
Παγκόςμιεσ Δυνάμεισ ςτον 21ο Αιώνα 
 

Δρ. Ιωάννησ Παρίςησ 

 

Πώσ διαμορφώνεται ο κόςμοσ μασ από πλευρϊσ ιςχύοσ και ποιεσ θα εύναι οι μεγϊλεσ 
δυνϊμεισ ςε πλανητικό επύπεδο, ςτα επόμενα χρόνια; Πρόκειται για ερώτημα που 
απαςχολεύ ιδιαύτερα τουσ αναλυτϋσ, τα ινςτιτούτα, τισ διπλωματικϋσ υπηρεςύεσ ςε 
πολλϋσ χώρεσ, κυρύωσ εκεύνεσ που ϋχουν πλανητικϊ ενδιαφϋροντα. Μϋςα ςτο 2005, το 
γερμανικό ινςτιτούτο Bertelsmann Stiftung, διεξόγαγε ϋρευνα με τύτλο «World 
Powers in the 21st Century», ςτο πλαύςιο ευρύτερου ερευνητικού προγρϊμματοσ με 
θϋμα «Europe’s Global Responsibility». 

Κατϊ την εν λόγω ϋρευνα επιδιώχθηκε να δοθεύ απϊντηςη ςτο ερώτημα «Ποια 
ποιοτικά ςτοιχεία ορίζουν μια παγκόςμια δύναμη ςτον 21ο αιώνα;» και να 
διερευνηθεύ αν η Ευρωπαώκό Ένωςη ϋχει τη δυνατότητα να αποκτόςει ϋνα ρόλο ωσ 
παγκόςμιοσ παύκτησ. Η ϋρευνα διεξόχθη ςε εννϋα διαφορετικϋσ χώρεσ – Βραζιλία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένεσ Πολιτείεσ, Ηνωμένο Βαςίλειο, Ιαπωνία, Ινδία, 
Κίνα, Ρωςία - που επελϋγηςαν με βϊςη τη ιςτορικό, τη ςημερινό και τη μελλοντικό 
ςημαςύα τουσ από ϊποψη πολιτικό, οικονομικό, πολιτιςτικό και ςτρατιωτικόσ ιςχύοσ. 
Οι πϋντε από τισ χώρεσ αυτϋσ εύναι μόνιμα μϋλη του υμβουλύου Αςφαλεύασ του ΟΗΕ 
και πυρηνικϋσ δυνϊμεισ. Η Βραζιλύα, η οπούα εύναι η μεγαλύτερη βιομηχανικό χώρα 
τησ Λατινικόσ Αμερικόσ, και η Ινδύα, αναδυόμενη αςιατικό αγορϊ με μεγϊλο πληθυςμό 
και υψηλϊ επύπεδα ανϊπτυξησ. Από την ϊλλη η Ιαπωνύα και η Γερμανύα αποτελούν 
παγκόςμιεσ οικονομικϋσ δυνϊμεισ, ενώ αμφότερεσ παρουςιϊζουν υψηλό επύπεδο 
εξαγωγών. 

Η ϋρευνα εςτιϊςθηκε ςτα ποιοτικά ςτοιχεία που θα κρύνουν μια παγκόςμια δύναμη, 
καθώσ και ςτην ϊποψη τησ κοινόσ γνώμησ ςχετικϊ με τισ παγκόςμιεσ προκλόςεισ που 
ςόμερα αντιμετωπύζει ο κόςμοσ και ποιοσ θα εύναι ο ρόλοσ των παγκόςμιων 
δυνϊμεων ϋναντι αυτών των προκλόςεων. ύμφωνα με τα αποτελϋςματα τησ 
ϋρευνασ, ςε όλεσ τισ χώρεσ, ωσ πρώτο ποιοτικό ςτοιχεύο ιςχύοσ ορύςθηκε η 
οικονομική δυνατότητα (52%), και ακολούθηςαν η πολιτική ςταθερότητα 
(49%) και ο τομϋασ τησ εκπαίδευςησ/έρευνασ και ανάπτυξησ (44%). Άλλοι 
παρϊγοντεσ, όπωσ πολιτιςμόσ και ςτρατιωτική ιςχύσ θεωρόθηκαν δευτερεύοντεσ 
με μϋςο ποςοςτό γύρω ςτο 20%. Εύναι χαρακτηριςτικό ότι η ςτρατιωτικό ιςχύσ 
θεωρόθηκε ςημαντικόσ παρϊγων ςτην Κύνα (36%), τισ ΗΠΑ (33%), τη Ρωςύα (29%) 
ενώ ϋλαβε ςχεδόν μηδενικϊ ποςοςτϊ ςτη Ινδύα, και τη Γερμανύα (7%). 

το ερώτημα για το ποιεσ χώρεσ αποτελούν παγκόςμιεσ δυνϊμεισ ςόμερα, η ϋρευνα 
ϋδειξε ωσ πρώτη τισ ΗΠΑ (81%), γνώμη ςτην οπούα ςυνϋπεςαν όλεσ οι χώρεσ που 
ςυμμετεύχαν, με δεύτερη την Κύνα (45%) και τρύτη την Ιαπωνύα (37%). Η ΕΕ 
κατετϊγη πϋμπτη με ποςοςτό 32%. Ωςτόςο, για το μϋλλον – μϋχρι το ϋτοσ 2020 - όλοι 
ςυμφωνούν ότι οι Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ αναμϋνεται να εμφανύςουν ςημαντικό 
απώλεια τησ ιςχύοσ τουσ. Μόλισ το 57% πιςτεύει ότι θα ςυνεχύςουν να ϋχουν τον ύδιο 
ρόλο το 2020, ενώ αντιθϋτωσ η Κύνα εμφανύζει ποςοςτό 55% ςε ότι αφορϊ τη 
μελλοντικό τησ θϋςη ωσ παγκόςμιασ δύναμησ, δηλαδό περύπου ιςότιμη των ΗΠΑ. Η 
ϋρευνα ϋδειξε, επύςησ, ότι η Ινδύα και η Βραζιλύα θα αυξόςουν την ιςχύ τουσ ςτο 
μϋλλον, ενώ αντιθϋτωσ θα μειωθεύ η ιςχύσ του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου. ε χαμηλϊ 
επύπεδα παραμϋνει και ςτο μϋλλον η θϋςη τησ ΕΕ και του ΟΗΕ. 

Ποιεσ θεωρούνται ωσ κύριεσ προκλόςεισ και απειλϋσ που αντιμετωπύζει ο κόςμοσ 
ςόμερα; το ερώτημα αυτό η ϋρευνα ϋδωςε τα εξόσ αποτελϋςματα: διεθνήσ 
τρομοκρατία (51%), φτώχια και υπερπληθυςμόσ (44%), καταςτροφή του 



περιβάλλοντοσ/κλιματικέσ αλλαγέσ (44%), πόλεμοσ (32%), μεταδοτικέσ 
αςθένειεσ/πανδημίεσ (24%), όπλα μαζικήσ καταςτροφήσ (23%). 

Η ϋρευνα εξϋταςε επύςησ το ερώτημα: «το μέλλον, ποια χώρα ή οργανιςμόσ 
πρέπει να παίξει περιςςότερο ςημαντικό ρόλο για τη διατήρηςη τησ ειρήνησ 
και ςταθερότητασ ςτον κόςμο;». Σο αποτϋλεςμα ϋδειξε ότι το 51% θα όθελε οι 
Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ να παύξουν περιςςότερο ςημαντικό ρόλο για τη διατόρηςη τησ 
ειρόνησ και αςφϊλειασ, γεγονόσ που δημιουργεύ κϊποιεσ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ, 
μια που θεωρεύται ότι οι ΗΠΑ θα ςυνεχύςουν να πρωτοςτατούν ωσ παγκόςμια 
δύναμη ςτα επόμενα χρόνια. Ση δεύτερη θϋςη καταλαμβϊνει ο ΟΗΕ (38%), την τρύτη 
η Κύνα (36%) και την τϋταρτη η ΕΕ (33%). 

Ένα ακόμη ερώτημα αφορούςε το «ποιο θεωρείται ωσ καταλληλότερο πλαίςιο 
για την εξαςφάλιςη ειρήνησ και ςταθερότητασ». Εδώ την πρώτη θϋςη κατϋχει ο 
ΟΗΕ («ϋνα ςύςτημα καθοδηγούμενο από τον ΟΗΕ») όχι ωςτόςο με ςημαντικϊ 
ποςοςτϊ (μϋςοσ όροσ 42%), ενώ η δεύτερη επιλογό εύναι «ϋνα ςύςτημα 
καθοδηγούμενο από μια ιςορροπύα περιφερειακών δυνϊμεων» (36%). Η προτύμηςη 
του ΟΗΕ προϋρχεται κυρύωσ από τισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ και την Κύνα, ενώ οι λοιπϋσ, με 
πρώτη τισ ΗΠΑ (52%) προτιμούν τη διατόρηςη τησ ειρόνησ και ςταθερότητασ υπό 
την ηγεςύα περιφερειακών δυνϊμεων. 

Σο τελευταύα εύρημα τησ ϋρευνασ του Bertelsmann Siftung αφορϊ ειδικώσ τη θϋςη 
τησ ΕΕ. το ερώτημα «Πρέπει η χώρα ςασ να ενιςχύςει τη ςυνεργαςία τησ με την 
ΕΕ;» το 74% δύνει καταφατικό απϊντηςη, με πρώτεσ την Κύνα (96%), τη Ρωςύα 
(89%) και την Ινδύα (83%) και τελευταύεσ τη Βραζιλύα (67%), το Ηνωμϋνο Βαςύλειο 
(59%) και την Ιαπωνύα (46%). 

υμπεραςματικϊ θα καταλόγαμε ςτα εξόσ: 

 Οι ιςορροπύεσ ςτην παγκόςμια ςκηνό μεταβϊλλονται. Νϋεσ παγκόςμιεσ 
δυνϊμεισ αναδεικνύονται, ενώ παραδοςιακϋσ δυνϊμεισ εμφανύζουν απώλεια 
ιςχύοσ. 

 Η οικονομικό δύναμη, η πολιτικό ςταθερότητα, η εκπαύδευςη, η ϋρευνα και 
ανϊπτυξη αποτελούν πλϋον τα κύρια ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ιςχύοσ. 

 Μεταβολό υπϊρχει επύςησ ωσ προσ τη θεώρηςη των απειλών που υφύςτανται 
για τη διεθνό ειρόνη και αςφϊλεια. Διεθνόσ τρομοκρατύα, φτώχια, 
υπερπληθυςμόσ, καταςτροφό του περιβϊλλοντοσ και κλιματικϋσ αλλαγϋσ 
αποτελούν τισ απειλϋσ που αναμϋνεται να αντιμετωπύςει ο κόςμοσ ςτα 
επόμενα χρόνια. 

 Ένα ενδιαφϋρον ςτοιχεύο αποτελεύ η μειωμϋνη ςημαςύα τησ ςτρατιωτικόσ 
ιςχύοσ, κϊτι που δεύχνει την ϋμφαςη του οικονομικού παρϊγοντα ςε όλα 
ςχεδόν τα θϋματα τησ ζωόσ, μια εξϋλιξη που ενιςχύεται από την 
επιταχυνόμενη διαδικαςύα τησ παγκοςμιοπούηςησ. Η μεύωςη τησ 
ςπουδαιότητασ τησ ςτρατιωτικόσ ιςχύοσ μπορεύ επύςησ να κατανοηθεύ ςε 
ςχϋςη με το ρόλο των Ηνωμϋνων Πολιτειών. Εύναι εμφανϋσ ότι παρϊ την 
μεγϊλη ςτρατιωτικό τουσ ιςχύ δεν πϋτυχαν να αντιμετωπύςουν τισ απειλϋσ, 
όπωσ αυτό τησ τρομοκρατύασ. 

 Η Κύνα και η Ινδύα εμφανύζονται ωσ «πρωταθλητϋσ» του μϋλλοντοσ. Αν 
λϊβουμε υπόψη τα δεδομϋνα τησ ϋρευνασ μπορούμε να οδηγηθούμε ςε 
ςυμπερϊςματα για τη δημιουργύα ςτο μϋλλον ενόσ πολυπολικού κόςμου. Οι 
ΗΠΑ φαύνεται ότι θα χϊςουν τη θϋςη τουσ ωσ αδιαφιλονύκητησ ηγϋτιδασ 
δύναμησ. Ωςτόςο, πρϋπει να παρατηρόςουμε ότι δεν φαύνεται επύ του 
παρόντοσ να προκύπτει μια «ιςορροπύα ιςχύοσ», δεδομϋνου του χϊςματοσ 



μεταξύ ΗΠΑ και Κύνασ από τη μια μεριϊ και όλων των ϊλλων πιθανών 
παγκόςμιων δυνϊμεων από την ϊλλη. 

 Μια παρατόρηςη θα πρϋπει να γύνει ςχετικϊ με τη Ρωςύα. Η ϋρευνα 
πραγματοποιόθηκε πριν ακόμη η χώρα αυτό εμφανύςει ςημαντικϊ ποιοτικϊ 
χαρακτηριςτικϊ ιςχύοσ, κϊτι το οπούο ϋγινε κυρύωσ από το 2006 και 2007. Θα 
μπορούςαμε ςυνεπώσ να υποςτηρύξουμε ότι θα όταν ενδεχομϋνωσ 
διαφορετικϋσ οι εκτιμόςεισ ςόμερα ωσ προ το ρόλο τησ ςτο μϋλλον ωσ 
παγκόςμιασ δύναμησ. 

 ε ότι αφορϊ την ΕΕ, η ϋρευνα ϋδειξε τϋςςερα κύρια ςημεύα: 

1) Ενώ οι Ευρωπαύοι γνωρύζουν τη μεταβολό ςτην κατανομό τησ 
παγκόςμιασ ιςχύοσ, παρουςιϊζουν ϋλλειψη ομοφωνύασ ςτισ εκτιμόςεισ 
τουσ για τισ κύριεσ προκλόςεισ και τισ κατϊλληλεσ ςτρατηγικϋσ. 

2) χετικϊ με τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ που οι παγκόςμιεσ δυνϊμεισ 
πρϋπει να ϋχουν, τα τρύα μϋλη τησ ΕΕ που μετεύχαν ςτην ϋρευνα, 
ςυμφωνούν μόνο ςε ϋνα: οικονομικό ιςχύσ. 

3) Ο «ευρωςκεπτικιςμόσ» του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου εύναι εμφανόσ. Οι 
θϋςεισ φανερώνουν υπολεύμματα αυτοκρατορικόσ ςυνεύδηςησ. ε 
αντύθεςη η Γερμανύα θεωρεύ ότι όλη η ιςχύσ περνϊει μϋςα από την ΕΕ. 
Ο αςθενόσ ςτην Ευρώπη εμφανύζεται να εύναι η Γαλλύα, η 
απαιςιοδοξύα τησ οπούασ για το μϋλλον τησ χώρασ μεταφϋρεται ςτην 
ΕΕ. 

4) Η ΕΕ παρόλο που κατϋχει οικονομικό, βιομηχανικό, τεχνολογικό αλλϊ 
και ςτρατιωτικό ιςχύ δεν κατορθώνει να εμφανιςθεύ ωσ ηγετικό 
παγκόςμια δύναμη εξαιτύασ τησ ϋλλειψησ των αναγκαύων δομών 
λόψησ αποφϊςεων ό ενόσ πλαιςύου διαδικαςιών που θα «δϋςουν» τισ 
δυνατότητεσ που διαθϋτει. Από αυτό την προοπτικό η ΕΕ αποτελεύ μια 
«παγκόςμια δύναμη εν αναμονό». 

 


