απομακρυσμένη δυνατότητα για τις ανα-

πτυσσόμενες χώρες, λόγω του κεφαλαίου και της τεχνικής εξειδίκευσης που απαι-

τείται.124 

Έτσι λοιπόν, η ιδέα για ανάπτυξη, στην οποία δύο ή περισσότερες χώρες 

συμμετέχουν στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων αμυντικών ειδών λειτουρ-

γεί πολύ καλύτερα για αυτό το σκοπό. Όλες οι χώρες που συμμετέχουν διατηρούν 
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κάποια ιδιοκτησία επί της τεχνολογίας που παράγεται, αλλά μπορούν να μοιρα-

στούν το κόστος της έρευνας και τα κέρδη από τις πωλήσεις. Η συν-ανάπτυξη συ-

νήθως δεν συνεπάγεται την μεταφορά της τεχνολογίας από την μια χώρα στην άλ-

λη, επειδή το τελικό προϊόν συνήθως περιλαμβάνει νέα τεχνολογία που αναπτύ-

χθηκε και παράγεται καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας. Οι ρυθμίσεις αυτές 

μπορούν να είναι γραφειοκρατικά περίπλοκες και είναι δύσκολο να διευθετηθούν 

και να εφαρμοστούν. Απαιτούν ότι και οι δύο χώρες είναι σε πλήρη συμφωνία για 

το ποια είδη θα είναι αμοιβαία επωφελή για ανάπτυξη. 

Το επόμενο βήμα κάτω από την συν-ανάπτυξη είναι η συμπαραγωγή, η 

οποία περιλαμβάνει την κατασκευή αμυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας τεχνι-

κές πληροφορίες, ανταλλακτικά ή τεχνογνωσία από μια ξένη κυβέρνηση. Η συ-

μπαραγωγή προσφέρει τα δικά της οικονομικά πλεονεκτήματα -την ανάπτυξη μιας 

βιομηχανικής βάσης και την δημιουργία θέσεων εργασίας- ακόμη και αν η μεταφο-

ρά τεχνολογίας που εμπλέκεται είναι συχνά περιορισμένη. Τα έργα συμπαραγω-

γής επίσης αξίζουν τον κόπο γιατί επιτρέπουν σε μια χώρα να παράγει αμυντικά 

προϊόντα όχι μόνο για να τα χρησιμοποιήσει στο πεδίο της μάχης, αλλά και για να 

τα πουλήσει στο εξωτερικό. 

Αρχικά, η DTTI επικεντρώθηκε σε χαμηλού επιπέδου πρωτοβουλίες συν-

ανάπτυξης και παραγωγικής συνεργασίας. Τα τέσσερα διερευνητικά έργα είναι μέ-

τρια σε σχέση με την τεχνική πρόκληση και την στρατιωτική ευαισθησία. Μεταξύ 

αυτών είναι ήδη σε εξέλιξη δύο έργα συν-ανάπτυξης σε επίπεδο κυβέρνησης, που 

περιλαμβάνουν την έρευνα και την ανάπτυξη κινητών υβριδικών πηγών ηλεκτρικής 

ενέργειας και προστατευτικές πανοπλίες επόμενης γενιάς. Δύο επιπλέον επιχειρή-

σεις συμπαραγωγής , ένα κιτroll-onroll-off για το αεροσκάφος C-130 και το μίνι-

RavenCheel UAV, είναι ακόμα στην σειρά. Η σχετική έλλειψη προόδου στα τελευ-

ταία δύο φωτίζει την απροθυμία της Ινδίας να συνεργαστεί όταν οι τεχνολογίες που 

εμπλέκονται θεωρεί ότι είναι κατώτερες από αιχμής και την απροθυμία των Ηνω-

μένων Πολιτειών να ξεκινήσουν έργα που απαιτούν την μεταφορά των πιο ευαί-

σθητων και αποκλειστικών τεχνολογιών.125 
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Παρόλα αυτά, η δέσμευση και των δύο πλευρών για την συνεργασία συνε-

χίζεται, έστω και με τα προβλήματα της και νέα έργα εξακολουθούν να συζητού-

νται. Οι ομάδες εργασίας διερευνούν τώρα την δυνατότητα μεταφοράς τεχνολογίας 

και τεχνογνωσίας αεροπλανοφόρων και κινητήρων τζετ στην Ινδία για την δική της 

στρατιωτική αναβάθμιση. Αλλά μια αποτυχία να ευθυγραμμιστούν οι στόχοι και οι 

προσδοκίες θα μπορούσε τελικά να εκτροχιάσει την DTTI και να αναστείλει την 

πρόοδο στις αμυντικές σχέσεις.126 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να συνάπτουν σχέσεις αμυντικής συνεργα-

σίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να βοηθήσουν την δημιουργία των 

αμυντικών βάσεων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις αυτές είχαν σχεδιαστεί 

για να εξασφαλίσουν «υπεροχή σε στρατιωτική τεχνολογία επί πιθανών αντιπά-

λων». Στην πολιτική, όμως, ήταν σιωπηρή η ιδέα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δια-

τηρήσουν επίσης την τεχνολογική υπεροχή έναντι των συμμάχων τους. Αρχικά, 

κατά την περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

προτιμούσαν τις άμεσες πωλήσεις όπλων χαμηλότερης τεχνολογίας μέσω των 

προγραμμάτων Στρατιωτικής Βοήθειας και Πωλήσεων σε Ξένους Στρατούς έναντι 

σχεδίων συμπαραγωγής ή συν-ανάπτυξης.127 

Τελικά, καθώς οι οικονομίες των συμμάχων του ΝΑΤΟ ανέκαμψαν και επε-

δίωξαν μεγαλύτερη αμυντική ιθαγενοποίηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν την 

συμπαραγωγή και αργότερα, έργα συν-ανάπτυξης. Για παράδειγμα, η συμπαρα-

γωγή του συστήματος αεράμυνας HAWK (το οποίο ήταν μια προσπάθεια ολόκλη-

ρου του ΝΑΤΟ) αποδείχθηκε ότι αποτέλεσε ένα καθαρό κέρδος για τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, με μειωμένο κόστος παραγωγής, βελτιωμένη διαλειτουργικότητα, και 

ελάχιστη ξένη εκμετάλλευση των τεχνολογιών που μεταφέρθηκαν. Αντίθετα, οι 

συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με την Ιαπωνία άρχισαν να αποτυγχάνουν 

στην δεκαετία του 1980, όταν ο οικονομικός ανταγωνισμός έγινε μια διχαστική δύ-

ναμη για τις χώρες. Η συν-ανάπτυξη και η συμπαραγωγή του μαχητικού FSX στην 

Ιαπωνία με τη χρήση τεχνολογίας του αμερικανικού F-16 σχεδόν εκτροχιάστηκε 

λόγω ανησυχιών στην Ουάσιγκτον ότι η συμφωνία δεν ήταν και τόσο κατάλληλη 

καθώς θα έδινε στην Ιαπωνία ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο παγκόσμιο αε-
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ροδιαστημικό εμπόριο. Από στρατηγική άποψη, το έργο βοήθησε να παγιωθεί η 

αμερικανο-ιαπωνική συμμαχία, αλλά από οικονομική άποψη το έργο υπονόμευσε 

την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ και διάβρωσε τα περιθώρια κέρδους.128 

Κατά καιρούς, όλα α προαναφερόμενα προγράμματα δέχθηκαν πολλές    

αντιδράσεις και επικρίσεις τόσο από το πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ όσο και από    

απλούς πολίτες, καθώς δημιουργούσαν απειλές για τον στρατό των ΗΠΑ και για 

την οικονομική υπεροχή τους. Η παρουσία μιας ακλόνητης στρατηγικής λογικής 

για έργα όπως ο εξοπλισμός των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενάντια στην Σοβιετική 

Ένωση, δημιούργησαν παύση των ανησυχιών ωστόσο μια αμυντική συνεργασία 

είναι συχνά ευάλωτη στις μεταβαλλόμενες συμμαχίες ή στην διάχυση των απει-

λών.129 

Για την ώρα, η αμερικανο-ινδική αμυντική συνεργασία υποστηρίζεται από 

όλα τα κόμματα των Ηνωμένων Πολιτειών , διότι η Ινδία είναι μια ανερχόμενη δη-

μοκρατική δύναμη που μοιράζεται τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα στην 

περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Έτσι κατά πάσα πιθανότητα η συνεργασία θα συνεχι-

στεί, ακόμη και υπό από μια νέα αμερικανική κυβέρνηση. Για να είναι οποιαδήποτε 

νέα έργα χρήσιμα για αμφότερα τα μέρη, όμως, θα πρέπει να είναι καλά καθορι-

σμένα, με τις προσδοκίες να περιγράφονται στο ξεκίνημα και τις προοπτικές από 

την κυβέρνηση, την βιομηχανία, και τον στρατό να συντονίζονται αποτελεσματικά 

καθ’ όλη την διάρκειά τους. 

Στο σημείο αυτό καθοριστική θα είναι η στάση της Ινδίας απέναντι στις τρεις 

θεμελιώδεις συμφωνίες για την συνεργασία ασφάλειας. Η Ινδία για μεγάλο χρονικό 

διάστημα δεν υπέγραφε το Μνημόνιο Συμφωνίας Επικοινωνιών και Πληροφοριών 

Ασφαλείας (Communication sand Information Security Memorandum of 

Agreement, CISMOA), το οποίο επιτρέπει την ασφαλή διαλειτουργικότητα των    

επικοινωνιών μεταξύ των εταίρων κατά την διάρκεια των διμερών και πολυεθνικών 

εκπαιδευτικών ασκήσεων και επιχειρήσεων. Επίσης τη συμφωνία Υποστήριξης 

Επιμελητείας (Logistics Support Agreement, LSA) η οποία διευκολύνει την ανταλ-

λαγή υλικοτεχνικής υποστήριξης, προμηθειών και υπηρεσιών μεταξύ του στρατού 

των ΗΠΑ και των ενόπλων δυνάμεων των εταίρων χωρών, και τη συμφωνία Βασι-

                                                 
128

 Ibid. 
129

 Ibid. 



75 
 

 
 

κών Ανταλλαγών και Συνεργασίας (Basic Exchange and Cooperation Agreement, 

BECA) για την ανταλλαγή των γεωχωρικών πληροφοριών. Η αιτιολογία της Ινδικής 

πλευράς είναι ότι οι συμφωνίες αυτές θα έθεταν σε κίνδυνο την κυριαρχία της Ινδί-

ας.130 

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον και ο στρατός των ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένοι με 

αυτή την αμυντική συνεργασία καθώς υπάρχουν ασάφειες και διαφωνίες. Αν και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιμείνει σε παρόμοιες συμφωνίες με όλους τους αμυ-

ντικούς συνεργάτες τους, στην περίπτωση της Ινδίας, είναι πρόθυμες για την ώρα 

να εργαστούν παρακάμπτοντας τις παραπάνω συμφωνίες για να μεταφέρουν τε-

χνολογία χαμηλότερου επιπέδου και να διεξαγάγουν κοινές ασκήσεις,. Ωστόσο, 

αυτό το θέμα θα πρέπει γρήγορα να βρει λύση καθώς υπάρχουν πάρα πολλά που 

διακυβεύονται, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά.131 

Μετά την επίσκεψη του υπουργού Parrikar, η Ινδία φέρεται να έχει συμφω-

νήσει να «ανοίξει εκ νέου συνομιλίες» με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την 

(συμφωνία) LSA και είναι δεκτική στο να επανεξετάσει την θέση της για τις άλλες 

(συμφωνίες). Παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί πρόοδο, εξακολουθεί να απέχει 

πολύ από την πλήρη συμφωνία. 

Τα οφέλη του να γίνεται σωστή αμυντική συνεργασία είναι τεράστια. Για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, το αποτέλεσμα είναι ένας σταθερός εταίρος σε μια μεταβαλ-

λόμενη και προβληματική περιοχή, για να μην αναφέρουμε νέες αγορές για τις ιδι-

ωτικές αμυντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Για την Ινδία, η συνεργασία θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε τεράστια εξοικονόμηση πόρων στον τομέα της έρευνας και ανά-

πτυξης, πρόσβαση σε κορυφαίες τεχνολογίες, ταχύτερη και πιο αποδοτική παρα-

γωγική διαδικασία. 

Προς το παρόν, τα αμερικανο-ινδικά κοινά αμυντικά έργα θα διατηρηθούν 

στην Ινδία εφόσον προσφέρουν οικονομικά οφέλη -καθιστώντας την παραγωγή 

λιγότερο δαπανηρή και δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και εξαγωγές. Αλλά 

για να εξελιχθούν αυτά τα διερευνητικά έργα σε πιο πολύπλοκες αμυντικές συνερ-
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γασίες που περιλαμβάνουν κρίσιμες μεταφορές τεχνολογίας, το βάθος της αντοχής 

των αμερικανο-ινδικών στρατηγικών δεσμών θα πρέπει να αποδειχθεί. Γι’ αυτό, η 

Ινδία θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι σοβαρή υπογράφοντας τις θεμελιώδεις συμ-

φωνίες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν να αποδεικνύουν 

στην Ινδία ότι αποτελούν έναν αξιόπιστο μακροπρόθεσμο συνεργάτη. Αν τα στρα-

τηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ινδίας ήταν να αποκλίνουν, η ιστορία έχει δεί-

ξει ότι αυτά τα πειράματα στην από κοινού αμυντική παραγωγή θα μπορούσαν να 

έχουν ξεθωριάσει στο παρελθόν ως εφάπαξ έργα.132 
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Συμπεράσματα 

Όπως είδαμε, η Ινδία αποτελεί τον κύριο λόγο  για τη διαμάχη ανάμεσα 

Ρωσίας και ΗΠΑ, καθώς και οι δυο αυτές χώρες έχουν οικονομικά,  ενεργειακά και 

αμυντικά συμφέροντα με το συγκεκριμένο κράτος. Πλέον, στην περιοχή υπάρχει 

στρατηγικό ενδιαφέρον τόσο για τις Η.Π.Α και τη Ρωσία, όσο και για την Ε.Ε. Ο   

ενεργειακός πλούτος της περιοχής αλλά και οι πυρηνικές δυνατότητες της Ινδίας 

στον αμυντικό τομέα, με την κατοχή πυρηνικών όπλων, αποτελούν εξίσου σημα-

ντικές ατζέντες ενδιαφέροντος και για τις δύο αυτές δυνάμεις. Σημαντικό  επίσης 

ρόλο στο ενδιαφέρον, έπαιξε και η απόσυρση των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ από 

το Αφγανιστάν το 2014 αλλά και η συνέχιση της τρομοκρατίας.  Επιπλέον, η ρα-

γδαία ανάπτυξη των οικονομιών της Κίνας και της Ινδίας δημιούργησε νέες προο-

πτικές στα γεωπολιτικά παιχνίδια καθώς η Ινδία πλέον αποτελεί μια από τις πα-

γκοσμίως ανερχόμενες δυνάμεις, οι γνωστές και ως BRICS, (Βραζιλία, Ινδία Κίνα, 

Ρωσία, και Νότια Αφρική). Ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ των τεσσάρων  χωρών, δη-

λαδή Ινδίας, Κίνας,  ΗΠΑ και Ρωσίας  θεωρούνται πολύπλοκες, καθώς συχνά συ-

γκρούονται τα οικονομικά και ενεργειακά τους συμφέροντα. 

Για τις ΗΠΑ, η Ινδία έχει γεωπολιτική σημασία, διότι αναχαιτίζεται έτσι η Κί-

να, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην περιοχή, εξαιτίας της ραγδαίας 

εξέλιξης και ανάπτυξη της σε παγκόσμια κλίμακα. Οι συμφωνίες που έχουν κατά 

καιρούς υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών ΗΠΑ  και  Ινδίας, δείχνουν το ενδιαφέ-

ρον των ΗΠΑ για την ινδική αγορά. Επιπλέον, η Ινδία αποτελεί για τις ΗΠΑ παρά-

γοντα σταθερότητας στην περιοχή καθώς και το μέσο για την προώθηση εμπορι-

κών συναλλαγών στη Νότια Ασία. 

Η πυρηνική, αμυντική και οικονομική συνεργασία ΗΠΑ και Ινδίας, είναι μια 

προσπάθεια και των δύο κρατών να δημιουργήσουν μία στρατηγική εταιρική σχέ-

ση, που μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα και των δύο κρατών, σε μία  μελ-

λοντική αναδιάταξη της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων. Η Ινδία δεν  θεωρείται 

μόνο ως εν δυνάμει αντίβαρο στην Κίνα και το μαχητικό Ισλάμ, αλλά αναδύεται και 

ως ένας σημαντικός παγκόσμιος παίκτης του 21ου  αιώνα.  

Η Ινδία διαδραματίζει πλέον ενεργό ρόλο στην προώθηση της παγκόσμιας 

αναδιανομής ισχύος και θα αποτελέσει το μύλο της έριδος ανάμεσα στις ΗΠΑ και 
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τη Ρωσία . Είναι βέβαιο ότι, οι αμυντικές, ενεργειακές, πυρηνικές και οικονομικές 

σχέσεις των ΗΠΑ με την Ινδία, θα αναγκάσουν τη Ρωσία μελλοντικά, σε μία προ-

σπάθεια εξισορρόπησης ισχύος στην παροχή,  να επιδιώξει στενότερες εμπορικές 

σχέσεις με την Κίνα αλλά και με άλλες ασιατικές δυνάμεις. Οι μικρότερες ασιατικές 

χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα και στηρίζονται στη δύ-

ναμη της Ρωσίας προκειμένου να ανταπεξέλθουν . Ειδικότερα, το Ουζμπεκιστάν 

και το Καζακστάν, μετά από διάφορες επιμέρους κινήσεις, βρίσκονται και πάλι κο-

ντά στην Ρωσία την οποία χρειάζονται και για την εξασφάλιση της εσωτερικής τους 

ισορροπίας. Το Καζακστάν αν και έχει καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ,  ωστόσο δεν πα-

ραλείπει να τονίζει και τις στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, το 

Ουζμπεκιστάν,  αφού έκανε κάποιες σημαντικές επαφές με τις ΗΠΑ, λόγω των τα-

ραχών στο Αμπιτζάν και την κοιλάδα της Φεργκάνα σταμάτησε τις σχέσεις αυτές 

και επανήλθε και πάλι στην σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Ωστόσο πέρα από τις 

παραπάνω συμμαχίες, οι Ινδό-ρωσικές σχέσεις θεωρούνται  πολύ σημαντικές  για 

τη Ρωσία, καθώς η Ιαπωνία και η Ν. Κορέα αποτελούν δυνάμεις φιλικά προσκεί-

μενες προς τις ΗΠΑ. 

Πέραν των στρατηγικών επιδιώξεων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, η Ινδία στο-

χεύει και η ίδια σε περαιτέρω ενεργειακά και οικονομικά οφέλη στην κεντρική Ασία. 

Η Ινδία ενδιαφέρεται  να  αυξήσει την επιρροή της  στην ευρύτερη περιοχή, από 

την οποία στο μέλλον θα διέρχονται οι σημαντικότεροι αγωγοί φυσικού αερίου και 

πετρελαίου, ζωτικής σημασίας για την ίδια. Μη ξεχνάμε ότι  πέρα από τα εθνικά 

συμφέροντα, η εμπλοκή της Ινδίας στο Αφγανιστάν, οφείλεται και σε οικονομικά 

αίτια, καθώς η Ινδία ενδιαφέρεται για την πρόσβαση στους  ενεργειακούς πόρους 

του Αφγανιστάν. 

Τέλος, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Ευρώπη θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με 

την Ινδία, στους τομείς τη άμυνας, της ασφάλειας και της ενέργειας, μια συνεργα-

σία η οποία θα  εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιδιώξεις της ιδίας της Ινδίας, 

για ενεργειακή αυτονομία, μείωση της αλληλεξάρτησης από άλλους κρατικούς 

δρώντες και την αύξηση της επιρροής της στην ευρύτερη περιοχή.  

 

Λέξεις : 21488 
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