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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

 
Έως πριν από δέκα περίπου χρόνια, όταν γινόταν λόγος για τις ‘µεγάλες 

δυνάµεις’ ή την ‘παγκόσµια οικονοµία’ η Κίνα απουσίαζε κατά κανόνα από 

οποιαδήποτε αναφορά.  Αν και οι πολιτικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις 

ξεκίνησαν ήδη το 1978 από το Deng Xiaoping –στον απόηχο του χάους που 

προκλήθηκε από την καταστροφική δεκαετία της «Πολιτιστικής 

Επανάστασης»- χρειάστηκε να περάσουν άλλα 20 περίπου χρόνια ώστε ο 

κόσµος να αρχίσει να κοιτάζει ανατολικά, όχι πια µόνο προς το Τόκιο, αλλά και 

προς το Πεκίνο. Μετά από µια µακρά περίοδο εσωστρέφειας και πολιτικής 

‘ύπνωσης’, οι εσωτερικές πολιτικές επιλογές της χώρας και η παγκοσµιοποίηση 

της διεθνούς οικονοµίας και πολιτικής έφεραν και πάλι στο προσκήνιο την πιο 

πολυπληθή χώρα του κόσµου ως µια υπολογίσιµη δύναµη, µία ραγδαία 

αναπτυσσόµενη οικονοµία, που φιλοδοξεί να γίνει και πάλι το ‘Κεντρικό 

Βασίλειο’1, ένα νέο πολιτικό και οικονοµικό κέντρο.     

 

Για πολλούς, το σκηνικό έχει επαναληφθεί. Η ταχύρυθµη ανάπτυξη της 

Ιαπωνίας µετά το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, η µετεξέλιξή της από µια αγροτική 

και φτωχή χώρα σε µια βιοµηχανική και εξαγωγική υπερδύναµη, η επιθετική 

είσοδός της στις διεθνείς αγορές, θυµίζουν τη σηµερινή εξελικτική πορεία της 

Κίνας. Είχαν µάλιστα προκαλέσει σκεπτικισµό και αµφιβολίες, όπως και µια 

‘Ιαπωνοφοβία’, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980, µία οµοβροντία από 

Κασσάνδρες που δεν επαληθεύθηκαν. Η σύγκριση, όµως, µε τη σηµερινή 

ανέλιξη της Κίνας θα ήταν άστοχη, καθώς τα περισσότερα υπό σύγκριση 

στοιχεία και µεγέθη είναι πολύ διαφορετικά. Η Ιαπωνία, µε ένα αυστηρά 

αντιπολεµικό σύνταγµα, µε περιορισµένο πληθυσµό 2  και µε δηµοκρατική 

διακυβέρνηση, µπορούσε να διεκδικήσει έναν αυξηµένο οικονοµικό ρόλο, όχι 
                                                 
1  Στην κινεζική γλώσσα η λέξη «Κίνα» γράφεται 中国  (Zhong Guo). Το ιδεόγραµµα ‘中 ’ 
σηµαίνει ‘κέντρο’ και το ιδεόγραµµα ‘国’ σηµαίνει ‘χώρα’. Συνεπεία αυτού, και δεδοµένου του 
αυτοκρατορικού παρελθόντος της χώρας, η Κίνα αναφέρεται ευρέως στην αγγλοσαξονική 
βιβλιογραφία ως “the Middle Kingdom” 
2 Ο σηµερινός πληθυσµός της Ιαπωνίας είναι 127 εκατοµµύρια, µόλις το εν δέκατο αυτού της 
Κίνας, ενώ εκτιµάται πως ήδη από το 2005 άρχισε µία µακρά καθοδική πορεία 
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όµως και να επιβληθεί πολιτικά. Στην Κίνα ζει το εν πέµπτο του παγκόσµιου 

πληθυσµού3, 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 

Ασφαλείας 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.  

 

Αφορµή για τη συγγραφή της εργασίας αυτής αποτέλεσε το ότι ο συγγραφέας, 

µετά από παρατεταµένη διαµονή στην ανατολική Ασία, διαπίστωσε 

επιστρέφοντας στην Ελλάδα πως πολύ λίγος λόγος γίνεται στη χώρα µας για 

τις κοσµογονικές πολιτικές και οικονοµικές ανακατατάξεις που συντελούνται τα 

τελευταία χρόνια στην Κίνα και την ευρύτερη γεωπολιτική της περιοχή. Οι 

Έλληνες αισθάνονται τις αλλαγές αυτές κυρίως στο επίπεδο κάποιων 

προϊόντων που ξαφνικά άρχισαν να εισάγονται µαζικά από την Κίνα 4 , 

διαταράσσοντας µέρος της οικονοµικής ζωής όπως αυτή είχε διαµορφωθεί έως 

τώρα. Το φαινόµενο, όµως, αυτό έχει µία καταγεγραµµένη συνέχεια και είναι 

πολύ ευρύτερο. Πρόκειται για µία πορεία που ξεκίνησε µε αργά βήµατα, 

πρόσφατα επιταχύνθηκε ραγδαία, ενώ διαφαίνεται να έχει ευρύτατες 

οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες. Στην ελληνική επικαιρότητα 

την περίοδο αυτή επικρατούν ειδήσεις που επικεντρώνονται στο εσωτερικό και 

ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ενώ στα διεθνή ΜΜΕ ο πόλεµος στο Ιράκ σχεδόν 

µονοπωλεί την ενηµέρωση. ∆εδοµένων των επιπτώσεων που η αφύπνιση του 

‘κινεζικού δράκου’ έχει και διαφαίνεται να έχει και στο µέλλον στην παγκόσµια 

αλλά και την ελληνική πολιτική και κυρίως οικονοµική σκηνή, κρίθηκε δέον να 

εµπλουτιστεί η ελληνική δεξαµενή σκέψης µε µια ιστορική αναδροµή της 

ανοδικής αυτής πορείας, µε τις πολιτικές και οικονοµικές ζυµώσεις που 

προκαλεί η συνεχιζόµενη ‘ειρηνική άνοδος’ της Κίνας και µε τις προοπτικές που 

διαφαίνεται να έχει αυτή για το µέλλον. Στο τελευταίο µέρος της εργασίας θα 

παρουσιαστεί η εξελισσόµενη –κυρίως  οικονοµική- συνεργασία Ελλάδας και 
                                                 
3 Ο πληθυσµός της Κίνας ξεπέρασε τα 1,3 δισεκατοµµύρια, το 2005  
4 Κυρίως ως αποτέλεσµα της λήξης την 1η Ιαν. 2005 της πολυϊνικής συµφωνίας που έθετε 
περιορισµούς στις εισαγωγές προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας 
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Κίνας και θα γίνουν προτάσεις για το πώς µπορεί η χώρα µας να επωφεληθεί 

περαιτέρω των ευκαιριών που το άνοιγµα της κινεζικής οικονοµίας προσφέρει.  

 

 

Γιατί είναι σηµαντική η µελέτη της εδραίωσης της Κίνας στη διεθνή 

σκηνή; 

Οι επιπτώσεις που έχει ήδη η άνοδος της Κίνας στη διεθνή πολιτική και 

οικονοµική σκηνή είναι ιδιαίτερα εµφανείς τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλοί 

εκτιµούν πως αυτό δεν είναι παρά µόνο η κορυφή του παγόβουνου. Εκτιµάται 

πως, αν δεν παρουσιαστούν απρόβλεπτα προσκόµµατα,  η χώρα θα καταστεί 

η µεγαλύτερη οικονοµία στον κόσµο ως το 2020, ενώ ήδη αποτελεί το 

σηµαντικότερο ανερχόµενο οικονοµικό παράγοντα στην Ασία. Επίσης, όπως 

θα αναλυθεί παρακάτω, έχει ήδη µετατραπεί σε σηµαντικότατο διαµορφωτή 

πολιτικής, τόσο στην Ασία όσο και στον υπόλοιπο κόσµο.  

 

Κανείς δε µπορεί να πει µε βεβαιότητα αν η επιρροή της Κίνας θα συνεχιστεί, 

µε ποιους ρυθµούς και µε ποια κατάληξη. Τη στιγµή αυτή όµως οι προοπτικές 

είναι σηµαντικές και, αν ακολουθήσουν τη διαφαινόµενη πορεία, οι επιπτώσεις 

θα είναι ιδιαίτερα εκτεταµένες. Στον οικονοµικό τοµέα,  η αύξηση του 

εσωτερικού και εξωτερικού εµπορίου είναι ραγδαία, προκαλώντας τριγµούς και 

ανακατατάξεις στις µεγάλες οικονοµικές δυνάµεις όπως η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η 

Ιαπωνία, οι οποίες βλέπουν το δικό τους εµπόριο να συρρικνώνεται, 

προκαλώντας κοινωνικά προβλήµατα στο εσωτερικό τους, που µε τη σειρά 

τους επιφέρουν πολιτικές ζυµώσεις. Η αύξηση του οικονοµικού µεγέθους της 

χώρας της δίνει επίσης τη δυνατότητα να συµµετέχει στη διαµόρφωση του 

παγκόσµιου οικονοµικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα της επιτρέπει να 

εκσυγχρονιστεί στρατιωτικά, αυξάνοντας έτσι και τον πολιτικό της ρόλο σε 

θέµατα περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας.  Εξάλλου, ως η µοναδική χώρα 

που µπορεί να ασκήσει θετική πολιτική πίεση προς την πυρηνικά εξοπλισµένη 

Βόρεια Κορέα, επιβάλλει τον διαρκώς διευρυνόµενο πολιτικό της ρόλο στην 

περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού αλλά και παγκοσµίως. 
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Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει πολλά στην οικονοµική και πολιτική 

σταθερότητα της Ασίας, όπου ζει σχεδόν ο µισός πληθυσµός της Γης, και όπου 

ο γεωστρατηγικός ρόλος της Κίνας είναι πια καθοριστικός. Από τα στενά της 

Μαλάκκα περνά σχεδόν το εν δεύτερο του παγκόσµιου εµπορίου και µια 

ανάφλεξη στην περιοχή της Ασίας (όπου εντοπίζονται µερικές από τις πιο 

επικίνδυνες βραδυφλεγείς εστίες όπως η Ταϊβάν, η Β. Κορέα, το Ιράν) µπορεί 

σύµφωνα µε πολλές εκτιµήσεις να προκαλέσει την κατάρρευση του 

παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος. Άλλωστε, την εποχή µετά τις 

τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, στην εν πολλοίς 

επηρεαζόµενη από την Κίνα περιοχή της Ασίας εντοπίζεται έντονη 

δραστηριότητα οργάνωσης τροµοκρατικών οµάδων.  

 

Προκειµένου να εδραιώσει την επιρροή της στην περιοχή, η Κίνα έχει 

αποδοθεί σε έναν αγώνα εξάπλωσης των εµπορικών της συναλλαγών, 

εµπέδωσης µέτρων εµπιστοσύνης για την ειρήνη και την ασφάλεια, παροχής 

αναπτυξιακής βοήθειας και πολιτικών επαφών και συνεργασιών. Εκτός από τη 

µόνιµη έδρα στο ΣΑ των Ηνωµένων Εθνών, µετέχει ως µέλος ή ως 

παρατηρητής σε σηµαντικούς διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς καθώς 

και σε φορείς διαλόγου όπως οι APEC, ASEAN +3, ASEM, ARF, FAO, ΠΟΕ και 

ΠΟΥ. Εργάζεται συστηµατικά για να εκτοπίσει σταδιακά την Ιαπωνία από τη 

θέση τής πιο µεγάλης οικονοµικής δύναµης στην περιοχή αλλά και για να 

εξισορροπήσει ή ακόµα και να υποκαταστήσει την πολιτική επιρροή των ΗΠΑ. 

Προς το σκοπό αυτό χρησιµοποιεί το νέο πολιτικό της βάρος χτίζοντας 

διαρκώς νέες γέφυρες µε τις χώρες της περιφέρειάς της και επιδεικνύοντας τη 

διαθεσιµότητά της να παρεµβαίνει εκεί όπου οι ΗΠΑ ή η Ιαπωνία διστάζουν να 

το κάνουν, διαµορφώνοντας νέες, χωρίς προηγούµενο ισορροπίες. Έτσι, έχει 

αναδειχθεί ως η µοναδική πολιτική γέφυρα προς το απολυταρχικό καθεστώς 

της Β. Κορέας, ενώ αποτελεί αξιόπιστο συνοµιλητή της στρατιωτικής 

δικτατορίας της Μυανµάρ σε θέµατα πολιτικής και ασφάλειας.  

 

Τέλος, η µεγάλη και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα οικονοµική της ανάπτυξη, 

έχει αναγάγει την Κίνα σε πολύ σηµαντικό διαµορφωτή πολιτικής σε 
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προβλήµατα που έχουν παγκόσµιο ενδιαφέρον, κυρίως σε θέµατα δηµόσιας 

υγείας (π.χ. SARS, γρίπη των πτηνών) και προστασίας του περιβάλλοντος 

(έκρηξη της ζήτησης ενέργειας µε παγκόσµιες επιπτώσεις σε αποθέµατα και 

τιµές, έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, φαινόµενο του θερµοκηπίου-

Πρωτόκολλο του Κιότο), και την έχει καταστήσει βαρύνοντα συνοµιλητή της 

διεθνούς κοινότητας σε σηµαντικά διεθνή ζητήµατα όπως αυτά των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της διακίνησης ναρκωτικών, της περιφερειακής 

ασφάλειας και τροµοκρατίας, της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων.  

 

Οι ιστορικοί, πολιτικοί και οικονοµικοί αναλυτές που µελετούν την εξελικτική 

πορεία της Κίνας µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κυρίαρχες σχολές. Η 

µία πρεσβεύει πως η χώρα θα συνεχίσει απρόσκοπτα την ανοδική της πορεία 

και πως, µέσω της οικονοµικής της ανάπτυξης και του πληθυσµιακού της 

βάρους, θα αποτελέσει σε ορατό χρόνο τον υπ’ αριθµόν ένα πολιτικό και 

οικονοµικό παράγοντα στον κόσµο. Η δεύτερη σχολή κάνει πιο µετριοπαθείς 

εκτιµήσεις, προβλέποντας πως οι ήδη διαµορφωµένες ισορροπίες θα 

δηµιουργήσουν για την Κίνα µια θεσµική θέση, δηµιουργώντας νέους 

πολιτικούς άξονες, καθιστώντας την µέρος ενός πολυπολικού συστήµατος 

ισορροπιών. Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει τις προοπτικές που 

διανοίγονται ως προς το ρόλο που δύναται να διαδραµατίσει η Κίνα στη διεθνή 

σκηνή, έχοντας υπ’ όψιν πως το διαρκώς µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον 

είναι δυνατόν να επιβραδύνει, να µετριάσει σε εύρος ή και να ανακόψει 

απότοµα την εξέλιξη αυτή. 

 

Η ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

Ανασκόπηση και προοπτικές 

«Αφήστε την Κίνα να κοιµάται. Γιατί όταν ξυπνήσει, θα σειστεί ο κόσµος», 

είχε πει προφητικά ο Ναπολέων Βοναπάρτης το 1816. Παρόλ’ αυτά η χώρα 

δεν ήταν πάντοτε ένας κοιµώµενος γίγαντας. Στην πραγµατικότητα, η Κίνα 

ήταν η πιο µεγάλη οικονοµία στον κόσµο για µεγάλο διάστηµα της µετά 

Χριστόν καταγεγραµµένης ιστορίας. Για την περίοδο από τον 5ο ως το 15ο 

αιώνα οι κάτοικοί της απολάµβαναν το µεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδηµα 
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στον κόσµο, ενώ ήταν πρωτοπόρος στην ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας. 

Στη συνέχεια ακολούθησε µια µακρά περίοδος εσωστρέφειας. Οι κυβερνώντες 

επέβαλλαν αυστηρούς περιορισµούς στο εξωτερικό εµπόριο ενώ έλεγχαν 

πλήρως τη διάδοση της νέας τεχνολογίας. Το 1500 η Ευρώπη πέρασε στην 

πρώτη θέση σε συνολικό ΑΕΠ, όµως η Κίνα εξακολούθησε για µεγάλο 

διάστηµα να αποτελεί τη µεγαλύτερη οικονοµία στον κόσµο. Το 1820 κατείχε 

το 30% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Ακολούθησε ένας αιώνας αναρχίας, 

φεουδαρχίας, εµφυλίων πολέµων, καταπίεσης από το εξωτερικό και πολέµων 

µε την Ιαπωνία, µε αποτέλεσµα το ποσοστό αυτό να πέσει στο 5% µέχρι το 

19505.  

 

Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν χειρότερα. Το 1960 και για τρία χρόνια η 

χώρα ταλανίστηκε από µια σειρά φυσικών καταστροφών και, σε συνδυασµό 

µε ένα πλέγµα πολιτικών επιλογών του Mao Zedong6 που ονοµάστηκε «Το 

Μεγάλο Βήµα Εµπρός7» η αγροτική παραγωγή καταστράφηκε και 20-30 εκ. 

άνθρωποι εκτιµάται πως πέθαναν από την πείνα. Σα να µην έφτανε αυτό, 

ακολούθησαν τα 10 καταστροφικά χρόνια της «Πολιτιστικής Επανάστασης» 

(1966-1976), κατά την οποία η χώρα βυθίστηκε στο χάος 8 . Η οικονοµία 

                                                 
5 Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στην αντιστοιχία αγοραστικής δύναµης 
6 Mao Zedong είναι η απόδοση σε λατινικούς χαρακτήρες µε το σύστηµα Hanyu Pinyin του 
ονόµατος του περισσότερο γνωστού στην Ελλάδα ως Mao Tsetung. Για το µεγαλύτερο µέρος 
του 20ου αι. το όνοµα του ιδρυτή της Λ∆Κ 毛澤東 (ή 毛泽东) απεδίδετο ως Mao Tsetung 
σύµφωνα µε το σύστηµα Wade-Giles που επικράτησε από το 1859 ως το 1979. Από το 1979, 
όµως, το σύστηµα Hanyu Pinyin καθιερώθηκε διεθνώς ως το σύστηµα απόδοσης των 
ιδεογραµµάτων της κινεζικής γλώσσας των Μανδαρίνων, επίσηµης γλώσσας της Λ∆Κ, κι έτσι 
σήµερα ο όρος Mao Zedong κυριαρχεί στη διεθνή βιβλιογραφία  
7 Του σχεδίου αυτού ηγήθηκε ο Mao Zedong, εφαρµόζοντας τη δική του Θεωρία των Τριών 
∆υνάµεων. Επρόκειτο για ένα οικονοµικό-κοινωνικό σχέδιο που επιχείρησε να χρησιµοποιήσει 
το τεράστιο µέγεθος του κινεζικού πληθυσµού για να µετατρέψει σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα την ηπειρωτική Κίνα από µια αγροτική οικονοµία φτωχών σε µία σύγχρονη 
βιοµηχανική κοµµουνιστική κοινωνία. Οι καιρικές συνθήκες, οι λάθος πολιτικές επιλογές, ο 
αυταρχικός τρόπος επιβολής του σχεδίου, οι µαζικές µετακινήσεις πληθυσµού και το χάος που 
επέφεραν οδήγησαν σε πλήρη αποτυχία το σχέδιο, το οποίο στα 3 χρόνια που διήρκεσε 
(1959-1962)  άφησε πίσω του 20-30 εκ. νεκρούς από την ασιτία και τις κακουχίες. 
8 Στις 8 Αυγούστου 1966 η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΚ ψήφισε ένα νόµο µε τίτλο «Αποφάσεις 
για τη Μεγάλη Προλεταριανή Πολιτιστική Επανάσταση». Ο νόµος αυτός προέβλεπε πως η 
κινεζική κυβέρνηση συναινούσε στην αµφισβήτηση και την εξολόθρευση των κάθε είδους 
διανοουµένων και ιµπεριαλιστών, στην καταστροφή του πολιτιστικού θησαυρού της Κίνας, 
στην παύση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για ένα διάστηµα, στις διαρθρωτικές αλλαγές στην 
παραγωγή και την οικονοµία κλπ, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό το σώµα των Κόκκινων 
Φρουρών. Αυτό τελικά οδήγησε τη χώρα σε ανεξέλεγκτο χάος και παντελή παράλυση για 
σχεδόν δέκα χρόνια (κυρίως όµως µεταξύ 1966 και 1969), η κοινωνική και οικονοµική ζωής 
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παρέλυσε, η αυθαιρεσία των τοπικών αρχών στέρησε από τους αγρότες την 

παραγωγή τους και τα προς το ζην, η κοινωνία αποδιοργανώθηκε και 

βυθίστηκε σε ένα ανεξέλεγκτο χάος, εκατοµµύρια άνθρωποι εξορίστηκαν, 

προωθήθηκαν σε κέντρα καταναγκαστικής εργασίας, εκατοµµύρια πέθαναν 

από τις κακουχίες, τις δολοφονίες, την πείνα. Η χώρα αποµονώθηκε από το 

εξωτερικό και η οικονοµία της κατέρρευσε. Μετά το τέλος της πολιτικής 

επανάστασης και την άνοδο του Deng Xiaoping στην εξουσία το 1978 

ακολούθησε µια εποχή πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, µία 

realpolitik σταδιακής ενσωµάτωσης της χώρας στην παγκόσµια οικονοµία, 

διατηρώντας παράλληλα τις µονοπωλιακές πρακτικές και τις κρατικές 

παρεµβάσεις που στηρίζουν ένα απολυταρχικό, µονοκοµµατικό καθεστώς. Τη 

δεκαετία του 1980 η κεντρική ηγεσία προσπάθησε να συνδυάσει 

µεταρρυθµίσεις που στόχευαν στην αύξηση της παραγωγικότητας και την 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου, χωρίς να εκτοξευθεί ο πληθωρισµός, η ανεργία 

και το κρατικό έλλειµµα. Ακολούθησαν µεταρρυθµίσεις στη γεωργία, µε 

µεγαλύτερη αυτονοµία και συµµετοχή των ιδιωτών στις –κατά τα άλλα - 

κρατικές αγροτικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισµούς, ενώ παράλληλα 

διευκολύνθηκαν οι απευθείας επαφές µεταξύ Κινέζων και ξένων 

επιχειρηµατιών. Η οικονοµία άρχισε να στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στις 

ξένες επενδύσεις και τις εισαγωγές.  

 

Οι διαρθρωτικές αυτές αλλαγές οδήγησαν την αγροτική και τη βιοµηχανική 

παραγωγή σε ρυθµούς αύξησης 10% ανά έτος. Το πραγµατικό εισόδηµα των 

αγροτών τη συγκεκριµένη δεκαετία διπλασιάστηκε, ενώ η βιοµηχανία 

αναπτύχθηκε κυρίως στις παράκτιες περιοχές κοντά στη Σαγκάη, το Χονγκ 

Κονγκ και στις περιοχές έναντι της Ταϊβάν. Προς αρωγήν των µεταρρυθµίσεων 

και για τις ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από το νέο περιβάλλον 

αναµορφώθηκαν επίσης το φορολογικό και το τραπεζικό σύστηµα, όπως και 

το σύστηµα καθορισµού των τιµών και η εργατική νοµοθεσία.  

                                                                                                                                            
αποδιοργανώθηκε, οικογένειες διαλύθηκαν µε τα µέλη να καταδίδουν ή να δολοφονούν το 
ένα το άλλο, άνθρωποι εστάλησαν στην εξορία ή εξαναγκάστηκαν σε καταναγκαστική εργασία, 
µε αποτέλεσµα άγνωστο αριθµό νεκρών από κακουχίες ή δολοφονίες, που προσµετράται σε 
εκατοµµύρια.  
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Τη δεκαετία του 1990 η ανάπτυξη της οικονοµίας έλαβε νέα ώθηση. Η 14η 

Σύνοδος του Κινεζικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος στα τέλη του 1992 στήριξε 

τις νέες µεταρρυθµίσεις που πρότεινε ο Deng Xiaoping και διακήρυξε πως ο 

κύριος στόχος της Λ∆Κ για τη δεκαετία ήταν η δηµιουργία µιας «σοσιαλιστικής 

οικονοµίας της αγοράς». Αυτό στην πράξη µεταφράζεται στη διατήρηση του 

πολιτικού συστήµατος µε παράλληλη αναδιάρθρωση του οικονοµικού 

συστήµατος. Και πράγµατι, ήδη από το 1993 η αύξηση της παραγωγής και 

των τιµών πώλησης επιταχύνθηκαν, οι επενδύσεις εκτός του κρατικού 

προϋπολογισµού σηµείωσαν άνοδο, ενώ η οικονοµική ανάπτυξη 

διευκολύνθηκε περαιτέρω όταν δηµιουργήθηκαν περισσότερες από 2.000 

Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες (Special Economic Zones, SEZ) και χάρη στο 

εισόδηµα που άρχισε να εξασφαλίζεται από ξένες και εγχώριες επενδύσεις στις 

ζώνες αυτές. Στη συνέχεια το Πεκίνο ενέκρινε µακροχρόνιες µεταρρυθµίσεις 

που θα µπορούσαν ταυτόχρονα να προωθήσουν τους θεσµούς της οικονοµίας 

της αγοράς αλλά και να εξασφαλίσουν τον κρατικό έλεγχο επί του οικονοµικού 

συστήµατος. Το κράτος θα διατηρούσε τον έλεγχο σε τοµείς-κλειδιά της 

οικονοµίας, ενώ αύξανε τα επιτόκια και επανεκτιµούσε τα προγράµµατα 

επενδύσεων. Το αποτέλεσµα ήταν να επιβραδυνθεί ο ρυθµός ανάπτυξης, ενώ 

παράλληλα µειώθηκε και ο πληθωρισµός, από περ. 17% το 1995 στο 8% στις 

αρχές του 1996. Οι ρυθµοί επιβραδύνθηκαν ως απόρροια της οικονοµικής 

κρίσης που έπληξε τη Νοτιοανατολική Ασία από το 1997 ως το 1999, µε τους 

επίσηµους ρυθµούς ανάπτυξης να κυµαίνονται µεταξύ 7,8% το 1998 και 7,1% 

το 1999. Παράλληλα, όµως, το 1997 το Χονγκ Κονγκ επαναπροσαρτήθηκε στη 

Λαϊκή ∆ηµοκρατία και ξεκίνησε ένας αριθµός ιδιωτικοποιήσεων κρατικών 

επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα ιδρύθηκαν µικτές κινεζικές και ξένες 

επιχειρήσεις και λήφθηκαν µέτρα για την αντιµετώπιση του διεθνούς 

ανταγωνισµού. Στην αυγή της νέας χιλιετίας η οικονοµία επανέκαµψε και το 

2004 η Κίνα είχε το 4ο µεγαλύτερο ΑΕΠ παγκοσµίως9, ενώ κατείχε την 5η θέση 

σε εισαγωγές και εξαγωγές. Το 2005 ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης έφτασε στο 

9,8%.  

                                                 
9 Αν και στην 121η θέση σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ, µε µέσο εισόδηµα µόλις US $ 5.600  
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ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λ.∆.Κ. ΠΡΙΝ 
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ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ10 (2004) 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΧΩΡΑ ∆ις US $ 

1 Παγκοσµίως 55.500 
2 ΗΠΑ  11.750 
3 ΕΕ 11.650 
4 Λ∆Κ   7.262 
5 ΙΑΠΩΝΙΑ   3.745 
6 ΙΝ∆ΙΑ   3.319 
7 ΓΕΡΜΑΝΙΑ   2.362 

                                                 
10 Κατά αντιστοιχία αγοραστικής δύναµης. Στοιχεία από CIA, The World Fact Book 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 
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8 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ   1.782 
9 ΓΑΛΛΙΑ   1.737 
10 ΙΤΑΛΙΑ   1.609 
12 ΡΩΣΙΑ   1.408 
41 ΕΛΛΑ∆Α         226,4 

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ (2004)11 

 

 

 

ΚΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΗΝ 

ΑΕΠ (2004)12 

                                                 
11 ibid 
12 ibid 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

                    ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

17 Λ∆Κ 9,10 
101 ΗΠΑ 4,40 
159 ΕΕ 2,40 
37 ΡΩΣΙΑ 6,70 

144 ΙΑΠΩΝΙΑ 2,90 
43 ΙΝ∆ΙΑ 6,20 

181 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,70 
131 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3,20 
166 ΓΑΛΛΙΑ 2,10 
186 ΙΤΑΛΙΑ           1,30 
114 ΕΛΛΑ∆Α 3,70 
85 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡ          4,90 
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Το 

∆εκέµβριο 

του 2005 η 

Κινεζική 

Στατιστική 

Υπηρεσία 

αναθεώρησε 

προς τα πάνω 

το 

ονοµαστικό 

της ΑΕΠ κατά 

16,8%, στα 

US$ 281,9 δις, 

φέρνοντας τη 

Λ∆Κ στην 6η θέση των µεγαλύτερων οικονοµιών στον κόσµο. ∆ιάφορες 

εκτιµήσεις θέλουν την Κίνα να αναδεικνύεται επισήµως ως η 4η µεγαλύτερη 

οικονοµία το 2006, µε βάση την ισοτιµία του δολαρίου.  

 

Η Κίνα εισήλθε το 1991 στον Οργανισµό για την Οικονοµική Συνεργασία Ασίας 

και Κρατών Ειρηνικού (APEC), έναν οργανισµό που προωθεί το ελεύθερο 

εµπόριο και τη συνεργασία σε θέµατα οικονοµίας, εµπορίου, επενδύσεων και 

νέας τεχνολογίας. Στις 11 ∆εκεµβρίου 2001 έγινε πανηγυρικά δεκτή στον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, έπειτα από 15 χρόνια διαπραγµατεύσεων, τα 

περισσότερα στην ιστορία της GATT, σηµαίνοντας µία νέα εποχή για το 

παγκόσµιο εµπόριο. Είναι χαρακτηριστικό πως µέσα σε τρία µόλις χρόνια, από 

το 2001 ως το 2004, το εξωτερικό εµπόριο της Κίνας τριπλασιάστηκε, 

φτάνοντας το 1,15 τρις δολάρια ΗΠΑ 13 . Προκειµένου να εξισορροπήσει 

παραχωρήσεις της ως προς τους δασµούς που δε µπορούσε πια να επιβάλλει 

σε ξένα προϊόντα, επικέντρωσε τις προσπάθειες στη µεγαλύτερη δυνατή 

                                                 
13 Το εµπορικό πλεόνασµα πάντως παρέµεινε σταθερό, κυµαινόµενο γύρω στα US$ 30 δις 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΧΩΡΑ US $ 

2 ΗΠΑ $ 40.100 
19 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ $ 29.600 
21 ΙΑΠΩΝΙΑ $ 29.400 
23 ΓΑΛΛΙΑ $ 28.700 
24 ΓΕΡΜΑΝΙΑ $ 28.700 
32 ΕΕ $ 26.900 
82 ΡΩΣΙΑ      

$   9.800 
121 ΚΙΝΑ      

$   5.600 
154 ΙΝ∆ΙΑ      

$   3.100 
43 ΕΛΛΑ∆Α  $ 21.300 
89 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 
$    8.800 
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αύξηση των εξαγωγών της, εκµεταλλευόµενη το χαµηλό κόστος εργασίας και 

την κατάργηση δασµών στις εξαγωγές των δικών της προϊόντων. Σήµερα, οι 

µεγαλύτεροι εµπορικοί εταίροι της Κίνας είναι η Ιαπωνία, η ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Ν. 

Κορέα, η Σιγκαπούρη και η Ρωσία. ∆ύο από τα πέντε λιµάνια µε τη 

µεγαλύτερη κίνηση στον κόσµο βρίσκονται στην Κίνα14.  

 

Στους 

ακόλουθους 

πίνακες δίνεται 

µια εικόνα της 

θέσης της Κίνας 

στο διεθνές 

εµπόριο15.  

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

(2004)16 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (2004)17 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΧΩΡΑ ∆ις US $ 

1 Παγκοσµίως 8.754,0 
2 ΗΠΑ 1.476,0 
3 ΕΕ 1.402,0 
4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ    716,7 
5 Λ∆Κ    552,4 
6 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ    439,4 
7 ΓΑΛΛΙΑ          419,7 
8 ΙΑΠΩΝΙΑ     401,8 
9 ΙΤΑΛΙΑ     329,3 

                                                 
14 Σύµφωνα µε το American Association of Port Authorities (www.aapa-ports.org), τα λιµάνια 
µε τη µεγαλύτερη κίνηση στον κόσµο σε αναλογία αριθµού εµπορευµατοκιβωτίων είναι: 1. 
Χονγκ Κονγκ (Κίνα), 2. Σιγκαπούρη, 3. Σαγκάη (Κίνα), 4. Shenzhen (Κίνα), 5. Busan (Ν. 
Κορέα) 
15 Τα στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της ΕΕ δεν περιλαµβάνουν το ενδοκοινοτικό 
εµπόριο, σε αντίθεση µε τα στοιχεία για τα επί µέρους κράτη-µέλη, στα οποία 
περιλαµβάνονται οι εξαγωγές τους προς άλλα κράτη-µέλη. 
16 Στοιχεία από CIA, The World Fact Book http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/  
17 ibid 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΧΩΡΑ ∆ις US $ 

1 Παγκοσµίως 8.819,0 
2 ΕΕ 1.318,0 
3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ    893,3 
4 ΗΠΑ    795,0 
5 Λ∆Κ    583,1 
6 ΙΑΠΩΝΙΑ    538,8 
7 ΓΑΛΛΙΑ    419,0 
8 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ    347,2 
9 ΙΤΑΛΙΑ    336,4 

59 ΕΛΛΑ∆Α      15,5 
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34 ΕΛΛΑ∆Α       54,3 
 

Οι ξένες επενδύσεις σταµάτησαν απότοµα στα τέλη του 1989, σε συνέχεια της 

καταστολής του φοιτητικού κινήµατος και των αιµατηρών γεγονότων της 

Πλατείας Tian An Men, που προκάλεσαν παγκόσµια κατακραυγή και 

επιδείνωσαν το επενδυτικό κλίµα στη χώρα. Έτσι, ελήφθησαν πρόσθετα 

µέτρα που έδωσαν ακόµη περισσότερα κίνητρα σε ξένες επιχειρήσεις να 

επενδύσουν σε τοµείς και περιοχές υψηλής προτεραιότητας 18 . Το κλίµα 

βελτιώθηκε σταδιακά κι έτσι το 2005 οι επιχειρήσεις µε ξένο κεφάλαιο 

παρήγαγαν το 45% των κινεζικών εξαγωγών και το Νοέµβριο του ίδιου έτους 

τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας ανάγονταν σε US$ 794,2 δις, δηλ. 

σχεδόν το διπλάσιο του Σεπτεµβρίου του 2003. Επίσης, το 2005 οι εισαγωγές 

και εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών της Κίνας έφτασαν περίπου στο 75% 

του συνολικού της ΑΕΠ, πολύ περισσότερο δηλαδή από άλλες ανεπτυγµένες ή 

αναπτυσσόµενες χώρες 19  (στο απόγειο της ανάπτυξής της, το αντίστοιχο 

ποσοστό της Ιαπωνίας ήταν µόνο 32%). Παράλληλα, οι ξένες επενδύσεις στη 

χώρα αντιστοιχούν στο 36% του ΑΕΠ της, όταν στην Ιαπωνία είναι µόλις το 

2%.   

 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, εφόσον οι 

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις συνεχιστούν, κυρίως στον τραπεζικό τοµέα και 

τις κρατικές επιχειρήσεις, η Κίνα µπορεί να διατηρήσει έναν ετήσιο ρυθµό 

ανάπτυξης 7-8% για τουλάχιστον µία δεκαετία ακόµη. Αυτό σηµαίνει πως το 

ΑΕΠ της χώρας, βάσει αγοραστικής δύναµης, θα ξεπεράσει αυτό των ΗΠΑ 

πριν το 2020 και της Ιαπωνίας πριν το 2016, αν και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα 

εξακολουθεί να είναι κατά πολύ µικρότερο και των δύο χωρών. Φυσικά, οι 

ρυθµοί ανάπτυξης και η ανταγωνιστικότητα επιβραδύνονται όσο το µέσο 

                                                 

18 Π.χ., σηµαντικός µοχλός µε τον οποίο η κυβέρνηση της Λ∆Κ διοχετεύει τις ξένες επενδύσεις 
σε συγκεκριµένους τοµείς και επιχειρήσεις είναι ο επονοµαζόµενος «Encouraged Industry 
Catalogue”. Στον κατάλογο αυτό η κυβέρνηση διαχώρισε τις κινεζικές επιχειρήσεις σε τέσσερις 
κατηγορίες (Συνιστώµενες, Επιτρεπόµενες, Με περιορισµούς και Απαγορευµένες), δίνοντας ή 
αφαιρώντας κίνητρα, ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµοζόµενη πολιτική. 

19 Το αντίστοιχο ποσοστό για ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία και Βραζιλία κυµαίνεται κάτω από 30% 
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εισόδηµα αυξάνεται και γεφυρώνεται µε αυτό των ανεπτυγµένων χωρών, 

αλλά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κίνας είναι περίπου τον 1/5 αυτού της ΕΕ και 

της Ιαπωνίας, και το 1/7 αυτού των ΗΠΑ, συνεπώς υπάρχουν πολλά 

περιθώρια για αύξησή του. Το ίδιο συµβαίνει και στον τοµέα των εξαγωγών, 

όπου η Κίνα έχει το µισό περίπου µερίδιο από εκείνο της ΕΕ. Άλλωστε, το 

µέγεθος του κινεζικού πληθυσµού από µόνο του και η συγκέντρωση του 

πλουτισµού και της ανάπτυξης σε λίγες, ακόµα, παράκτιες περιοχές 

συνηγορούν στα µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης που διανοίγονται για τη χώρα, 

ως προς το µέγεθος της οικονοµίας της και ως προς το ρόλο που θα παίξει στο 

παγκόσµιο οικονοµικό γίγνεσθαι.  

Λίγα περισσότερα στοιχεία για την κινεζική οικονοµία: 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Αύξηση ΑΕΠ (2005) 9,9% 
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (2004) US$ 1.269 
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε αντιστοιχία 
αγοραστικής δύναµης, 2004) 

US$ 5.642 

ΑΕΠ ανά τοµέα Γεωργία (15%), βιοµηχανία (53,2%), 
υπηρεσίες (31,8%) 

Πληθωρισµός (τιµές καταναλωτή, 2004) 3,9% 
Πληθυσµός κάτω από τα όρια της φτώχιας 
(2001) 

10% 

Εργατικό δυναµικό (2003) περ. 778,1 εκ. 
Ποσοστό ανεργίας (2003) περ. 10,1% στα αστικά κέντρα 
Εξαγωγές (2004) US$ 583,1 δις 
Εµπορικοί εταίροι (εξαγωγές, 2004) ΗΠΑ 21%, ΕΕ 18,1%, Χονγκ Κονγκ 17%, 

Ιαπωνία 12,4%, ASEAN 7,2%, Ν. Κορέα 
4,7% 

Εισαγωγές (2004) US$ 552,4 δις 
Εµπορικοί εταίροι (εισαγωγές, 2004) Ιαπωνία 16,8%, ΕΕ 12,4%, ASEAN 11,2%, 

Ν. Κορέα 11,1%, ΗΠΑ 7,9%, Ρωσία 2,2% 
Εξωτερικό χρέος (2005) περ. US$ 300 δις 
Συναλλαγµατικά αποθέµατα (2005) περ. US$ 794,2 δις 
 

 

Ο ∆ΙΕΥΡΥΝΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

Η οικονοµική ανέλιξη της Κίνας τις τελευταίες δύο δεκαετίες επέφερε 

θεαµατικές αλλαγές και στην εξωτερική της πολιτική. Σταδιακά, από µία 

αναπτυσσόµενη χώρα που αναλώνεται σε εσωτερικά θέµατα µετατράπηκε σε 

χώρα εξωστρεφή, που χρησιµοποιεί τη δυναµική της για την προώθηση των 
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πολιτικών της συµφερόντων  ως µία περιφερειακή αλλά και παγκόσµια δύναµη. 

Η Κίνα διείδε από νωρίς πως η οικονοµική αλληλεξάρτηση µε τις χώρες της 

περιοχής της και  µε τις λοιπές µεγάλες δυνάµεις επιφέρει παράλληλα µεγάλα 

περιθώρια άσκησης και πολιτικής επιρροής. Τα τελευταία χρόνια, κινεζική 

αναπτυξιακή βοήθεια ρέει µε αυξανόµενο ρυθµό στο Λάος, τη Μυανµάρ και 

την Καµπότζη, οι οικονοµικές σχέσεις µε την Ιαπωνία είναι πιο στενές από 

ποτέ, οι εξαγωγές προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ είναι χωρίς προηγούµενο, µε 

αποτέλεσµα την αλληλεξάρτηση των οικονοµιών τους. Στον τοµέα της 

ασφάλειας η Κίνα έχει θέσει στην ατζέντα αριθµό προτάσεων για νέες µορφές 

συνεργασίας, µε βάση την αµοιβαία συνδροµή και επιδιώκει διµερείς 

συµφωνίες στον τοµέα αυτό.  

 

Οι διπλωµατικές κινήσεις της Κίνας έχουν προκαλέσει ερωτήµατα, τόσο στην 

Ασία όσο και στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, για το ποια πραγµατικά είναι η φύση της 

πολυµετωπικής της ανέλιξης. Οι θιασώτες της «κινεζικής απειλής» κάνουν 

συνειρµούς µε την άνοδο της ναζιστικής Γερµανίας και της αυτοκρατορικής 

Ιαπωνίας20, υποστηρίζοντας πως η Κίνα θα χρησιµοποιήσει τους αυξανόµενους 

οικονοµικούς της πόρους και την αυξανόµενη εξάρτηση ξένων µικρών και 

µεγάλων δυνάµεων από αυτήν για να επιβληθεί πολιτικά, να επιτύχει και να 

εδραιώσει την περιφερειακή της ηγεµονία και έναν ηγετικό πολιτικό ρόλο στην 

παγκόσµια σκηνή. Η ίδια η ηγεσία της χώρας, αντίθετα, κάνει λόγο για 

«ειρηνική άνοδο (‘heping jueqi’, 和平崛起 ) «που σηµαίνει πως η Κίνα δε 

θεωρεί στόχο της την πολιτική αντιπαράθεση, ούτε αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

της οικονοµίας της µέσα από πολιτική επεκτατισµού ή αποµόνωσης. ... Η Κίνα 

θα πρέπει να παίξει το δικό της ρόλο ως µεγάλη χώρα, όµως δεν προτίθεται να 

διεκδικήσει ηγεµονία στα διεθνή ζητήµατα.  ... Η Κίνα δε θα επιδιώξει ποτέ να 

εξασφαλίσει ηγεµονία, ακόµα και αφού θα έχει ολοκληρώσει το βασικό 

εκσυγχρονισµό της»21. 

 

 
                                                 
20 Π.χ. Aaron L. Friedberg, “Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia”, 
International Security vol. 18, No 3 
21 Li Junru, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Σχολής του ΚΚΚ, www.china.org.cn  
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Οι διαφαινόµενες οικονοµικές και πολιτικές επιπτώσεις από την 

άνοδο της Κίνας 

Η ραγδαία οικονοµική ανέλιξη της Κίνας και το διαρκώς διευρυνόµενο  δίκτυο 

εµπορικών και επενδυτικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσει ανά τον κόσµο 

επιφέρουν µεγάλες αλλαγές στις οικονοµικές, πολιτικές και στρατιωτικές 

σχέσεις της. Οι αλλαγές αυτές δε µπορούν πάντοτε να διαχωριστούν σε 

πολιτικές και οικονοµικές, µια και οι δύο αυτοί τοµείς είναι πολλές φορές 

άρρηκτα συνδεδεµένοι, γι’ αυτό και εφεξής η ανάλυση θα αναφέρεται 

εναλλασσόµενα σε πολιτικές και οικονοµικές παραµέτρους.  

 

ΑΣΙΑ 

Η οικονοµική ανέλιξη της Κίνας επηρεάζει αναπόφευκτα τις σχέσεις της µε τις 

γείτονες χώρες, την πιθανότητα ένοπλης σύρραξης στα στενά της Ταϊβάν και 

τη Β. Κορέα, καθώς και την επιδίωξη των βασικών γεωπολιτικών της χώρας εν 

γένει. Μετά από µία ταραχώδη δεκαετία του 199022 οι σχέσεις της χώρας µε 

τους γείτονές της στη Β-Α Ασία έχουν πλέον εισέλθει σε µία νέα και 

εποικοδοµητική περίοδο νηνεµίας. Από το 1993 η κινεζική ηγεσία έχει 

ξεκινήσει µία οργανωµένη προπαγάνδα κάνοντας επανειληµµένα εσκεµµένες 

αναφορές στην «ειρηνική άνοδο» της χώρας. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να 

ανατρέψει την εικόνα της «κινεζικής απειλής», αντικαθιστώντας την µε την 

ιδέα της ειρηνικής εισόδου της χώρας στην περιοχή της Ασίας.  

 

Λόγω του µεγέθους του πληθυσµού και της οικονοµίας της, µε δεδοµένη τη 

ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη και στρατιωτική θωράκισή της, µε τα βλέµµατα 

της ΕΕ και των ΗΠΑ στραµµένα επάνω της και λόγω των εύλογων συνειρµών 

µε το µιλιταριστικό παρελθόν της Ιαπωνίας, η κινεζική ηγεσία κρίνει αναγκαίο 

να επαναλαµβάνει πως «η άνοδος της Κίνας δεν θα αποβεί επιζήµια για τα 

συµφέροντα άλλων χωρών της Ασίας. Και αυτό διότι, όσο η Κίνα ανελίσσεται, 

                                                 
22  Π.χ. ο απόηχος των γεγονότων της πλατείας Tian An Men (1989), η απόβαση σε 
βραχονησίδα των διαφιλονικούµενων Spratly Islands στη Νότια Σινική Θάλασσα (1995), οι 
ασκήσεις µε πυραύλους στα Στενά της Ταϊβάν (1995-1996), οι κατηγορίες εναντίον της Κίνας 
για κατασκοπία (1997-1998), ο βοµβαρδισµός της Κινεζικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι (1999), 
η σύγκρουση αµερικανικού και κινεζικού πολεµικού αεροσκάφους στον αέρα (2001) 
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προσφέρει µία τεράστια αγορά για τους γείτονές της 23 ».  Άποψη του 

συγγραφέα είναι πως, παρά την επαναλαµβανόµενη αυτή ρητορική της 

κινεζικής ηγεσίας, στρατηγικός στόχος της χώρας είναι να καταστεί κατ’ αρχήν 

περιφερειακή και στη συνέχεια παγκόσµια δύναµη στα πλαίσια ενός ολιγο-

πολικού συστήµατος επιρροής. Μέσω της σταδιακής εδραίωσής της ως η 

µεγαλύτερη οικονοµία στον κόσµο, και µε δούρειο ίππο την ευρεία οικονοµική 

εξάρτηση των άλλων µεγάλων οικονοµιών (ΕΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία, ASEAN) από 

την ίδια, η Κίνα στοχεύει κατ’ αρχήν στη διατήρηση του ΚΚΚ στην ηγεσία 

µέσω του µονοκοµµατικού χαρακτήρα του κράτους και στην επιβολή των 

πολιτικών της επιλογών σε διεθνή θέµατα, µε ισχυρή στρατιωτική δύναµη και 

υπολογίσιµη αποτρεπτική ικανότητα. Όµως, εκτίµηση του συγγραφέα είναι 

πως η οικονοµική και πολιτική επιρροή της χώρας, αν και θα έχει ως 

αποτέλεσµα το να καταστεί παγκόσµια στρατιωτική δύναµη, δε θα οδηγήσει 

στην ανάλήψη πρωτοβουλίας για ένοπλη σύρραξη µε ξένο κράτος24.  

 

Όπως θα αναλυθεί εκτεταµένα παρακάτω, ο κύριος λόγος είναι πως το Πεκίνο 

αναγνωρίζει πλέον τα αντιπαραγωγικά αποτελέσµατα της χρήσης βίας ως 

µοχλού πίεσης στην εξωτερική του πολιτική και, µετά τους πολέµους σε 

Αφγανιστάν και Ιράκ, αντιλαµβάνεται τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ, ως 

παγκόσµιου ηγέτη µε τεχνολογική υπεροχή στη διεξαγωγή πολεµικών 

επιχειρήσεων. Έτσι, αν και δεν εφησυχάζει για την αυξανόµενη επιρροή των 

ΗΠΑ στις χώρες της Κεντρικής Ασίας που βρίσκονται στα δυτικά σύνορά της, 

η Λ∆Κ έχει αντιληφθεί το κόστος της ευθείας αντιπαράθεσης µε τις ΗΠΑ και 

έχει πλέον ταχθεί στο αµερικανικό άρµα αντιµετώπισης της τροµοκρατίας. 

Περισσότερο από τα προηγούµενα, όµως, οι Κινέζοι ηγέτες αναγνωρίζουν πως 

η νοµιµοποίηση του µονοπωλιακού καθεστώτος διακυβέρνησης της χώρας 

εναπόκειται κατά κύριο λόγο στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου του λαού. 

Αυτό επιτυγχάνεται µόνο µε συνεχιζόµενη οικονοµική πρόοδο και, για να 

επιτευχθεί αυτό σε ένα παγκοσµιοποιηµένο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, η 
                                                 
23 Zan Jifang, “Peaceful Rise”, Beijing Review www.bjreview.com.cn/200416/BoaoSpecial-
200416(B).htm  
24  ∆ιατηρείται πάντως η επιφύλαξη ανάληψης στρατιωτικής πρωτοβουλίας σε θέµατα 
εσωτερικής σταθερότητας, όπως αποσχιστικές ενέργειες (Ταϊβάν, Θιβέτ κλπ) ή σε περιπτώσεις 
όπου απειλείται το µονοπώλιο άσκησης κρατικής εξουσίας από το ΚΚΚ   
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πολιτική και οικονοµική σταθερότητα στην περιοχή καθώς και η απρόσκοπτη 

ροή κεφαλαίων και αγαθών µεταξύ της Κίνας και των τρίτων χωρών 

αποτελούν conditio sine qua non.  

 

Άλλωστε, µέσω της αλληλεξάρτησης των οικονοµιών, λιγοστεύουν οι 

πιθανότητες άλλες µεγάλες ή µικρότερες περιφερειακές δυνάµεις να 

απειλήσουν την εδαφική της ακεραιότητα και να επιχειρήσουν την ανατροπή 

του υπάρχοντος status quo στο πολιτικό σύστηµα διακυβέρνησης. Έτσι, η 

Κίνα έχει επιδοθεί σε µία «εκστρατεία φιλίας» (‘smile strategy’) στην περιοχή 

της Ανατολικής και Ν-Α Ασίας, επιδιώκοντας να διαπλέξει τα συµφέροντα των 

γειτονικών της χωρών µε τα δικά της διαµέσου του εµπορίου και των 

επενδύσεων, προβάλλοντας ένα φιλειρηνικό πρόσωπο προς τις χώρες της 

περιοχής (πλην της Ταϊβάν). Για την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα αλλά και την 

Ταϊβάν, η Κίνα έχει υποκαταστήσει τις ΗΠΑ ως το µεγαλύτερο εµπορικό τους 

εταίρο. Ενδεικτικά αναφέρουµε πως, καθώς φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, 

το 1995 οι εξαγωγές της Ν. Κορέας προς τις ΗΠΑ ήταν υπερδιπλάσιες των 

εξαγωγών της προς την Κίνα US$ 24 δις έναντι US$ 10 δις). Το 2004 οι 

εξαγωγές της προς την Κίνα έφθαναν τα US$ 50 δις, και προς τις ΗΠΑ τα 

US$ 46 δις. Οι εξαγωγές της Ιαπωνίας συνεχίζουν να είναι περισσότερες προς 

τις ΗΠΑ, είναι όµως σχεδόν στάσιµες κατά την τελευταία δεκαετία, ενώ οι 

εξαγωγές της προς την Κίνα το ίδιο διάστηµα αυξήθηκαν κατά 250%. Στους 

παρακάτω δύο πίνακες δίνεται σαφής εικόνα της ραγδαία αυξανόµενης 

εξάρτησης των οικονοµιών της Ανατολικής Ασίας από την κινεζική οικονοµία. 

Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και προς την αντίθετη κατεύθυνση, µε την Κίνα να 

εξαρτά όλο και περισσότερο την οικονοµική ευηµερία του πληθυσµού της από 

το οµαλό οικονοµικό –άρα και πολιτικό- κλίµα που οικοδοµεί µε τα 

περιβάλλοντα κράτη.  
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ-Ν.ΚΟΡΕΑΣ-ΤΑΪΒΑΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΑ & ΗΠΑ 1995-2004 (ΣΕ ∆ΙΣ. US $)25 
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΡΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑ, Ν. ΚΟΡΕΑ & ΤΑΪΒΑΝ 
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25 Βάσει στοιχείων από το World Trade Atlas, Taiwan, S. Korea 
26 Βάσει στοιχείων από το World Trade Atlas, Taiwan, S. Korea, Japan 
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Σε τραπεζικό επίπεδο, τον Ιούνιο του 2004 το χρέος της Κίνας προς ξένες 

τράπεζες ανερχόταν στο ποσό των US$ 78,5 δις, εκ των οποίων τα US$ 15,5 

δις προέρχονταν από την Ιαπωνία, US$ 12,2 δις από τη Ν. Κορέα και US$ 4,8 

δις από την Ταϊβάν27.  

 

Εν τω µεταξύ, η Λ∆Κ χρησιµοποιεί το προφίλ της ως ραγδαία αναπτυσσόµενη 

οικονοµική δύναµη για να δηµιουργήσει µία περιφερειακή οικονοµική και 

εµπορική σφαίρα στην περιοχή της, µε την ίδια στο επίκεντρο.  Ένα µεγάλο 

βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση έγινε το 2002, όταν ήλθε σε συµφωνία µε 

τις χώρες του ASEAN για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε σκοπό τη 

δηµιουργία µίας ζώνης ελεύθερου εµπορίου (ASEAN-China Free Trade Area) 

µε τις 6 µεγαλύτερες οικονοµίες του Συνδέσµου (Ταϊλάνδη, Μαλαισία, 

Ινδονησία, Φιλιππίνες, Μπρουνέι, Σιγκαπούρη) ως το 2010 και µέχρι το 2015 

για τις υπόλοιπες τέσσερις (Λάος, Μυανµάρ, Βιετνάµ, Καµπότζη). Τα κράτη-

µέλη του ASEAN έχουν εξάλλου εκφράσει την πρόθεσή τους να επεκτείνουν 

τη ζώνη αυτή ελεύθερου εµπορίου ώστε να περιλαµβάνει επίσης την Ιαπωνία 

και τη Ν. Κορέα (East Asia Free Trade Area).  

 

Σε επίπεδο νοµισµατικής διασύνδεσης, από το 2000 ισχύει η Πρωτοβουλία του 

Chiang Mai (Chiang Mai Initiative) µε την οποία η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ν. Κορέα 

και οι χώρες του ASEAN συµφώνησαν στη θεσµοθέτηση ενός συστήµατος 

διµερών νοµισµατικών ανταλλαγών για την αντιµετώπιση νοµισµατικών 

κρίσεων, ώστε να προληφθεί µία νέα κρίση όπως εκείνη που έπληξε τη Ν-Α 

Ασία µεταξύ 1997 και 1999. Επίσης, µε σκοπό την επίτευξη οικονοµικής 

ρευστότητας, τη σταθερότητα των ασιατικών οικονοµιών και την κατά το 

δυνατόν απεξάρτηση από τα αποθέµατα σε δολάρια, ιδρύθηκε το 2003 το 

Ασιατικό Οµολογιακό Ταµείο (Asian Bond Fund), µε ιδρυτικό κεφάλαιο US$ 1 

δις, προερχόµενο από τις κεντρικές τράπεζες των πιο προηγµένων χωρών του 

ASEAN, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ν. Κορέας και της Αυστραλίας. Στις 11 

                                                 
27  Επίσης, US$ 37,0 δις προέρχονταν από ευρωπαϊκές τράπεζες και US$ 6,9 δις από 

αµερικανικές. Πηγή: Bank of International Settlements, www.bis.org  
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αρχικές κεντρικές τράπεζες προστέθηκαν πρόσφατα άλλες επτά, 

συµπεριλαµβανοµένης αυτής της Ινδίας.  

 

Στον τοµέα της ενέργειας, οι ραγδαία αυξανόµενες ανάγκες της χώρας 

αυξάνουν την εξάρτησή της από το εξωτερικό, αποσοβώντας έτσι τις 

πιθανότητες η Κίνα να αποτελέσει πραγµατική στρατιωτική απειλή για τους 

γείτονές της ή τις ΗΠΑ. Παρόµοια εξάρτηση έχουν φυσικά και οι ΗΠΑ, παρόλ’ 

αυτά έχουν κατά καιρούς αποδοθεί σε µονοµερείς στρατιωτικές επεµβάσεις 

στο εξωτερικό. Υπάρχουν όµως υπαρκτές και µεγάλες διαφορές. Τη µεν 

περίοδο του Ψυχρού Πολέµου, οι ΗΠΑ είχαν συνάψει πολιτικές συµµαχίες µε 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες οι οποίες εξαρτώντο σε πολλαπλά επίπεδα από τις 

καλές σχέσεις τους µε τις ΗΠΑ κι έτσι πολύ δύσκολα θα διέκοπταν την παροχή 

ενέργειας προς τη χώρα αυτή, κάτι που δε συµβαίνει στην περίπτωση της 

Κίνας.   

 

Στη µεταψυχροπολεµική εποχή, οι ΗΠΑ αποτελούν τη µοναδική παγκόσµια 

υπερδύναµη, έχει εναλλακτικούς προµηθευτές ενέργειας, µειώνει σταδιακά την 

εξάρτησή της από το µεσανατολικό πετρέλαιο αλλά και την εξάρτησή της από 

το πετρέλαιο γενικότερα 28 .  Κάτι ανάλογο δε συµβαίνει αλλά και δε 

διαφαίνεται να συµβαίνει στο µέλλον, όσον αφορά την Κίνα. Αντίθετα, η Λ∆Κ 

είναι ο µεγαλύτερος καταναλωτής άνθρακα στον κόσµο 29  και ο δεύτερος 

µεγαλύτερος σε πετρέλαιο. Μπορεί αυτή τη στιγµή να απορροφά µόνο το 8% 

της παγκόσµιας παραγωγής πετρελαίου (περ. 6,7 εκατοµµύρια βαρέλια 

ηµερησίως) αλλά ευθύνεται για περίπου τα 2/5 της αύξησης της παγκόσµιας 

κατανάλωσης από το έτος 2000 έως σήµερα. Οι ανάγκες της σε πετρέλαιο 

διπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία (µόνο το 2004 αυξήθηκαν κατά 15%) 

και εκτιµάται πως σε 20 χρόνια θα τετραπλασιαστούν και θα ξεπεράσουν τις 

                                                 
28 Βασικός στόχος των ΗΠΑ που εκφράστηκε και κατά τη ∆ιακήρυξη του Αµερικανού 
Προέδρου για την Κατάσταση του Έθνους (State of the Union Address) την 31η Ιανουαρίου 
του 2006 είναι η σταδιακή απεξάρτηση από το µεσανατολικό πετρέλαιο κατά 75% ως το 2025. 
Για το πλήρες κείµενο και την ακριβή δήλωση βλ. ιστοσελίδα Λευκού Οίκου 
http://www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2006/index.html  
29  Π.χ. το 2004 Κίνα κατανάλωσε το 40% της παγκόσµιας παραγωγής άνθρακα και αυτό 
αποτέλεσε το βασικότερο λόγο για το διπλασιασµό της παγκόσµιας τιµής πώλησης την ίδια 
χρονιά. 
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σηµερινές ανάγκες των ΗΠΑ30. Ανάλογη αύξηση σηµειώνεται στις ανάγκες της 

χώρας σε φυσικό αέριο.  

 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από την Κίνα (1970-2020)*
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      *Στοιχεία από το International Energy Outlook 2004, http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/  

 

Η ανάγκη της χώρας για ενέργεια από το εξωτερικό εντείνεται και  από το 

γεγονός πως οι πετρελαιοπηγές που διαθέτει στις ανατολικές περιοχές της 

είναι πλέον περιορισµένης παραγωγικής ικανότητας, και έτσι η κατά 11% 

εξάρτησή της από ξένο πετρέλαιο το 1996 εκτιµάται πως θα αυξηθεί στο 

ποσοστό του 60% ως το 2020 31 . Έτσι, οι υπάρχουσες συµφωνίες µε τη 

Ρωσία 32  για την παροχή φυσικού αερίου θα µειώσουν τις πιθανότητες 

επιθετικής πολιτικής της Κίνας προς τη γείτονα χώρα αλλά και προς άλλα 

κράτη µε πλούσια αποθέµατα φυσικού αερίου όπως το Ιράν. Παράλληλα, η 

ενεργειακή εξάρτησή της από τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη της Μέσης 

Ανατολής εκτιµάται πως θα δηµιουργήσουν την ανάγκη για περαιτέρω 

ενδυνάµωση των αλληλοσυµπληρούµενων σχέσεών της µε τον αραβικό κόσµο, 

µέσα στα πλαίσια ενός πολυπολικού συστήµατος ισορροπιών. Με τον τρόπο 
                                                 
30  Ενδεικτικά αναφέρεται πως σήµερα κυκλοφορούν στην Κίνα περί τα 18,5 εκατοµµύρια 
αυτοκίνητα και, αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθµός ανάπτυξης, σε 20 χρόνια θα κυκλοφορούν 650 
εκατοµµύρια, περισσότερα από το σύνολο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σήµερα 
παγκοσµίως. 
31 Βλ. σχετικά Erica Strecker Downs, “China’s Quest for Energy Security” 
32 Υπάρχουν σχέδια για αριθµό αγωγών που θα µεταφέρουν φυσικό αέριο από τις ρωσικές 
πηγές της Σακχαλίνης και του Ιρκούτσκ στην επαρχία Shenyang της Β-Α Κίνας. Επίσης, έχουν 
ήδη συναφθεί συµφωνίες που αφορούν τη σύνδεση των ρωσικών πηγών της Kovytka µε τον 
αγωγό ανατολής-δύσης µετά το 2008. 
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αυτό αναµένεται να χαλαρώσουν σταδιακά και οι ασφυκτικοί περιορισµοί στην 

πολιτισµική και θρησκευτική έκφραση του µουσουλµανικού πληθυσµού των 

Ουιγούρων της επαρχίας Xinjiang.  

 

ΙΑΠΩΝΙΑ 

‘Όσον αφορά τις ειδικότερες και πιο δύσκολες για την περιοχή διµερείς σχέσεις 

µε την Ιαπωνία, αυτές έχουν ταλανιστεί στο παρελθόν, και συνεχίζουν να 

ταλανίζονται, από ευρύ φάσµα πολιτικών διαφορών. Σε αυτές 

περιλαµβάνονται η ιαπωνική κατοχή κινεζικών εδαφών στις αρχές του 20ου αι.,  

το µιλιταριστικό παρελθόν της Ιαπωνίας µε τις φρικαλεότητες των στρατιωτών 

της ενάντια στον άµαχο πληθυσµό πριν και κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου33 και η µη αποδοχή από την Ιαπωνία των ευθυνών της -

που αντικατοπτρίζεται στις δηλώσεις δηµόσιων αξιωµατούχων και στη 

διαστρεβλωµένη παρουσίαση της ιστορίας στα σχολικά βιβλία-, η φιλονικία για 

την κυριαρχία των νήσων Diaoyu/Senkaku στην Ανατολική Σινική Θάλασσα34, 

η Αµυντική Συµφωνία της Ιαπωνίας µε τις ΗΠΑ 35 , οι επανειληµµένες 

                                                 
33 Π.χ. η σφαγή 300.000 αµάχων και αιχµαλώτων πολέµου στην πόλη Nanjing (南京) το 
χειµώνα 1937-1938, οι οµαδικοί βιασµοί δεκάδων χιλιάδων γυναικών από Ιάπωνες στρατιώτες, 
κλπ.  
34  Η ιστορία της διαφοράς αυτής προσοµοιάζει µε την ελληνοτουρκική διαφορά επί των 
βραχονησίδων Ίµια. Από το 1970 µέχρι σήµερα οι δύο χώρες διεκδικούν την κυριαρχία των 
νήσων, λόγω της πιθανής ύπαρξης κοιτασµάτων πετρελαίου αλλά και για λόγους εθνικής 
υπερηφάνειας και εδραίωσης γεωπολιτικής υπεροχής. Έχουν σηµειωθεί αλλεπάλληλα 
επεισόδια, µε ανθρώπινες απώλειες.  Στην Κίνα οι βραχονησίδες αυτές αποκαλούνται 
Diaoyutai (釣魚台) ή Diaoyudao (釣魚島), ενώ η Ιαπωνία τις αναγνωρίζει ως Senkaku Rettō (
尖閣列島) ή Senkaku Guntō ( 尖 閣 群 島 ). Για περισσότερες πληροφορίες για το θέµα αυτό 
βλ. Suganuma Unryu, Sovereign Rights and Territorial Space in Sino-Japanese Relations, 
Irredentism and the Diaoyu/Senkaku Islands, Association for Asian Studies and University of 
Hawai’i Press, Honolulu, 2000. Επίσης, 中国の近代化と日中関係：経済協力の過去と展望・国

際善隣協会中国問題研究所(編） [Chūgoku no kindaika to Nitchū Kankei: Keizai kyōryoku no 
kako to tenbō / Kokusai Zenrin Kyōkai Chūgoku Mondai Kenkyūjo; Ο εκσυγχρονισµός της 
Κίνας και οι Σινοϊαπωνικές σχέσεις – Το παρελθόν και οι προοπτικές οικονοµικής συνεργασίας, 
International Association for Neighbouring Nations, Chinese Institute], 1987, και 山根幸夫[ほ
か]編 近代日中関係史研究入門」東京:研文出版, 1996 (Kindai Nitchū Kankeishi Kenkyūmon, 
by Yukio Yamane, Tokyo, Kenbun Shuppan – Εισαγωγή στη σύγχρονη ιστορία των 
Σινοϊαπωνικών σχέσεων, Yukio Yamane, Kenbun Publications, 1996) 
35  Η Συνθήκη Αµοιβαίας Συνεργασίας και Ασφάλειας (Αγγλ: US-Japan Treaty of Mutual 
Cooperation and Security – Ιαπ: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条

約 ) υπεγράφη µεταξύ των δύο χωρών το 1960 και προβλέπει, µεταξύ άλλων: α. την 
εγκατάσταση αµερικανικών στρατευµάτων και στρατιωτικών βάσεων σε ιαπωνικό έδαφος και 
β. πως ένοπλη επίθεση έναντι µίας εκ των δύο χωρών σε εδάφη θα θεωρείται επικίνδυνη για 
την ασφάλεια της άλλης, µε τις ΗΠΑ να µπορούν να παρεµβαίνουν (λόγω του άρθρου 9 του 
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επισκέψεις του Ιάπωνα πρωθυπουργού στο ναό Yasukuni του Τόκιο36, ο -κατά 

καιρούς συντηρούµενος από την κινεζική ηγεσία- αυξανόµενος εθνικισµός της 

κινεζικής νεολαίας κ.ά. Τα ζητήµατα, λοιπόν, που τίθενται, είναι τα εξής: 

- αν οι οικονοµικοί και πολιτιστικοί δεσµοί που συνδέουν τις δύο 

χώρες θα συνεχίσουν να επιβάλλουν στρατιωτική εγκράτεια 

στην Κίνα καθώς αυτή εξελίσσεται σε µεγάλη περιφερειακή 

δύναµη, αλλά και στην Ιαπωνία, η οποία αρχίζει να αναπτύσσει 

στρατιωτικές δυνάµεις της πέραν της άµεσης περιοχής άµυνάς 

της37  και  

- αν οι οικονοµικοί και πολιτιστικοί αυτοί δεσµοί θα αποτελέσουν 

στόχο επίθεσης και αρνητικής προπαγάνδας από οργανωµένους 

εθνικιστές των δύο χωρών. 

 

Παρ’ όλα τα προβλήµατα, η στάση αµφότερων των χωρών τα τελευταία 

χρόνια έχεί δείξει πως διατηρούν µεταξύ τους σχέσεις «ψυχρής ειρήνης», 

ιδιαίτερα καθώς η Κίνα ωριµάζει και προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση της στην 

ευρύτερη περιοχή της. Αντίθετα µε τις πρακτικές κλιµάκωσης των κρίσεων στο 

παρελθόν, τα τελευταία χρόνια το Πεκίνο συνεργάζεται µε το Τόκιο για την 

αποσόβηση κρίσεων και τη µη διατάραξη των διµερών οικονοµικών σχέσεων 

και πολιτικών διαύλων επικοινωνίας, λαµβάνοντας το ίδιο πρωτοβουλίες 

(αναβολή επ’ αόριστον της λύσης σε ακανθώδη ζητήµατα, ανταλλαγές 

επισκέψεων αξιωµατούχων, δηµιουργία συνδέσµων φιλίας, τουριστικές 

                                                                                                                                            
Ιαπωνικού Συντάγµατος, η Ιαπωνία δε µπορεί να παρεµβαίνει στρατιωτικά εκτός της 
επικράτειάς της). Για το πλήρες κείµενο της συνθήκης βλ. ιστοσελίδα Ιαπωνικού ΥΠΕΞ 
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html  
36  Ο ναός Yasukuni (靖国神社 ) στο Τόκιο είναι αφιερωµένος στη µνήµη των Ιαπώνων 
στρατιωτών και αξιωµατικών που έδωσαν τη ζωή τους κατά το µιλιταριστικό παρελθόν της 
χώρας, στο όνοµα του Ιάπωνα αυτοκράτορα. Εκεί έχουν ενταφιαστεί και ανώτεροι 
αξιωµατούχοι που έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα πολέµου και εγκλήµατα κατά της 
ανθρωπότητας. Οι επαναλαµβανόµενες επισκέψεις εκεί του Ιάπωνα πρωθυπουργού Jun’ichirō 
Koizumi θεωρούνται ιδιαίτερα προκλητικές από Πεκίνο, Σεούλ και άλλες ασιατικές 
πρωτεύουσες, ενώ προκαλούν γενική λαϊκή κατακραυγή και επεισοδιακές διαδηλώσεις, κυρίως 
στην Κορέα, τη Λ∆Κ, την Ταϊβάν και την Ινδονησία. 
37  Για πρώτη φορά µεταπολεµικά η Ιαπωνία, που δεν διαθέτει στρατό αλλά «∆υνάµεις 
Αυτοάµυνας», απέστειλε στρατεύµατα στο Ιράκ κατά παράβαση ή τουλάχιστον κατά 
διασταλτική ερµηνεία του άρθρου 9 του Συντάγµατός της, τα οποία δραστηριοποιούνται σε 
προγράµµατα ανοικοδόµησης της χώρας, προκαλώντας τις αντιδράσεις των γειτονικών της 
χωρών που στο παρελθόν υπήρξαν θύµατα του ιαπωνικού µιλιταρισµού 
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συµφωνίες, πολιτικός διάλογος). ∆εξαµενές σκέψεις που επεξεργάζονται 

σχέδια για τις διµερείς σχέσεις για λογαριασµό του κινεζικού ΥΠΕΞ κάνουν 

έκκληση για λιγότερο συναισθηµατική και περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση 

των διµερών προβληµάτων. Το 2003, το έγκριτο κινεζικό περιοδικό 

«Στρατηγική και ∆ιαχείριση» (战略与管理)δηµοσίευσε σειρά προτάσεων για τις 

διµερείς σχέσεις, τονίζοντας την οικονοµική αλληλεξάρτηση των δύο χωρών 

και την ανάγκη προόδου πέρα από τις υπάρχουσες διαφορές. Άλλωστε, η 

πρόσφατη εµπειρία απέδειξε πως τα πολλά προβλήµατα και ο εκατέρωθεν 

σκεπτικισµός δεν εµπόδισαν τις δύο χώρες από το να προωθήσουν τις σχέσεις 

τους, όχι µόνο σε οικονοµικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο (π.χ. εξαµερείς 

συνοµιλίες για το ζήτηµα της Βόρειας Κορέας, διευθέτηση του ζητήµατος της 

εισόδου κινεζικού υποβρυχίου σε ιαπωνικά χωρικά ύδατα το 2004, κοινή 

αποχή από οποιαδήποτε ενέργεια στο ζήτηµα των βραχονησίδων 

Diaoyu/Senkaku, ενδυνάµωση οικονοµικής συνεργασίας και εµπέδωση 

πολιτικού διαλόγου).  

 

Σηµαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η συνεχιζόµενη εξάρτηση της Κίνας από 

την ιαπωνική αναπτυξιακή βοήθεια (ODA). Η βοήθεια αυτή χρηµατοδοτεί 

µεγάλο αριθµό αναπτυξιακών προγραµµάτων σε όλη τη χώρα, µέσω  

 

-δανείων σε γεν για προγράµµατα δηµιουργίας υποδοµών 

- δωρεάν βοήθειας για εκπαιδευτικά, ιατρικά, περιβαλλοντικά και άλλα   

προγράµµατα 

- συνεργασίας σε τεχνικά θέµατα38 

 

Από το 1979 ως το 2000 η συνολική αναπτυξιακή βοήθεια της Ιαπωνίας προς 

την Κίνα έφτασε τα US$14,5 δις. Το έτος 2000 το συνολικό ποσό του 

διµερούς εµπορίου ξεπέρασε τα US$ 85 δις, ενώ το 2004 εκτοξεύτηκε στα 

US$ 206,56 δις 39 . Η Ιαπωνία συνεχίζει να είναι ο µεγαλύτερος εµπορικός 

                                                 
38 Βλέπε σχετικά «Japan-China Relations in the 21st Century; Recommendations for Building a 
Relationship of Trust and Expanding Economic Exchanges Between Japan and China»,  
Keidanren (Japan Federation of Economic Organisations) 
39 Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου www.wto.org  
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εταίρος της Κίνας, µε περισσότερες από 20.000 ιαπωνικές επιχειρήσεις να 

δραστηριοποιούνται στη χώρα απασχολώντας πάνω από ένα εκατοµµύριο 

εργαζοµένους, αποτελώντας παράλληλα την πρωταρχική πηγή τεχνογνωσίας 

στους τοµείς υψηλής τεχνολογίας.  

 

. 

134.500
114.800 98.700 85.900

0
20.000
40.000
60.000
80.000

100.000
120.000
140.000

Εκατ. ¥

Ινδία Ινδονησία Τουρκία Κίνα

Οι 5 µεγαλύτεροι αποδέκτες ιαπωνικής αναπτυξιακής βοήθειας 
(ODA), 2004

   
     Στοιχεία: Japan Bank of International Cooperation, 2005 www.jbic.go.jp 

 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, µεταξύ άλλων, πως πάνω από 1 εκατοµµύριο 

Ιάπωνες τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο την Κίνα, αποτελώντας 

σηµαντική πηγή εισοδήµατος και συναλλάγµατος, ενώ 32.000 Κινέζοι φοιτητές 

σπουδάζουν στην Ιαπωνία (αποτελώντας το 54% των ξένων φοιτητών στη 

χώρα) για να επιστρέψουν µε εξειδικευµένες γνώσεις ως οι πιο άρτια 

εκπαιδευµένοι εργαζόµενοι στη χώρα. Οι δύο χώρες έχουν συνάψει σειρά 

εµπορικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν τα γεωργικά προϊόντα, την 

πολιτική αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα40, ενώ το 1980 η Ιαπωνία παραχώρησε 

στην Κίνα προτιµησιακό δασµολογικό καθεστώς για τις εξαγωγές της.  

 

Γίνεται έτσι φανερό πως το Πεκίνο αντλεί σηµαντικά οφέλη από τις αρµονικές 

διµερείς σχέσεις µε το Τόκιο και η εξοµάλυνση των πολιτικών εντάσεων είναι 

θεµελιώδης στόχος της κινεζικής εξωτερικής πολιτικής. Φυσικά, εφόσον και οι 

                                                 
40 Βλ. σχετικά: “Recent Japanese Economic Diplomacy in China – Political Alignment in a 
Changing World Order”, by Qingxin Ken Wang, ASIAN SURVEY Vol. 33, No 6 (June 1993) 
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δύο χώρες αποτελούν µεγάλες δυνάµεις της περιοχής µε αξιοσηµείωτα 

γεωπολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα, και εφόσον υπάρχουν πολλά 

ζητήµατα ικανά να προξενήσουν εντάσεις, κανείς δε µπορεί να αγνοήσει τα 

επιχειρήµατα και της αντίθετης άποψης, αποκλείοντας την πιθανότητα µιας 

δραµατικής επιδείνωσης στις διµερείς σχέσεις. Αυτό που υποστηρίζει ο 

συγγραφέας είναι πως οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν πλέον εξελιχθεί σε 

µια όχι τόσο εύθραυστη –όπως έχει δείξει η εµπειρία- ισορροπία µεταξύ 

στρατιωτικής αποτρεπτικής ικανότητας και εµπορικής πολιτικής, όπου το 

Πεκίνο θα συνεχίσει να είναι η «Βόρεια Πρωτεύουσα» και το Τόκιο η 

«Ανατολική»41 . Γι’ αυτό και οι δύο χώρες διαφαίνεται πως επιδιώκουν να 

διατηρήσουν το σηµερινό status quo ειρηνικής συµβίωσης και στο µέλλον, 

όπως έγινε φανερό και σε παρελθούσες περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων.  

 

ASEAN 

Όσον αφορά την εξέλιξη των σχέσεων µε τις χώρες της Ν-Α Ασίας (ASEAN), 

η άνοδος της Κίνας φαίνεται πως ενδυναµώνει τη συνεργασία και τον πολιτικό 

διάλογο. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα στις διµερείς σχέσεις, πέραν 

των νήσων Spratly, µέρος ή το σύνολο των οποίων διεκδικούν η Κίνα, οι 

Φιλιππίνες, το Βιετνάµ, η Μαλαισία και το Μπρουνέι.  Tο 1997, στο περιθώριο 

της ∆εύτερης Άτυπης Συνάντησης Κορυφής του ASEAN στη Μαλαισία, 

ξεκίνησε µία νέα εποχή συνεργασίας των δύο περιοχών µέσω του ASEAN+3 

όταν η Κίνα, µαζί µε την Ιαπωνία και τη Ν. Κορέα, συνδέθηκαν επίσηµα µε τη 

διαδικασία του ASEAN. Επίσης, συµµετέχουν από κοινού σε διεθνείς 

οργανισµούς και φορείς διαλόγου, όπως το ASEAN Regional Forum, το APEC, 

ο ΠΟΥ, όπου πολλές φορές συµµετέχουν µε κοινές θέσεις. Τα κράτη-µέλη του 

ASEAN αποδέχονται την αρχή της «µίας Κίνας» απέχοντας από επίσηµες 

σχέσεις µε την Ταϊβάν και βλέπουν εν πολλοίς τη χώρα αυτή ως τον 

παγκόσµιο εκφραστή και των δικών τους θέσεων σε ειδικότερα θέµατα της 

παγκοσµιοποίησης µέσα στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών. Το κλίµα 

συνεργασίας βαίνει στενότερο µε συναντήσεις σε επίπεδο κορυφής και µε 
                                                 
41 Η λέξη «Πεκίνο» στα Κινεζικά και τα Ιαπωνικά γράφεται 北京, και σηµαίνει ‘η Πρωτεύουσα 
του Βορρά’. Αντίστοιχα, η λέξη «Τόκιο» γράφεται 東京 και σηµαίνει ‘η Πρωτεύουσα της 
Ανατολής’. Εδώ, αναφερόµαστε στην ειρηνική συµβίωση και τη διακριτή θέση των δύο χωρών. 
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πολλές διυπουργικές συναντήσεις όπου συνεχώς επιβεβαιώνεται και 

διευρύνεται η στενή συνεργασία. Οµάδες εργασίας εκατέρωθεν 

επεξεργάζονται από κοινού σχέδια που αφορούν τη διατήρηση της ειρήνης και 

της σταθερότητας στην περιοχή, την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, την 

πειρατεία, το διακρατικό και ηλεκτρονικό έγκληµα, τη διακίνηση ναρκωτικών 

και όπλων, την παράνοµη διακίνηση προσώπων, τη γεωργία, τις εξαγωγές, τις 

τηλεπικοινωνίες, τις µεταφορές κλπ. Αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε εξέλιξη 40 

προγράµµατα συνεργασίας, ενώ η Κίνα συνδράµει το ASEAN για τη γεφύρωση 

του χάσµατος µεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων µελών του 

διαµέσου της Πρωτοβουλίας για την Ενοποίηση του ASEAN (ΙΑΙ). Μέσα σε 

αυτά τα πλαίσια εµβάθυνσης των διµερών σχέσεων, οι δύο πλευρές 

συνυπέγραψαν το Νοέµβριο του 2002 στην Καµπότζη τη ∆ήλωση για τη 

Συµπεριφορά των Μερών στη Νότια Σινική Θάλασσα (Declaration on the 

Conduct of Parties in the South China Sea)42, ενώ τον επόµενο χρόνο η Κίνα 

προσχώρησε στη Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας της Ν-Α Ασίας. Στην ίδια 

συνάντηση, στο Μπαλί της Ινδονησίας, συνυπεγράφη επίσης η Κοινή ∆ήλωση 

Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Ειρήνη και την Ευηµερία. Και οι δύο 

αυτές εξελίξεις αποδεικνύουν την κοινή επιδίωξη για προώθηση της αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης, την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.  

 

Όσον αφορά την οικονοµική συνεργασία και αλληλεξάρτηση, οι δύο πλευρές 

υπέγραψαν το 2002 µία συµφωνία-πλαίσιο που προβλέπει τη δηµιουργία 

Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου (ASEAN-China Free Trade Area, ACFTA) ως το 

201543, τη µεγαλύτερη στον κόσµο, η οποία θα περιλαµβάνει σχεδόν 2 δις 

πληθυσµό, µε συνολικό ΑΕΠ US$ 2 τρις. Οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ 

Κίνας και ASEAN αυξάνονται µε µέσο ετήσιο ρυθµό 20% από το 1990 ως 

σήµερα και έχουν ήδη ξεπεράσει τα US$ 100 δις. «Η Κίνα και το ASEAN πρέπει 

να ενώσουν τις δυνάµεις τους», έλεγε σε διµερή συνάντηση η αναπληρώτρια 

πρωθυπουργός της Κίνας Wu Yi, κατά τις συζητήσεις για τη δηµιουργία της 

                                                 
42 Το κείµενο της ∆ήλωσης είναι διαθέσιµο στην επίσηµη  ιστοσελίδα του ASEAN, 
http://www.aseansec.org/13163.htm 
43 Ως το 2010 για Ινδονησία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες και Ταϊλάνδη, ως το 
2015 για Βιετνάµ, Λάος, Καµπότζη και Μυανµάρ. 
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ACFTA. «Μόνο έτσι µπορούµε να αδράξουµε ευκαιρίες, να ανταπεξέλθουµε σε 

προκλήσεις ... και να αντέξουµε το σκληρό ανταγωνισµό σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Με τη Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου σε ισχύ, προβλέπουµε πως η κάθε 

πλευρά θα αποκοµίσει περισσότερα οφέλη από την οικονοµική ανάπτυξη της 

άλλης». 

 

Σύµφωνα µε την ιδρυτική διακήρυξη του ASEAN (1967), η διαδικασία αυτή 

στοχεύει «στην επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής 

ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου στην περιοχή, µέσω κοινής δράσης, σε 

πνεύµα ισότητας και συνεργασίας, για τη δηµιουργία µιας ευηµερούσας και 

ειρηνικής κοινότητας κρατών στη Ν-Α Ασία». Η Κίνα, όπως και το ASEAN, 

δείχνει στην πράξη πως επιδιώκει την περιφερειακή σταθερότητα πάνω στην 

οποία βασίζει και τη δική της ανάπτυξη, κι έτσι αντιλαµβάνεται πως µόνο µέσω 

µιας «ειρηνικής ανόδου» µπορεί να επιτύχει, όχι µόνο το βραχυπρόθεσµο 

στόχο της οικονοµικής προόδου, αλλά τη µακροπρόθεσµη επιδίωξή της που 

είναι η πολιτική υπεροχή –κυρίως έναντι της Ιαπωνίας- στην Ασία και το 

χρίσµα του εν πολλοίς παγκόσµιου εκφραστή της κοινότητας κρατών της Ν-Α 

Ασίας. Άλλωστε, η Κίνα έχει ανάγκη να επενδύσει στις καλές και σταθερές 

σχέσεις µε το ASEAN, καθόσον το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών των 

προϊόντων της και των εισαγωγών της στο πολύτιµο για την ανάπτυξή της 

πετρέλαιο διεξάγονται διαµέσου των θαλάσσιων οδών της Νότιας Σινικής 

Θάλασσας, που ελέγχονται από κράτη µέλη του οργανισµού.  

 

Γίνεται, έτσι, φανερό, πως η ειρηνική ανέλιξη της Κίνας έχει συντελέσει στη 

µεταστροφή του πνεύµατος δυσπιστίας του παρελθόντος και της εικόνας της 

ως απειλής που επικρατούσε παλαιότερα στη Ν-Α Ασία, και εκτιµάται πως οι 

διµερείς σχέσεις θα συνεχίσουν να βαίνουν πιο ανοικτές στο διάλογο και τη 

συνεργασία, ακόµη και σε δυνητικές περιπτώσεις κρίσεων. Όσο αυξάνεται η 

ροή αγαθών, κεφαλαίου, τουριστών και όσο πυκνώνουν οι επαφές των λαών, 

η αλληλεξάρτηση αυτή θα καταστεί καίρια για την επίλυση διµερών και 

περιφερειακών οικονοµικών ζητηµάτων, πολιτικών προβληµάτων και 

κοινωνικών διαφορών. 
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Ν. ΚΟΡΕΑ 

Η σχέση του Πεκίνου µε τη Σεούλ µας προσφέρει ένα µοντέλο του τρόπου µε 

τον οποίο η εµβάθυνση των οικονοµικών σχέσεων µπορεί να επιτύχει την 

πολιτική προσέγγιση δύο γειτονικών πρωτευουσών µε µακρά ιστορία 

εντάσεων. Προβλήµατα στις διµερείς σχέσεις έχουν υπάρξει στο παρελθόν, 

κάποια µείζονος σηµασίας, όλα όµως είτε έχουν αντιµετωπιστεί είτε 

αντιµετωπίζονται µε γνώµονα τα κοινά µακροπρόθεσµα συµφέροντα και µε 

εκείνα της κάθε πλευράς ξεχωριστά.  Ως µία γενική επισκόπηση µπορούµε να 

πούµε πως ο πολιτικός διάλογος, η επικοινωνία των λαών και οι οικονοµικές 

συναλλαγές ανθούν, ενώ ιστορικές έριδες και εθνικιστικές εξάρσεις σκιάζουν 

ενίοτε το καλό κλίµα. 

Αφορµές µε τις οποίες έχουν κατά καιρούς σκιαστεί οι διµερείς σχέσεις 

είναι : 

- η εµπλοκή της Κίνας στον πόλεµο της Κορέας στο πλευρό του 

κοµµουνιστικού βορά και η έκτοτε στήριξη του 

βορειοκορεατικού απολυταρχικού καθεστώτος 

- η κινεζική ή µη ρίζα του Βασιλείου του Koguryo (고구려, 高句

麗), συνέχεια του οποίου αποτελεί το κορεατικό έθνος44 

 

Σε γενικές γραµµές, οι διµερείς σχέσεις δε διαφαίνεται πως µπορούν να 

επιδεινωθούν δραµατικά στο ορατό µέλλον. Μόνη σοβαρή εστία που θα 

µπορούσε να φέρει θεαµατική αλλαγή στις υπάρχουσες ισορροπίες αποτελεί 

το πυρηνικό πρόβληµα της Βόρειας Κορέας και η επιβίωση του 

                                                 
44 Το Koguryo (ή Goguryeo, Κορ. 고구려, Κιν. 高句麗) ήταν ένα από τα τρία Βασίλεια της 
Κορέας (τα άλλα δύο ήταν το Baekje 백제, 百濟 και το Silla신라, 新羅. Ο όρος ‘Κορέα’ είναι 
παραφθορά της λέξης Koguryo). Το 2004 οι διµερείς σχέσεις δοκιµάστηκαν όταν Κινέζοι 
αξιωµατούχοι υποστήριξαν πως το Βασίλειο Koguryo (37 π.Χ. – 668 µ.Χ.) αποτελούσε µέρος 
της κινεζικής επικράτειας και ιστορίας και όχι, όπως υποστηρίζει η κορεατική πλευρά, µια 
ανεξάρτητη κορεατική οντότητα από την οποία προέρχεται το σύγχρονο κορεατικό έθνος και 
οι παραδόσεις του. Στις εκατέρωθεν αντεγκλήσεις ενεπλάκησαν µέλη των εθνικών 
κοινοβουλίων και των Υπουργείων Εξωτερικών και των δύο πλευρών, µε µεγάλες διαδηλώσεις 
πολιτών και στις δύο χώρες. Το διπλωµατικό αυτό επεισόδιο έφερε κατά πολλούς στην 
επιφάνεια τις ‘φιλοδοξίες ηγεµονίας’ της Κίνας και δοκίµασε τις προσπάθειές της να προβληθεί 
ως καλοπροαίρετος γείτονας και οικονοµικός εταίρος. Τελικά το θέµα διευθετήθηκε, έστω 
προσωρινά, µε την παρέµβαση του Κινέζου πρώην πρεσβευτή στη Σεούλ Wu Dawei και µε 
την υπογραφή σχετικής συµφωνίας πέντε σηµείων.  
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βορειοκορεατικού καθεστώτος. Το πρόβληµα όµως αυτό έχει καταστεί 

πολυµερές, µε την εµπλοκή επίσης της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, 

γεγονός που αποµακρύνει την πιθανότητα δραµατικής και δύσκολα 

ανατρέψιµης επιδείνωσης. Οι ραγδαία αναπτυσσόµενη οικονοµική διασύνδεση 

των δύο γειτονικών χωρών αποτελεί και εδώ ασφαλιστική δικλείδα για την 

ειρηνική τους συµβίωση και την εµπέδωση της ασφάλειας στην περιοχή. Η 

Κίνα έχει εκτοπίσει τις ΗΠΑ από τη θέση του µεγαλύτερου εµπορικού εταίρου 

της Ν. Κορέας, και αποτελεί το Νο1 προορισµό κορεατικών επενδύσεων προς 

το εξωτερικό καθώς ολοένα και περισσότερες κορεατικές επιχειρήσεις 

µεταφέρουν την παραγωγή πολλών προϊόντων τους είτε σε κινεζικά 

εργοστάσια είτε σε ιδιόκτητα εργοστάσιά τους εγκατεστηµένα στην Κίνα. Το 

2004 η Ν. Κορέα εξήγαγε προϊόντα αξίας US$ 49,8 δις προς τη Λ∆Κ (35,1 δις 

το 2003), 42,8 δις προς τις ΗΠΑ και 21,7 δις προς την Ιαπωνία. Οι εισαγωγές 

της από την Κίνα, αντίστοιχα, ανήλθαν στο ποσό των US$ 46,1 δις από την 

Ιαπωνία, 29,6 δις από την Κίνα και 28,8 δις από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, το 70% 

των προϊόντων που εξάγει η Κίνα στις ΗΠΑ περιλαµβάνουν εξαρτήµατα που 

προέρχονται κυρίως από την Ταϊβάν, τη Ν. Κορέα και τη Σιγκαπούρη.  Και οι 

δύο χώρες συµµετέχουν στην πρωτοβουλία για µία Ζώνη Ελεύθερων 

Συναλλαγών στην ανατολική Ασία, ενώ ο Κινέζος πρωθυπουργός έχει  

επανειληµµένα εκφράσει τις προθέσεις της χώρας του για την περαιτέρω 

εµβάθυνση των διµερών σχέσεων,  

 

- µε την προώθηση της οικονοµικής και εµπορικής συνεργασίας 

(διευκόλυνση και απελευθέρωση του εµπορίου µε σκοπό την 

ενοποίηση των οικονοµιών) 

- µε την ισχυροποίηση των πολιτιστικών ανταλλαγών 

(ανταλλαγές επισκέψεων πολιτών, δηµιουργία συνδέσµων 

φιλίας και ενώσεων νεολαίας, συνεργασία των ΜΜΕ των δύο 

χωρών) 

- µε την ισχυροποίηση του περιφερειακού πολιτικού διαλόγου 

(«Η γενική παγκόσµια τάση επιβάλλει την περιφερειακή 
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συνεργασία και η συνεργασία στην Ασία –και κυρίως στην 

ανατολική Ασία- έχει εισέλθει σε κρίσιµη περίοδο»45). 

 

Στο στρατιωτικό τοµέα και την πολιτική ασφάλειας οι σχέσεις έχουν υπάρξει 

ιδιαίτερα τεταµένες στο παρελθόν, κυρίως λόγω της ανάµιξης της Κίνας στον 

πόλεµο της Κορέας στο πλευρό των κοµµουνιστών του βορρά. Τα τελευταία 

χρόνια, µε βασικό άξονα της πολιτικής και των δύο χωρών την εµπέδωση των 

σχέσεων καλής γειτονίας, οι διµερείς σχέσεις βελτιώνονται ραγδαία και 

σηµαντικά ενώ, από το 1999, έχει θεσµοθετηθεί πλέγµα ετήσιου διαλόγου για 

θέµατα περιφερειακής ασφάλειας. Το Πεκίνο κρατά στα χέρια του το πολύ 

σηµαντικό χαρτί της θετικής επιρροής που έχει προς το καθεστώς της Πιονγκ 

Γιανγκ, ενώ η Σεούλ, όπως και το Τόκιο, διατηρεί βάσιµες επιφυλάξεις ως προς 

τη στάση του Πεκίνου σε 20-30 χρόνια, όταν η Λ∆Κ θα έχει πλέον αναχθεί σε 

µία από τις αδιαµφισβήτητες µεγάλες δυνάµεις. Και οι δύο χώρες αντιτίθενται 

στη δηµιουργία πυρηνικού οπλοστασίου από την κυβέρνηση της Πιονγκ 

Γιανγκ, ενώ αµφότερες φοβούνται πως µία ανεξέλεγκτη κατάρρευση του 

καθεστώτος του Kim Jong Il θα προκαλούσε σοβαρό πρόβληµα αστάθειας στις 

κυβερνήσεις τους. Πάντως, το κατά τα άλλα σοβαρό πρόβληµα της Β. Κορέας, 

λόγω και της συµπόρευσης της Ιαπωνίας µε τη συνήθως άκαµπτη στάση των 

ΗΠΑ, έχει βοηθήσει στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ Λ∆Κ και Ν. Κορέας, 

δηµιουργώντας το υπόβαθρο για να συνειδητοποιήσουν αµφότερες τα κοινά 

τους συµφέροντα στον τοµέα της περιφερειακής ασφάλειας, ως απαραίτητης 

προϋπόθεσης για τη διατήρηση της οικονοµικής τους ανάπτυξης και της 

ευηµερίας των λαών τους. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό από το Πεκίνο, 

όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια, για τη διατήρηση του Κοµµουνιστικού 

Κόµµατος στην εξουσία.  

 

Σε πολιτικό επίπεδο, οι διµερείς σχέσεις είναι γενικά εγκάρδιες µε εξαίρεση τη 

µεταχείριση βορειοκορεατών προσφύγων που επιχειρούν να µεταβούν στο 

νότο µέσω της Κίνας. Επίσης, όπως και στην περίπτωση της αµυντικής 

                                                 
45 ∆ηλώσεις του Κινέζου πρωθυπουργού Wen Jiabao κατά την 6η Συνάντηση Κορυφής Κίνας-
Ιαπωνίας-Ν. Κορέας το Νοέµβριο του 2004 στην πρωτεύουσα του Λάος, Βιεν Τιαν.  
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συµµαχίας ΗΠΑ-Ιαπωνίας, η συµµαχική σχέση Ν.Κορέας-ΗΠΑ αποτελεί αγκάθι 

στους αναπτυσσόµενους δεσµούς της Λ∆Κ µε τη χώρα. Πρέπει να σηµειωθεί, 

πάντως, πως µετά τη νίκη στις τελευταίες εκλογές του κόµµατος URI και την 

άνοδο του Roh Moo-Hyun στην ηγεσία της Ν. Κορέας, έχουν σηµειωθεί 

εντάσεις στις σχέσεις της Σεούλ µε την Ουάσιγκτον, µε την κοινή γνώµη να 

πιέζει την ηγεσία για µεταστροφή της ισορροπίας προς το κινεζικό άρµα, µε 

αφορµή τη µη λαοφιλή αποστολή κορεατικών στρατευµάτων στο Ιράκ, και 

επικαλούµενη τους ιστορικούς και πολιτιστικούς θεσµούς µε την Κίνα, την 

οικονοµική αλληλεξάρτηση και την προτεραιότητα αρµονικής συµβίωσης µε 

τις χώρες της περιοχής.  

 

Πολιτικοί αναλυτές46 υποδεικνύουν την ιστορική εµπειρία που θέλει την Κίνα 

να προσχωρεί σε διαφορετικές συµµαχίες ανάλογα µε τα εκάστοτε 

συµφέροντά της 47  και τη σκληρή στάση που τηρεί σε ζωτικά για αυτήν 

συµφέροντα, όπως στην περίπτωση της Ταϊβάν. Παρόλ’ αυτά, ο συγγραφέας 

πιστεύει πως το Πεκίνο αντιλαµβάνεται εις βάθος τα οφέλη που έχει 

αποκοµίσει από το άνοιγµα της πολιτικής του προς τον έξω κόσµο και την 

αποδέσµευση της χώρας από τις αποµονωτικές πολιτικές του παρελθόντος και 

πως δεν έχει άλλη επιλογή από την εφαρµογή µιας πραγµατιστικής 

διπλωµατικής στρατηγικής προς τους γείτονές της. Σε αυτό το συµπέρασµα 

συνηγορεί και η επανειληµµένα εκπεφρασµένη άποψη της κινεζικής ηγεσίας 

πως, εφόσον η εδαφική ακεραιότητα της χώρας  δεν τίθεται υπό αµφισβήτηση, 

η εµπέδωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην κορεατική χερσόνησο και 

την περιοχή εν γένει είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της δικής της 

οικονοµικής της ανάπτυξης. Τέλος, το Πεκίνο αντιλαµβάνεται πως η 

αποσόβηση των εντάσεων µε τη Σεούλ είναι ένα ακόµα βήµα για την 

αποµάκρυνση της Ν. Κορέας από το αµερικανικό άρµα και διαρρηγνύει ένα 

σηµαντικό κρίκο της ασφυκτικής αµερικανικής αλυσίδας συµµαχιών που 

‘περικυκλώνει’ τη χώρα. 

 
                                                 
46 Βλ. Lee Sung-Yul, Korea, China Seek Military Exchanges and Cooperation, Korea Herald, 
Aug. 22, 1999 
47 όπως π.χ. στην περίπτωση του πολέµου της Κορέας 
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ΤΑΪΒΑΝ 

Όσο η Κίνα αποκτά περισσότερη πολιτική και οικονοµική δύναµη, όσο 

υπεισέρχεται περισσότερο στη θέση του θύτη και όχι πλέον του θύµατος, η 

σχέση του Πεκίνου µε την Ταϊπέι αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα της διεθνούς πολιτικής σκηνής όπου οικονοµική πολιτική και 

πολιτική ασφάλειας περιπλέκονται σε µία αέναη διαδικασία που περιλαµβάνει 

πολεµική ρητορεία, οικονοµικά θέλγητρα, υποσχόµενα βήµατα προόδου και 

βίαιη οπισθοδρόµηση, πολιτικές προσεγγίσεις και κινήσεις φιλίας εν όψει µιας 

εν δυνάµει γενικευµένης ένοπλης σύρραξης.  

 

Ακρογωνιαίο λίθο της κινεζικής στρατηγικής αποτελεί η διατήρηση ενός 

ψυχροπολεµικού κλίµατος και µία άκαµπτη επιθετική στάση έναντι 

οποιασδήποτε κίνησης από πλευράς Ταϊβάν προς την τυπική ανεξαρτησία της. 

Το Πεκίνο επαναλαµβάνει άοκνα απειλές για ανάληψη στρατιωτικής δράσης, 

εάν η «αποστάτρια 23η επαρχία» της, όπως τη θεωρεί, επιχειρήσει να 

µετατρέψει τη de facto ανεξαρτησία της σε de jure. Η πολεµική ρητορική της 

Κίνας συνοδεύεται στην πράξη από την τοποθέτηση στις νότιες ακτές της 

απέναντι από την Ταϊβάν 600 περίπου πυραύλων στραµµένων προς τη νήσο 

και από τη βελτίωση των στρατιωτικών υποδοµών της για την πιθανότητα 

άµεσης επίθεσης από θαλάσσης. Η σκληρή στάση της αντικατοπτρίζεται και 

στην απαραίτητη προϋπόθεση που έχει θέσει στη διεθνή κοινότητα, 

οποιοδήποτε κράτος επιθυµεί να συνάψει διπλωµατικές σχέσεις µαζί της να 

απέχει από επίσηµες σχέσεις µε την Ταϊβάν («πολιτική της Μίας Κίνας»). Εξ ου 

και η νήσος αναγνωρίζεται από 26 µόνο κράτη παγκοσµίως, που κατά κύριο 

λόγο βρίσκονται στη Λατινική Αµερική, την Αφρική και την Καραϊβική.  

 

Παράλληλα, η Λ∆Κ δίδει κίνητρα σε επιχειρήσεις της Ταϊβάν να 

πραγµατοποιούν επενδύσεις στη χώρα, µε την ελπίδα πως η αυξηµένη 

οικονοµική αλληλεξάρτηση θα δηµιουργήσει συνθήκες που δε θα επιτρέψουν 

στους κυβερνώντες της Ταϊβάν να προβούν σε µία παράτολµη κίνηση προς 
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την ανεξαρτησία της. Στη «Λευκή Βίβλο για το Ζήτηµα της Ταϊβάν» 48 

αναφέρεται πως “οι πόρτες είναι ορθάνοικτες για τη διευκόλυνση της ροής 

αγαθών και ανθρώπων, οι επιχειρηµατίες από την Ταϊβάν είναι ευπρόσδεκτοι 

να επενδύσουν ή να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά στην ηπειρωτική 

χώρα και θα απολαµβάνουν προνοµιακή µεταχείριση και νοµικές δικλείδες 

προστασίας». ∆ιασυνδέοντας τον επιχειρηµατικό κόσµο της νήσου µε τα 

εργατικά χέρια, τις επιχειρήσεις, τους προµηθευτές πρώτων υλών και τις 

αγορές της ηπειρωτικής χώρας, η κινεζική ηγεσία προσπαθεί να δηµιουργήσει 

τετελεσµένα αλληλεξάρτησης. Όπως θα αναλυθεί κατωτέρω, όµως, µε τον 

ίδιο τρόπο η Κίνα έχει δηµιουργήσει συνθήκες δικής της εξάρτησης από την 

Ταϊβάν, κυρίως στους τοµείς των επενδύσεων, της υψηλής τεχνολογίας, των 

µεθόδων παραγωγής και των δικτύων διανοµής για τις εξαγωγές της, µε 

αποτέλεσµα α. να κάνει πιο επαχθή για την ίδια µια ενδεχόµενη επίθεση προς 

την Ταϊβάν και β. µια τέτοια επέµβαση να καθίσταται λιγότερο λαοφιλής στους 

πολίτες της, λόγω και των σχέσεων που δηµιουργούνται µεταξύ των δύο λαών 

µέσω των οικονοµικών και άλλων ανταλλαγών. 

 

Όσο την έδρα της Κίνας στα Ηνωµένα Έθνη κατείχε η Ταϊβάν49,  οι διµερείς 

σχέσεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτες και το κλίµα ήταν καθαρά ψυχροπολεµικό. 

Μετά το 1972 όµως, και ιδίως µε το άνοιγµα της Κίνας και τη ραγδαία 

οικονοµική ανάπτυξή της που έλαβε ραγδαία µορφή σε συνέχεια των 

µεταρρυθµίσεων που εισήγαγε ο Deng Xiaoping, οι σχέσεις των δύο πλευρών 

εξελίσσονται σε πολλαπλά επίπεδα: σε διαπροσωπικό, το οποίο λαµβάνει 

θεσµοθετηµένη έκφραση µέσω της πύκνωσης της οικονοµικής 

αλληλεπίδρασης, σε διπλωµατικό/πολιτικό και, τέλος, σε στρατιωτικό επίπεδο. 

Όλοι οι τοµείς αλληλεπίδρασης χαρακτηρίζονται από αλληλοσυγκρουόµενες 

και αντιφατικές δράσεις που οφείλονται στο διαρκώς αυξανόµενο πνεύµα 

ανεξαρτησίας και τη δηµιουργία εθνικής ταυτότητας από τους Ταϊβανούς από 

τη µία, και στην εδραιωµένη εθνικιστική πολιτική ανάκτησης της κυριαρχίας 

                                                 
48 People’s Republic of China, The Taiwan Question and Reunification of China, White Paper 
on Taiwan Issue, Απρίλιος 2001 
49 ως το 1972 
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επί της νήσου από τη Λ∆Κ. Είναι µία πολύπλοκη διαδικασία που χρήζει 

µεγαλύτερης και περισσότερο εις βάθος ανάλυσης. 

 

Το διαπροσωπικό επίπεδο στις διµερείς σχέσεις εκφράζεται κυρίως ανεπίσηµα, 

µε µικρή συµµετοχή του κράτους. Περιλαµβάνει ένα συνοθήλευµα δράσεων 

όπως την επικοινωνία των δύο λαών, τα ΜΜΕ, τους οικογενειακούς δεσµούς, 

την οικονοµική συνεργασία. Ενδεικτικά αναφέρουµε πως 13 εκ. Ταϊβανοί 

έχουν επισκεφθεί την ηπειρωτική χώρα 50  και περισσότεροι από 250.000 

Κινέζοι υπήκοοι έχουν επισκεφθεί την Ταϊβάν51. Τον Ιανουάριο του 2003 οι 

πρώτες πτήσεις τσάρτερ µεταξύ Σαγκάης και Ταϊπέι µέσω Χονγκ Κονγκ 

µετέφεραν Ταϊβανούς επιχειρηµατίες από τη νήσο στην ηπειρωτική χώρα για 

τον εορτασµό του νέου κινεζικού έτους52, ενώ οι πτήσεις επαναλήφθηκαν την 

άνοιξη του 2005. Οι επαφές των δύο λαών αντικατοπτρίζονται και στους 

περίπου 210.000 µικτούς γάµους, κυρίως µεταξύ Ταϊβανών επιχειρηµατιών και 

Κινέζων γυναικών.  

 

Όπως είναι αναµενόµενο, οι επαφές µεταξύ των δύο λαών σε προσωπικό 

επίπεδο επηρεάζουν και τις πολιτικές των κυβερνήσεων των δύο πλευρών όσο 

αυτές περιβάλλονται επίσηµο µανδύα 53 . Εκτιµάται, λοιπόν, πως όσο οι 

ιδιωτικές επαφές των λαών και από τις δύο ακτές πυκνώνουν και εξελίσσονται, 

οι κυβερνητικές πολιτικές θα προσαρµόζονται, έστω και µε δυστοκία, στις 

διαµορφούµενες εξελίξεις. Τόσο η κυβέρνηση της Ταϊπέι όσο και του Πεκίνου 

γίνονται αποδέκτες διαρκώς αυξανόµενων πιέσεων προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Έτσι, εκτιµάται πως και στο µέλλον το λαϊκό αίσθηµα θα 

                                                 
50 Σύµφωνα µε παράγοντες της Αντιπροσωπείας της Ταϊπέι στην Ελλάδα, 3 εκατοµµύρια 
Ταϊβανοί επισκέπτονται πλέον ετησίως την ηπειρωτική Κίνα. 
51 Congressional Research Service, Issue Brief 98034, Taiwan: Recent Developments and U.S. 
Policy Choices, Kerry B. Dumbaugh. 
52 Lin Miao Jung, First Charter Flight to Land This Morning, Taipei Times, Jan. 26, 2003 
53 Π.χ. ζητήµατα αναγνώρισης από τη Λ∆Κ γάµων που έχουν τελεστεί από πολίτες της στην 
Ταϊβάν, αναγνώριση ταξιδιωτικών εγγράφων Ταϊβανών που επισκέπτονται την ηπειρωτική 
χώρα κλπ. Εϊναι χαρακτηριστικό πως, για τη µετάβαση Ταϊβανών πολιτών στην ηπειρωτική 
Κίνα, οι αρχές της Λ∆Κ έχουν θεσµοθετήσει την έκδοση του «Πιστοποιητικού Συµπατριώτη 
απο την Ταϊβάν» (台胞證), ένα παράδειγµα που αντανακλά την πολιτική βούληση για θεσµική 
προσαρµογή και σύγκλιση. 
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επηρεάζει όλο και περισσότερο –κυρίως το Πεκίνο- στη διαµόρφωση της 

πολιτικής του έναντι της νήσου.  

 

Οι επαφές των δύο λαών παίρνουν θεσµοθετηµένη µορφή µε την ανάπτυξη 

οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των δύο πλευρών. Σε αυτό το επίπεδο, τα 

εκατέρωθεν οικονοµικά συµφέροντα επιφέρουν ολοένα και µεγαλύτερη 

προσέγγιση. Όσο και αν οι κυβερνήσεις ορίζουν το πόσο ανοικτές είναι οι 

οικονοµίες τους στο εξωτερικό εµπόριο και τις επενδύσεις, η εµπειρία δείχνει 

πως οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες προχωρούν ούτως ή άλλως σε εµπορικές 

συναλλαγές ανεξάρτητες από τη συµµετοχή του κράτους. Αυτό µε τη σειρά 

του επιφέρει αναγκαστικές αλλαγές στις πολιτικές των κυβερνήσεων. Π.χ., 

πριν το άνοιγµα της κινεζικής οικονοµίας και οι δύο πλευρές έθεταν 

ασφυκτικούς περιορισµούς στις οικονοµικές συναλλαγές µεταξύ τους. Λόγω 

της πίεσης, όµως, επιχειρηµατικών παραγόντων από την Ταϊβάν και µπροστά 

στα διαφαινόµενα οφέλη που µπορούσε να αποκοµίσει, η Κίνα άρχισε 

σταδιακά να χαλαρώνει τους περιορισµούς, ενώ παράλληλα –χάρη στην 

πολιτική πίεση των ίδιων παραγόντων προς την κυβέρνηση της Ταϊπέι- η 

Ταϊβάν ήρε πολλούς περιορισµούς στις επενδύσεις που αφορούσαν την υψηλή 

τεχνολογία προς τη Λ∆Κ.  

 

Ταυτόχρονα, από το 2002 σηµειώνεται το χωρίς προηγούµενο φαινόµενο 

Κινέζων υπηκόων να εργάζονται σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρονικών 

προϊόντων στην Ταϊβάν, κάτι που απαγορευόταν ως τότε. Το τοπίο έχει πλέον 

διαµορφωθεί µε τρόπο ώστε οι οικονοµίες της Λ∆Κ και της Ταϊβάν να 

αλληλοεξαρτώνται ολοένα και περισσότερο στους τοµείς των επενδύσεων, της 

τεχνολογίας, του εργατικού δυναµικού και της τεχνογνωσίας54. Εκτιµάται πως 

επιχειρήσεις από την Ταϊβάν έχουν πραγµατοποιήσει επενδύσεις µεταξύ 

                                                 
54  Η κυβέρνηση του Πεκίνου πολλές φορές συµπεριφέρεται στις εγκατεστηµένες από την 
Ταϊβάν επιχειρήσεις ως ‘οµήρους’, µην επιτρέποντάς τους να αποσύρουν τις επενδύσεις τους 
από τη Λ∆Κ σε περιπτώσεις κρίσεων. Σταδιακά, όµως, προσαρµόζει τη στάση της στη νέα 
εποχή καθώς, αν οι επιχειρήσεις αυτές αποχωρήσουν από το έδαφός της οριστικά, δεν θα έχει 
την πολυτέλεια να µείνει αδρανής, εφόσον πολλοί τοµείς της παραγωγής της –που αφορούν 
κυρίως τις εφαρµογές της υψηλής τεχνολογίας- εξαρτώνται από την τεχνογνωσία των 
Ταϊβανών.   
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US$ 70 και 100 δις στη Λ∆Κ, δηλ. περίπου το ήµισυ του συνόλου των 

επενδύσεων της νήσου στο εξωτερικό. Ένα εκατοµµύριο Ταϊβανοί µε τις 

οικογένειές τους εκτιµάται πως διαµένουν στην ηπειρωτική χώρα, εκ των 

οποίων οι 400.000 περίπου στην περιοχή της Σαγκάης. Κινεζικές επιχειρήσεις 

δεν έχουν υπάρξει το ίδιο ελεύθερες να επενδύσουν στην Ταϊβάν, φαίνεται 

όµως πως η οικονοµική ανάπτυξη της Λ∆Κ εξανάγκασε την κεντρική διοίκηση 

να προβεί σε περαιτέρω ανοίγµατα και προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 

Η εκατέρωθεν αλληλεξάρτηση γίνεται περισσότερο εµφανής στον τοµέα της 

τεχνολογίας ηλεκτρονικών προϊόντων, όπου επιχειρήσεις από την Ταϊβάν 

έχουν πραγµατοποιήσει επιθετικά επενδύσεις µεγάλου ύψους, κυρίως στην 

Καντόνα, το Χονγκ Κονγκ και τη Σαγκάη. Έτσι, το 60% των ‘ακριβών’ 

ηλεκτρονικών ειδών της Ταϊβάν παράγεται σε εργοστάσια εγκατεστηµένα στη 

Λ∆Κ. Αντίστοιχα, το 70% των ηλεκτρονικών προϊόντων που παράγονται στη 

Λ∆Κ κατασκευάζονται σε µονάδες που προέρχονται από επενδύσεις 

επιχειρήσεων της Ταϊβάν 55 . Τον Ιανουάριο του 2001 οι δύο πλευρές 

καθιέρωσαν ένα τρίπτυχο επικοινωνίας γνωστό ως «the three mini-links», που 

επέτρεψε την απευθείας µεταφορά προϊόντων, το απευθείας εµπόριο και τις 

απευθείας ταχυδροµικές υπηρεσίες µεταξύ δύο νησιών της Ταϊβάν και των 

απέναντι κινεζικών ακτών. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς η κυβέρνηση της 

Ταϊπέι ανακοίνωσε την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων σε 

Κινέζους επιχειρηµατίες που επισκέπτονται τη νήσο. Σηµειώνεται επίσης 

πληθώρα άλλων πρωτοβουλιών, όπως η από κοινού έρευνα εταιριών 

πετρελαίου και από τις δύο πλευρές των Στενών για την άντληση πετρελαίου 

στη µεταξύ τους θαλάσσια περιοχή, η υποδοχή πλοίων µε σηµαία Λ∆Κ ή 

Ταϊβάν από λιµάνια και των δύο χωρών, καθώς και η νέα οδηγία της 

κυβέρνησης της Ταϊβάν από το 2001 που αντικαθιστά την «πολιτική της 

υποµονής» στο ρυθµό αύξησης των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των δύο 

χωρών, µε εκείνη της «ενεργού εµπλοκής µε αποτελεσµατική διαχείριση». 

                                                 
55 Michael S. Chase, Kevin L. Pollpeter and James C. Mulvenon, Shanghaied? The Economic 
and Political Implications of the Flow of Information Technology an Investment Across the 
Taiwan Strait, Rand Technical Report, July 2004. 
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Αποτέλεσµα τούτων είναι πως η Λ∆Κ είναι πλέον ο µεγαλύτερος εισαγωγέας 

προϊόντων προέλευσης Ταϊβάν, ενώ η τελευταία (22,6 εκατ. κάτοικοι) 

απολαµβάνει σηµαντικό πλεόνασµα εµπορικού ισοζυγίου έναντι της Λ∆Κ (1,3 

δις κάτοικοι). Λόγω του γεγονότος πως µεγάλο µέρος του διµερούς εµπορίου 

διακινείται µέσω Χονγκ Κονγκ και εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου 

καταγραφής από τις δύο χώρες, τα υπουργεία εξωτερικών και εµπορίου 

Πεκίνου και Ταϊπέι δίνουν κατά τι διαφορετικούς αριθµούς εισαγωγών και 

εξαγωγών, δίνουν όµως αµφότερα την ίδια εικόνα ραγδαίας ανάπτυξης. Έτσι 

εκτιµάται πως, ενώ το 1995 οι εισαγωγές της Ταϊβάν από τη Λ∆Κ ανέρχονταν 

στο ποσό των µόλις US$ 3 δις, το 2004 είχαν φτάσει τα US$ 16,7 δις. 

Αντίστοιχα, οι κινεζικές εισαγωγές από την Ταϊβάν ήταν της τάξης των US$ 15 

δις, ενώ το 2004 ανέρχονταν στο ποσό των US$ 64,7 δις56.  

 

 

ΤΑΪΒΑΝ

US$ 3 δις (1995)
US $ 16,7 δις (2004)

US$ 15 δις (1995)
US $ 64,7 δις (2004

 

Ενδεικτικό της τάσης για το µέλλον είναι το γεγονός πως η κυβέρνηση της 

Ταϊβάν, προσπαθώντας να ανακόψει τη ραγδαία αύξηση της οικονοµικής 

αλληλεξάρτησης, προσπάθησε να ανακατευθύνει τις επενδύσεις των 

επιχειρήσεών της προς τις χώρες της Ν-Α Ασίας («(Go-South Policy»). Όµως, 

η πολιτική αυτή δεν απέδωσε, µια και η Κίνα προσφέρει όχι µόνο χαµηλό 

κόστος εργασίας αλλά και την πολυτέλεια της κοινής γλώσσας και 

περισσότερα οικονοµικά κίνητρα.  
                                                 
56 Στοιχεία από το Υπουργείο Εµπορίου της Ταϊβάν, http://eweb.trade.gov.tw/  
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Αντίθετα µε την οικονοµία, στο επίπεδο των πολιτικών και διπλωµατικών 

σχέσεων παρατηρείται ιδιαιτέρως ψυχρό κλίµα µεταξύ Λ∆Κ και Ταϊβάν. Το 

Πεκίνο χρησιµοποιεί τη διαρκώς αυξανόµενη οικονοµική του βαρύτητα για να 

διευρύνει τις πολιτικές του επιδιώξεις και έχει αποδείξει πως δύναται να 

επιβάλλει τους όρους του όσον αφορά το διεθνή προσανατολισµό της Ταϊπέι57, 

τόσο στο επίπεδο της συµµετοχής της νήσου σε διεθνείς οργανισµούς58 όσο 

και αναφορικά µε τη διπλωµατική αναγνώρισή της από τρίτες χώρες 59 . Η 

πολιτική αυτή έχει αντίστοιχα προκαλέσει µεγαλύτερη δραστηριοποίηση της 

Ταϊβάν στη διεθνή σκηνή, όχι µόνο µε πολιτική ρητορεία αλλά και µε τη 

δηµιουργία καταστάσεων –κυρίως στην οικονοµία- που συνεπάγονται µία de 

facto αναγνώρισή της. Αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτικής του Πεκίνου είναι 

η απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας ως αποτρεπτική δύναµη εξαναγκασµού σε 

εγκατάλειψη από την Ταϊβάν των φιλοδοξιών της για de jure ανεξαρτησία. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Μάρτιο του 2005 το Πεκίνο έθεσε σε 

εφαρµογή τον Aντι-αποσχιστικό νόµο (Αnti-secession Law) 60 , όπου 

κωδικοποιούνται η πολιτική και οι διαδικασίες ανάληψης στρατιωτικής δράσης 

σε περίπτωση που η «αποστάτρια επαρχία» προχωρήσει σε επίσηµη 

ανεξαρτητοποίησή της.  

 

Πολιτική της Ταϊπέι είναι η «αποτρεπτική δράση» µέσω της «επιθετικής 

άµυνας», προσπαθώντας να εµποδίσει να γείρει η ζυγαριά της στρατιωτικής 

υπεροχής προς το Πεκίνο και, κατά συνέπεια, τη στρατιωτική επέµβασή του 

για τελική και δια της βίας ενοποίηση µε την ηπειρωτική χώρα. Το αντίβαρο 

στο οποίο υπολογίζει η Ταϊπέι είναι η ζηµία που µπορεί να επιφέρει τυχόν 

ένοπλη σύρραξη σε πολλά επίπεδα και η ενδεχόµενη στρατιωτική εµπλοκή 

των ΗΠΑ. Και πράγµατι, η αλληλεξάρτηση των οικονοµιών και η 

                                                 
57 Η είσοδος της Ταϊβάν στην ΠΟΕ έγινε ως «ειδικό τελωνειακό καθεστώς».  
58  Η κινεζική πλευρά πέτυχε τον αποκλεισµό της Ταϊβάν ακόµη και από τη θέση του 
παρατηρητή στον ΠΟΥ, ενώ απέτρεψε τη συµµετοχή του Ταϊβανού προέδρου στις ετήσιες 
συναντήσεις του APEC.  
59  Η διαρκώς αυξανόµενη οικονοµική δύναµη της Λ∆Κ και η δυνατότητά της να ασκεί 
ασφυκτικές πολιτικές πιέσεις προκάλεσαν τη µεταστροφή της πολιτικής πολλών χωρών, 
εξαναγκάζοντάς τες να αποσύρουν την αναγνώρισή τους από το καθεστώς της Ταϊβάν προς 
όφελος της Λ∆Κ.  
60  Το πλήρες κείµενο του νόµου στην Αγγλική βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Λαϊκής 
Ηµερησίας του Πεκίνου http://english.people.com.cn/200503/14/eng20050314_176746.html 
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παγκοσµιοποίηση του διεθνούς πολιτικού και οικονοµικού περιβάλλοντος 

κάνουν τώρα τις συνέπειες µιας στρατιωτικής επέµβασης πολύ πιο επαχθείς 

για τη Λ∆Κ απ’ ό,τι τον καιρό όπου τελούσε σε διεθνή αποµόνωση. Πολιτικοί 

και µερίδα αναλυτών υποστηρίζουν πως το Πεκίνο είναι διατεθειµένο να 

χρησιµοποιήσει βία ανεξάρτητα από πολιτικό ή οικονοµικό κόστος. Άλλωστε, 

το ∆εκέµβριο του 2003 κορυφαίος στρατιωτικός παράγοντας δήλωσε πως οι 

φόβοι για ενδεχόµενη ανάσχεση της οικονοµικής ανάπτυξης και της ροής 

ξένων επενδύσεων δε θα σταθούν εµπόδιο στη λήψη µιας απόφασης της 

Κίνας για µονοµερή επέµβαση στην Ταϊβάν, ακόµα και αν αυτό πήγαινε πίσω 

πολλά χρόνια την οικονοµία της χώρας του61. Λίγο µετά την ανάληψη των 

Ολυµπιακών Αγώνων του 2008 από το Πεκίνο ακούστηκε από επίσηµα χείλη 

πως, αν χρειαστεί να διακυβευθεί και η διοργάνωση των Αγώνων, αυτό θα 

γίνει προκειµένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του κράτους και του έθνους. 

Η κινεζική ηγεσία έχει επανειληµµένα δηλώσει επισήµως 62  πως το κίνηµα 

ανεξαρτητοποίησης της Ταϊβάν είναι η µεγαλύτερη απειλή για την ακεραιότητα 

της χώρας και πως πρέπει να ανασχεθεί «πάση θυσία». Πολλοί αναλυτές 

υποστηρίζουν πως, αν και η σύνδεση των δύο οικονοµιών βαίνει αυξανόµενη 

και το πολιτικό και οικονοµικό ρίσκο για τη χώρα θα ήταν σηµαντικό, η 

εκτίµηση πως η Κίνα δε θα προβεί σε µονοµερή επέµβαση είναι µάλλον 

ευχολόγιο και δεν αποτυπώνει την πραγµατικότητα. 

 

Αν είναι έτσι, όµως, γιατί η Κίνα δεν έχει ακόµη επιδιώξει στην πράξη να 

επιτύχει τον κατά τα άλλα πιο σηµαντικό εθνικό της στόχο; Η απάντηση στο 

ερώτηµα είναι πως, κατά την εκτίµηση του συγγραφέα, στην προσπάθειά της 

να επιτύχει την «ενοποίηση» της χώρας, η κινεζική ηγεσία έχει αντιληφθεί πως 

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκαλέσει µια αλληλουχία γεγονότων και 

αλληλεπιδράσεων που θα επιφέρουν σηµαντική αποσταθεροποίηση της χώρας 

και θα δηµιουργήσουν συνθήκες για την κατάρρευση του status quo στην 

άσκηση της εξουσίας από το ΚΚΚ.  

                                                 
61 Βλ. John Pomfret, China’s Military Warns Taiwan, The Washington Post, 4 ∆εκ. 2003 
62 Π.χ. στην ετήσια αναφορά για την ασφάλεια της χώρας, China’s National Defense in 2004, 
People’s Republic of China, ∆εκ. 2004.   
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Κατ’ αρχήν, στρατιωτική επέµβαση της Κίνας δε θα επηρέαζε µόνο τις διµερείς 

οικονοµικές σχέσεις της µε την Ταϊβάν αλλά και ολόκληρο το πλέγµα 

οικονοµικών σχέσεων που έχει αναπτύξει µε µεγάλες οικονοµίες όπως της ΕΕ, 

των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας. Το ζήτηµα µιας πολεµικής σύρραξης στα στενά της 

Ταϊβάν αποτελεί διεθνές πρόβληµα και η διεθνής κοινότητα δε θα µείνει 

αµέτοχη, όπως έχει δείξει και στο παρελθόν63, ενώ η ένταξη της Κίνας στον 

ΠΟΕ και η ανάπτυξή της µέσα από τα κωδικοποιηµένα πλαίσια λειτουργίας του 

οργανισµού, σε συνδυασµό µε τις δεσµεύσεις της ενώπιόν του, κάνουν την 

κινεζική οικονοµία άµεσα εξαρτώµενη από τις διαθέσεις της διεθνούς 

κοινότητας. Περισσότερο από όλους οι ΗΠΑ, έχοντας επανειληµµένα 

διατυπώσει την πρόθεσή της να επέµβει σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας 

εναντίον της Ταϊβάν, είναι ικανές να προκαλέσουν σοβαρή ζηµία στην 

οικονοµία της Λ∆Κ, ίσως συµπαρασύροντας Ιαπωνία και ΕΕ. Άλλωστε, η 

διεθνής πολιτική και οικονοµική κοινότητα έχουν επανειληµµένα απευθύνει 

µηνύµατα τόσο στο Πεκίνο όσο και στην Ταϊπέι πως επιθυµούν τη µε κάθε 

τρόπο διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.  

 

∆εύτερον,  όσο κι αν η κινεζική προπαγάνδα δίνει τροφή στον εθνικισµό των 

πολιτών και υπάρξει, στην αρχή, λαϊκή στήριξη σε µια τέτοια µονοµερή 

ενέργεια στο όνοµα της ενοποίησης µε την «αδελφή Ταϊβάν», η λαϊκή 

δυσαρέσκεια δε θα αργήσει να κάνει τη δυναµική εµφάνισή της, καθόσον η 

ανάσχεση της οικονοµικής προόδου θα είναι τέτοια που θα προκαλέσει 

έντονες λαϊκές αντιδράσεις. Εν πολλοίς, η κινεζική ηγεσία στηρίζει την 

εσωτερική νοµιµοποίησή της στην οικονοµική πρόοδο του λαού της64, ενώ οι 

µαζικές διαδηλώσεις αντίθεσης των πολιτών προς τους διαφόρων ειδών 

χειρισµούς της κυβέρνησης αυξάνονται µε δραµατικούς ρυθµούς. Υπολογίζεται 

πως το 2003 έλαβαν χώρα 58.000 τέτοιες διαδηλώσεις, το 2004 έγιναν 74.000 

(αύξηση 28%) και το 2005 υπολογίζονται σε 87.000 (αύξηση 17,5%), δηλαδή 

σηµειώθηκε αύξηση του αριθµού των διαδηλώσεων κατά 50% σε δύο µόλις 
                                                 
63 Π.χ. εµπάργκο όπλων, οικονοµικές κυρώσεις, διεθνής αποµόνωσης της χώρας κλπ. 
64 Άλλωστε , το άνοιγµα της χώρας στον έξω κόσµο και οι ριζικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις 
που εισήχθησαν από το Deng Xiaoping το 1978, µετά το τέλος της καταστροφικής δεκαετούς 
«Πολιτιστικής Επανάστασης» ήταν άµεσα επιβεβληµένη για τη νοµιµοποίηση της κατοχής της 
εξουσίας από το ΚΚΚ, ήταν δηλαδή επιτακτική ανάγκη και όχι απλή συγκυρία. 
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χρόνια, στα πλαίσια ενός συστήµατος, µάλιστα, όπου τέτοιες εκδηλώσεις 

λαϊκής δυσαρέσκειας έρχονται αντιµέτωπες µε αυστηρά µέτρα αποτροπής και 

ενίοτε βίαιης καταστολής.   

 

Και τρίτον, ο συγγραφέας εκτιµά πως ούτε και η Ταϊβάν θα επιχειρήσει, στο 

ορατό µέλλον, µονοµερή διακήρυξη της ανεξαρτησίας της. Είναι ενδεικτικό 

πως, αν και η κορωνίδα της προεκλογικής εκστρατείας του νυν Ταϊβανού 

Προέδρου Chen Shuibian υπήρξε η επιδίωξη της ανεξαρτησίας της νήσου, µε 

την άνοδό του στην εξουσία ακολουθεί µία προσεκτική και ρεαλιστική πολιτική, 

µην έχοντας προβεί σε καµία κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Βασικός 

λόγος είναι η άµεση εξάρτηση της οικονοµίας της νήσου από τη διατήρηση 

της υπάρχουσας δυναµικής η οποία, εφόσον ανακοπεί λόγω ένοπλης 

σύρραξης, εκτιµάται πως θα προκαλέσει κατάρρευση της οικονοµίας και 

αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού, µε αποτέλεσµα την αµφίβολη πολιτική και 

οικονοµική βιωσιµότητα της νήσου µε την υπάρχουσα µορφή της.   

 

Μία συνετή ανάλυση της κατάστασης στις δύο πλευρές των στενών της 

Ταϊβάν δε θα µπορούσε να ισχυριστεί πως µπορεί να δώσει µία απόλυτη 

απάντηση στο ερώτηµα πώς ακριβώς θα επηρεάσει η αυξανόµενη οικονοµική 

και πολιτική άνοδος της Κίνας το πρόβληµα της σχέσης της µε την Ταϊβάν. Οι 

παραπάνω εκτιµήσεις κλίνουν προς το συµπέρασµα πως, σε ορατό χρόνο, η 

προάσπιση των εκατέρωθεν συµφερόντων θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στο 

ενδεχόµενο µιας δραµατικής επιδείνωσης των σχέσεων µε στρατιωτική 

συµπλοκή. Εκτίµηση του συγγραφέα είναι πως οι οικονοµίες των δύο πλευρών 

θα συνεχίσουν να συγκλίνουν µε ταχείς ρυθµούς και πως η διαφαινόµενη 

µετεξέλιξη της Λ∆Κ σε ένα κράτος µε περισσότερο σεβασµό στις ατοµικές 

ελευθερίες, το οποίο θα λειτουργεί εγγύτερα προς τους κανόνες του κράτους 

δικαίου, θα δηµιουργήσουν προϋποθέσεις και για πολιτική σύγκλιση, που συν 

τω χρόνω ενδέχεται να επιτρέψουν την έναρξη διαλόγου για την ειρηνική 

επανένωση της νήσου στην ηπειρωτική χώρα. Άλλωστε, υπάρχουν στενοί 

οικογενειακοί δεσµοί µεταξύ των κατοίκων της νήσου και της ηπειρωτικής 

ενδοχώρας, γεγονός που θα έκανε τη de facto ανάληψη αµυντικής 
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στρατιωτικής δράσης εναντίον της Λ∆Κ λιγότερο δηµοφιλή στην Ταϊβάν. Στο 

ίδιο συµπέρασµα οδηγεί και το γεγονός πως η διαδικασία εµπέδωσης εθνικής 

συνείδησης από τους πολίτες της Ταϊβάν δεν έχει προχωρήσει στο βαθµό που 

οι κυβερνήσεις της νήσου έχουν κατά καιρούς επιθυµήσει και επιχειρήσει, ενώ 

και η χρήση κοινής γλώσσας συµβάλλει στην εµπέδωση κινεζικής –και όχι 

ανεξάρτητης- εθνικής συνείδησης από τους Ταϊβανούς. 

 

Από τα ανωτέρω, γίνεται φανερό πως υπάρχει µια ενεργή και συνεχώς 

αναδιαµορφούµενη σχέση της Κίνας µε τους γείτονές της στην Ασία. Άξονας 

της µεταβαλλόµενης αυτής σχέσης δεν είναι, φυσικά, µόνο η πορεία της 

οικονοµικής ανάπτυξης και της αυξανόµενης πολιτικής επιρροής της Κίνας 

στην περιοχή, αλλά και οι διασταυρούµενες δυνάµεις της παγκοσµιοποίησης 

που αναπτύσσουν τα αποτελέσµατά τους σε όλον τον κόσµο. Η κινεζική 

οικονοµία αναπτύσσεται τόσο ραγδαία που οι οικονοµίες της περιοχής, από 

την πρωτοπόρο Ιαπωνία ως την ουραγό Μυανµάρ επιδιώκουν να 

επιβιβασθούν στο κινεζικό τρένο, είτε για να επωφεληθούν από κοµµάτι της 

πίτας της κινεζικής αγοράς είτε για να αξιοποιήσουν την κινεζική παραγωγική 

πλατφόρµα φθηνών εργατικών χεριών ως µέσο προώθησης των προϊόντων 

τους σε αγορές τρίτων χωρών. Παράλληλα, χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ν. 

Κορέα και η Ταϊβάν ισχυροποιούν τη στρατιωτική θωράκισή τους προκειµένου 

να αντιµετωπίσουν ενδεχόµενη µελλοντική έκρηξη φωτιάς του κινεζικού 

δράκου. Επίσης, τηρούν στάση χαµηλών τόνων σε περιπτώσεις που µπορεί να 

οδηγήσουν σε στρατιωτική αντιπαράθεση (κυρίως για αµφισβητούµενες 

νησιωτικές περιοχές). Και η ίδια η Κίνα, όµως, επιδιώκει πιο ενεργό συµµετοχή 

στις στρατηγικές της συνεργασίες σε θέµατα παγκόσµιου ενδιαφέροντος όπως 

η µάχη κατά της τροµοκρατίας και το βορειοκορεατικό πυρηνικό πρόβληµα. Ο 

εκσυγχρονισµός της στρατιωτικής της υποδοµής, από την άλλη µεριά, 

συντηρεί την επιφυλακτική στάση των γειτόνων της και της διεθνούς 

κοινότητας ως προς τις φιλοδοξίες πολιτικής ηγεµονίας της, όταν θα έχει 

καταστεί βιοµηχανική χώρα µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους.  
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Η.Π.Α. 

Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν υπάρξει πολυτάραχες, µε την οικονοµική 

αλληλεπίδραση να αποτελεί συνήθως το αντίβαρο στις πολιτικές εντάσεις, κάτι 

το οποίο συνεχίζεται ως και σήµερα. Στη µεταπολεµική περίοδο, η εµπλοκή 

της Κίνας στον πόλεµο της Κορέας και αργότερα στον πόλεµο του Βιετνάµ στο 

πλευρό των Κοµµουνιστών µε στόχο την εγκαθίδρυση κοµµουνιστικών 

καθεστώτων στην περιοχή, αλλά και η σηµερινή στήριξή της στο 

απολυταρχικό καθεστώς της Μυανµάρ την έφεραν σε ευθεία αντιπαράθεση µε 

τις ΗΠΑ. Η σταθερή οικονοµική της ανάπτυξη, όµως, καθώς και τα 

διαφαινόµενα οφέλη για την αµερικανική οικονοµία αποτέλεσαν το βασικό 

παράγοντα για τον οποίο η αµερικανική εξωτερική πολιτική προχώρησε σε µια 

ριζοσπαστική αλλαγή στάσης ώστε η Λαϊκή ∆ηµοκρατία να καταλάβει τη θέση 

που αναλογεί στην Κίνα στον ΟΗΕ. Από τότε οι σχέσεις των δύο χωρών 

βελτιώνονται σταθερά, οι οικονοµίες τους αλληλοεξαρτώνται µε ταχείς 

ρυθµούς, γεγονός πια αµετάκλητο µετά και από την είσοδο της Λ∆Κ στον ΠΟΕ 

το 2001. Η οικονοµική αλληλεπίδραση επέφερε και δραµατική βελτίωση στις 

πολιτικές σχέσεις των δύο χωρών, µε εδραίωση του πολιτικού διαλόγου είτε 

διµερώς, είτε στα πλαίσια διεθνών οργανισµών (όπως η συµµετοχή τους στο 

APEC και το ARF) είτε σε πρωτοβουλίες όπως οι εξαµερείς συνοµιλίες για το 

πυρηνικό πρόγραµµα της Β. Κορέας.  

 

Οι σχέσεις µεταξύ ΗΠΑ και Λ∆Κ, περισσότερο ίσως από οποιεσδήποτε άλλες 

διµερείς σχέσεις, εκτιµάται πως είναι αυτές που θα διαµορφώσουν το 

παγκόσµιο τοπίο πολιτικών ισορροπιών τον 21ο αιώνα. Θα ήταν ουτοπικό για 

οποιονδήποτε αναλυτή να ισχυριστεί πως µπορεί να δώσει απάντηση στο 

ερώτηµα πώς αυτές θα διαµορφωθούν σε βάθος χρόνου. Η θεωρία των 

διεθνών σχέσεων έχει αναπτύξει πληθώρα σεναρίων, µε όλα τα σενάρια 

βασισµένα στο παρελθόν των διµερών σχέσεων, στην κατάσταση όπως αυτή 

έχει διαµορφωθεί σήµερα, στα χαρακτηριστικά των πολιτικών συστηµάτων, τα 

µεγέθη των οικονοµιών τους και το βάθος της οικονοµικής τους 

αλληλεπίδρασης. Υπάρχουν, όµως, δύο βασικοί παράγοντες που κάνουν 

οποιαδήποτε µακροχρόνια εκτίµηση παρακινδυνευµένη: ο ένας είναι η 
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βιωσιµότητα του συστήµατος εξουσίας στη Λ∆Κ και η παραµονή του ΚΚΚ στα 

ηνία της χώρας, ενώ ο άλλος είναι η βιωσιµότητα της νέας τάσης στην 

πολιτική των ΗΠΑ, αυτής της µονοµερούς επέµβασης σε φλέγοντα σηµεία 

παγκοσµίως. Οι πολιτικές και οικονοµικές ανακατατάξεις και στις δύο χώρες, η 

διασύνδεσή τους µε σοβαρά προβλήµατα του πλανήτη και η επιρροή τους σε 

αυτά (ενέργεια, περιβάλλον, διασπορά πυρηνικών όπλων και όπλων µαζικής 

καταστροφής, Ταϊβάν, ΠΟΕ κλπ), διαµορφώνουν νέα κανάλια διαδραστικής 

σχέσης που µπορεί να οδηγήσουν είτε σε ενδυνάµωση της συνεργασίας είτε 

σε βαθιά πόλωση και αντιπαράθεση. Για το λόγο αυτό είναι, ίσως, 

περισσότερο σκόπιµο στην παρούσα ανάλυση να θέσουµε τα ζητήµατα που 

θα διαµορφώσουν τη διµερή σχέση εν είδει ερωτηµάτων και στη συνέχεια να 

επιχειρήσουµε να αντλήσουµε συµπεράσµατα.  

 

Έτσι, τα ερωτήµατα οι απαντήσεις στα οποία θα κρίνουν τη διµερή σχέση –και 

στη συνέχεια δύνανται να επηρεάσουν το παγκόσµιο πολιτικό, οικονοµικό και 

κοινωνικό περιβάλλον- µπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 

 

1. Πόσο ρεαλιστική είναι η υπόθεση πως ο ρυθµός οικονοµικής 

ανάπτυξης της Κίνας θα συνεχιστεί στα σηµερινά επίπεδα, ώστε να αποτελέσει 

σε ορατό χρόνο µεγάλη οικονοµία που θα επηρεάζει το παγκόσµιο οικονοµικό 

και πολιτικό περιβάλλον; Η αµερικανική πολιτική στην αντιµετώπιση της Κίνας 

θα επηρεαστεί αναπόφευκτα από το µέγεθος και το βαθµό περιφερειακής και 

παγκόσµιας διείσδυσης της κινεζικής οικονοµίας. Υπάρχουν, όµως, φωνές που 

εκτιµούν πως ο σηµερινός ρυθµός ανάπτυξης εξαρτάται από πολλές ασταθείς 

παραµέτρους και πως δεν είναι βιώσιµος, µε αποτέλεσµα η Κίνα να αργήσει 

πολύ να αποκτήσει το µέγεθος που θα της επιτρέψει να αναδειχθεί σε 

διαµορφωτή της παγκόσµιας οικονοµίας. Επίσης, είναι δεδοµένη η σηµερινή εν 

πολλοίς οικονοµική εξάρτηση της Λ∆Κ από τις ΗΠΑ, µέσω της ροής 

αµερικανικών κεφαλαίων στη χώρα. Οι απευθείας αµερικανικές επενδύσεις 

(FDI) είναι οι υπ’ αριθµόν ένα ξένες επενδύσεις στη χώρα και εκτιµώνται στα 

US$ 48 δις. Περισσότερες από 100 πολυεθνικές επιχειρήσεις µε έδρα τις ΗΠΑ 

δραστηριοποιούνται στην Κίνα, κυρίως στους τοµείς της βιοµηχανικής 
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παραγωγής, των πετροχηµικών, της κατασκευής υποδοµών, των ξενοδοχείων 

και της εστίασης, συµµετέχοντας σε περισσότερα από 20.000 επενδυτικά 

προγράµµατα.  

 

 
 (Στοιχεία: Στατιστική Υπηρεσία Λ.∆.Κ.) 

 

Συνεπώς, θα συνεχίσει η Λ∆Κ να αποτελεί εν δυνάµει οικονοµικό ανταγωνιστή 

των ΗΠΑ, σε συνδυασµό και µε τον εντεινόµενο πόλεµο για την εξασφάλιση 

πηγών ενέργειας και από τις δύο χώρες, ή θα εξαναγκαστεί σε µια εταιρική 

σχέση συνεργασίας και αλληλεξάρτησης;  

  

2. Στον αντίποδα, σε ποιο βαθµό θα µπορέσουν και οι ΗΠΑ να 

χειραγωγήσουν την κινεζική πολιτική µέσω της οικονοµικής διπλωµατίας, 

δεδοµένου του τεράστιου εµπορικού ελλείµµατός τους µε τη Λ∆Κ, και 

δεδοµένου πως περισσότερο εξαρτάται η δική τους οικονοµία από εκείνη της 

Λ∆Κ, παρά το αντίστροφο; Είναι π.χ. χαρακτηριστικό πως το 1985 οι ΗΠΑ 

εξήγαγαν προς τη Λ∆Κ εµπορεύµατα αξίας US$ 3,85 δις ενώ εισήγαγαν 

εµπορεύµατα αξίας 3,86 δις. Αντίστοιχα, το 2005, οι εισαγωγές τους από τη 

Λ∆Κ ήταν της τάξης των US$ 243,4 δις (αύξηση περ. 6.300%), ενώ οι 

εξαγωγές τους ανήλθαν µόλις στα US$ 41,8 δις65 (αύξηση περ. 990%).  

                                                 
65 Στοιχεία: US-China Business Council (美中贸易全国委员会),Αµερικανική Στατιστική Υπηρεσία 
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US$ 243,4 δις (2005)

US$ 3,86 δις (1985)

US$ 41,8 δις (2005)

US$ 3,85 δις (1985)

 

Ανάλογος ήταν και ο ρυθµός αύξησης του εµπορικού ελλείµµατος εις βάρος 

των ΗΠΑ, το οποίο εκτοξεύθηκε το 2005 στα US$ 201,6 δις.  

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Η.Π.Α. ΠΡΟΣ Λ.∆.Κ. (1985-2005)
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(Στοιχεία: Αµερικανική Στατιστική Υπηρεσία) 

 

3. Πόσο ισχυρή διαφαίνεται να είναι στο ορατό µέλλον η ηθική παρουσία των 

ΗΠΑ (moral justification) ανά τον κόσµο και στην περιοχή της Ασίας; Οι ΗΠΑ 

ακολουθούν και στην περίπτωση της Κίνας µια πολιτική «ιδεαλισµού», 

ασκώντας πιέσεις για τη διάδοση των ιδανικών της δηµοκρατίας, της 

ελευθερίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ελεύθερης 

οικονοµίας. Παράλληλα, όµως, η πρόσφατη στροφή της αµερικανικής 

εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής χαρακτηρίζεται από µονοµερείς και 
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ριζοσπαστικές ενέργειες επιβολής ίδιων συµφερόντων και της επικράτησης του 

δόγµατος της µονοµερούς προληπτικής επέµβασης. Έτσι, οι ΗΠΑ δείχνουν να 

χάνουν την ηθική δικαιολόγηση της πολιτικής παρουσίας τους ανά τον κόσµο 

και πολύς λόγος γίνεται για διαφαινόµενη πτώση της «αµερικανικής 

αυτοκρατορίας». Συγκεκριµένα στο χώρο της Ασίας, εκτός από την κοινή 

γνώµη που στη συντριπτική της πλειοψηφία εναντιώνεται στην αµερικανική 

ατζέντα, µεγάλα και υπολογίσιµα κράτη της περιοχής είναι µουσουλµανικά 

(π.χ η Μαλαισία και η πιο πολυπληθής µουσουλµανική χώρα στον κόσµο 

Ινδονησία), µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται έντονα αντι-αµερικανικό κλίµα 

στην περιοχή. Από την άλλη µεριά τίθεται και το ερώτηµα, ποια θα είναι η 

αµερικανική ηγεσία µετά το 2008 και κατά τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. 

Σε ποιο βαθµό θα ακολουθηθεί η σηµερινή «ηγεµονική» πολιτική προσέγγιση 

των διεθνών σχέσεων της χώρας που, και στην Ασία, αποτελεί αντικείµενο 

έντονης κριτικής και πολλές φορές απαξίωσης;  Πόσο εύκολο θα είναι, κατά 

συνέπεια, για τις ΗΠΑ να κερδίσουν τη στήριξη των λαών («win the hearts 

and minds») ως απαραίτητο µοχλό άσκησης πολιτικής πίεσης προς τις 

κυβερνήσεις τους για πολιτική προσέγγιση µε αυτές; Αυτό εκτιµάται πως θα 

αποτελέσει παράγοντα-κλειδί στη διαµόρφωση των σχέσεων των ΗΠΑ µε τη 

Λ∆Κ και τις χώρες του περιβάλλοντός της.  

 

4. Ποια η βιωσιµότητα του σηµερινού πολιτικού καθεστώτος στη Λ∆Κ; Σε ένα 

εσωτερικό περιβάλλον όπου αυξάνεται η λαϊκή δυσαρέσκεια έναντι των 

ακολουθούµενων πολιτικών από το ΚΚΚ, µε τις συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας 

να αυξάνονται δραµατικά κάθε χρόνο, µε το συνεχώς διευρυνόµενο χάσµα 

µεταξύ πλουσίων και φτωχών, µε την πανταχού παρούσα διαφθορά σε όλα τα 

επίπεδα εξουσίας και την καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, υπάρχει 

ένα έντονο κύµα λαϊκής αντίδρασης στον τρόπο άσκησης πολιτικής εξουσίας 

από τη σηµερινή ηγεσία. Επίσης, δεδοµένου του πρόσφατου ρεύµατος 

εκδηµοκρατισµού σε παγκόσµιο επίπεδο αλλά και στην περιφέρεια της Λ∆Κ και 

µε την –µε αµφιλεγόµενες µεθόδους- πολιτική των ΗΠΑ στήριξης των 

δηµοκρατικών κινηµάτων ανά τον κόσµο, διατυπώνονται αµφιβολίες για τη σε 

βάθος χρόνου διατήρηση της εξουσίας στα χέρια του ΚΚΚ. Άλλωστε, οι 
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συνεχιζόµενες στη Λ∆Κ µεταρρυθµίσεις µε έµφαση στην εδραίωση θεσµών 

της οικονοµίας της αγοράς (µία χώρα-δύο συστήµατα, µη εξασφαλισµένη από 

το κράτος εργασία και στέγη σε αντίθεση µε το παρελθόν, ελεύθερος 

καθορισµός µισθών, ιδιωτικοποίηση πολλών κλάδων της οικονοµίας, 

δηµιουργία joint ventures µε ξένες επιχειρήσεις κλπ), ενεργούν ανασχετικά 

στη συνέχιση µιας κοµµουνιστικής διακυβέρνησης της χώρας και θα 

επηρεάσουν δραµατικά τον τρόπο µε τον οποίο οι αµερικανικές κυβερνήσεις 

θα αντιµετωπίζουν την Κίνα στο µέλλον. 

 

5. Πως θα εξελιχθούν οι σχέσεις των δύο χωρών µε τα κράτη της ανατολικής 

και νοτιοανατολικής Ασίας; Από τη µία µεριά, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, 

πολλά ασιατικά κράτη αντιλαµβάνονται τα προτερήµατα της συµπόρευσης µε 

τη Λ∆Κ, κυρίως στον τοµέα της σύνδεσης των οικονοµιών τους µε αυτήν, υπό 

το πρίσµα και της αρχής της µη εµπλοκής στα εσωτερικά πολιτικά δρώµενα 

των γειτόνων χωρών που χαρακτηρίζει την πολιτική ιδιοσυγκρασία στην 

περιοχή. Από την άλλη µεριά, έχουµε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να 

διασυνδέσουν τα οικονοµικά αλλά και τα πολιτικά συµφέροντα των κρατών 

του ASEAN και της Ν-Α Ασίας µε τα δικά τους, κάτι που λαµβάνει τη µορφή 

διµερών συµφωνιών οικονοµικής και τελωνειακής συνεργασίας, αµφίδροµης 

ροής κεφαλαίων και επενδύσεων, διαµόρφωσης της πολιτικής ατζέντας, 

προβολής των δηµοκρατικών ιδεωδών, συµµετοχής (engagement) στον 

πόλεµο κατά της τροµοκρατίας. Σε µία περιοχή µε έντονα διαφοροποιούµενες 

πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες –µε φίλες και συνεργαζόµενες χώρες όπως 

η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, η Ν. Κορέα και στον αντίποδα τη Β. Κορέα, τη 

Μυανµάρ ή και το Βιετνάµ- είναι αναµενόµενο να διαµορφώνονται συµµαχίες, 

πολιτικές και διπλωµατικές ζυµώσεις, είτε µε τη Λ∆Κ είτε µε τις ΗΠΑ. Είναι, 

λοιπόν, κρίσιµο το ερώτηµα εάν οι σχέσεις των δύο χωρών θα είναι σχέσεις 

συνεργασίας, ή αν θα διαµορφωθεί ένα ψυχροπολεµικό κλίµα ανταγωνισµού 

και αντιπαράθεσης για την εδραίωση οικονοµικής και κυρίως πολιτικής 

ηγεµονίας στον ευρύτερο γεωπολιτικό αυτό χώρο, µε τη δηµιουργία 

ψυχροπολεµικού τύπου ζωνών επιρροής.  
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6. Πώς θα εξελιχθεί η σχέση της Λ∆Κ µε την Ταϊβάν; Θα συνεχίσει να 

υφίσταται το σηµερινό καθεστώς της ανεχόµενης από την Κίνα de facto 

ανεξαρτησίας, θα υπάρξει ειρηνική επανένωση ή µήπως η νήσος θα 

προχωρήσει σε διακήρυξη της ανεξαρτησίας της; Και αν συµβεί αυτό, είναι 

ρεαλιστική η υπόθεση πως οι ΗΠΑ θα επέµβουν σε ενδεχόµενη προσπάθεια 

της Κίνας να προσαρτήσει την «αποστάτρια επαρχία» µε τη βία; Και αν 

επέµβουν οι ΗΠΑ, θα έχει η εµπλοκή τους στρατιωτικό χαρακτήρα ή απλώς τη 

µορφή ασφυκτικών οικονοµικών κυρώσεων και πολιτικού αποκλεισµού της 

χώρας; Θα µπορούσαν οι ΗΠΑ να διακυβεύσουν την οικονοµική τους 

αλληλεξάρτηση µε την Κίνα ώστε να επιβάλλουν αυστηρές πολιτικές και 

οικονοµικές κυρώσεις εναντίον της;  

 

7. Ένας ακόµη τοµέας ανταγωνισµού και πιθανής αντιπαράθεσης µεταξύ Λ∆Κ 

και ΗΠΑ στο µέλλον είναι αυτός της ενέργειας. Οι άµεσες ενεργειακές ανάγκες 

της Κίνας, άρρηκτα συνδεδεµένες µε τη ραγδαία οικονοµική της ανάπτυξη, 

παρουσιάστηκαν ανωτέρω. Η ανάγκη της χώρας για πετρέλαιο (κυρίως 

εισαγόµενο) αυξάνονται µε µέσο ρυθµό 7,5% ετησίως, επτά φορές ταχύτερα 

από το µέσο όρο των ΗΠΑ. Εισάγει πετρέλαιο κυρίως από τη Μέση Ανατολή (Σ. 

Αραβία και Ιράν), τη Ν-Α Ασία (Βιετνάµ, Ινδονησία), την Αφρική (Αγκόλα, 

Σουδάν) και τη Ρωσία. Παράλληλα, διευρύνει τους πολιτικούς της ορίζοντες 

προς αναζήτηση πηγών ενέργειας προς τη Ν. Αµερική (Βενεζουέλα, Αργεντινή, 

Βραζιλία) και την κεντρική Ασία (Ουζµπεκιστάν, Καζακστάν). Στις 

περισσότερες από τις ανωτέρω περιοχές µπορούν οι δύο χώρες να εµπλακούν 

σε ψυχροπολεµικού τύπου εντάσεις και ανταγωνισµούς, καθώς και οι δύο 

έχουν επιδοθεί σε εκστρατείες προσεταιρισµού των αγορών αυτών. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε πως η Λ∆Κ ανθίσταται σθεναρά στην προσαγωγή της Τεχεράνης 

στο ΣΑ των ΗΕ για τις πυρηνικές δραστηριότητές της, καθώς το εισαγόµενο 

από το Ιράν πετρέλαιο καλύπτει το 13% των ενεργειακών αναγκών της 

χώρας66.   

                                                 

66 Το 2004 η Κίνα υπέγραψε µε το Ιράν ενεργειακή συµφωνία αξίας US$ 70 δις, για την 
προµήθεια 250 εκ. τόννων υγροποιηµένου φυσικού αερίου για περίοδο 30 ετών, και για την 
εισαγωγή 15.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ηµερησίως επί 25 χρόνια. Το Ιράν είναι η 2η 
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Επίσης, τη στιγµή που οι ΗΠΑ δρατηριοποιούνταν για την εµπλοκή του ΟΗΕ 

στην υπόθεση της γενοκτονίας στο Σουδάν, η Κίνα ασκούσε παρασκηνιακές 

πιέσεις για τη µη επιβολή κυρώσεων στη χώρα που προµηθεύει το 7% του 

πετρελαίου που εισάγει, και όπου οι κινεζικές επενδύσεις στον τοµέα αυτό 

ανέρχονται στα US$ 3 δις. Λόγω των αυξανόµενων ενεργειακών αναγκών της 

Λ∆Κ, οι ΗΠΑ τηρούν επιφυλακτική στάση ανοχής και ως προς το πυρηνικό 

πρόγραµµα της χώρας, διευρύνοντας το πεδίο πιθανών εντάσεων. Έτσι, 

τίθενται τα ερωτήµατα: ο βαθµός επιτυχίας του σχεδίου σταδιακής 

απεξάρτησης των ΗΠΑ από το µεσανατολικό πετρέλαιο που ανήγγειλε ο 

Πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι τέτοιος που δε θα αναδείξει σηµεία προστριβής 

µε την επεκτατική ενεργειακή πολιτική της Λ∆Κ; Επίσης, η πρόσφατα 

εντεινόµενη στροφή προς τα αριστερά πολλών λατινοαµερικανικών χωρών και 

η έκφραση της αντίθεσής τους προς τις ΗΠΑ θα αποτελέσουν σηµείο που θα 

εκµεταλλευθεί η Λ∆Κ ώστε να επεκτείνει την πολιτική της επιρροή στη 

γεωγραφική περιοχή των ΗΠΑ και να προσεταιριστεί την παραγωγή τους σε 

πετρέλαιο; Θα επεκτείνει η Κίνα το ειρηνικό πυρηνικό της πρόγραµµα για την 

παραγωγή ενέργειας, και αν ναι, πόσο ανεκτό θα γίνει αυτό από τις ΗΠΑ, όταν 

οι τελευταίες επιχειρούν να ανακόψουν το ρεύµα χωρών που διεκδικούν το 

δικαίωµά τους στην πυρηνική ενέργεια; Και από την άλλη µεριά, ποιες οι 

ισορροπίες που θα διαµορφωθούν στο τρίγωνο ΗΠΑ-Λ∆Κ-Ινδίας, µετά την 

πρόσφατη συµφωνία ΗΠΑ-Ινδίας για συνεργασία των πυρηνικών τους 

προγραµµάτων; Η κατάσταση περιπλέκεται εφόσον, µε τις ευλογίες των ΗΠΑ, 

η Ινδία θα µπορεί να υλοποιεί το αµυντικό της δόγµα το οποίο προβλέπει 

«ανάµειξη των ενόπλων δυνάµεών της στις εξελίξεις στην περιοχή της 

Ασίας» 67 . Ήδη, Ινδοί αναλυτές εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την 

επεκτατική εξωτερική πολιτική την οποία αρχίζει να εφαρµόζει η κυβέρνησή 

                                                                                                                                            
µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του OPEC και ο µεγαλύτερος προµηθευτής 
πετρελαίου της Λ∆Κ.  Κατά την υπογραφή της συµφωνίας στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός 
Πετρελαίου Bijan Zanganeh εξέφρασε την επιθυµία της χώρας του να καταστεί µακροχρόνιος 
εµπορικός εταίρος της Κίνας.  

 
67 Για το πλήρες κείµενο της κοινής δήλωσης του αµερικανού προέδρου George W. Bush και 
του Ινδού Πρωθυπουργού Manmohan Singh στις 2 Μαρτίου 2006 βλ. το δικτυακό τόπο της 
εφηµερίδας Times of India, στην ιστοσελίδα http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/msid-
1435484,prtpage-1.cms 
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τους, «η οποία µε βεβαιότητα θα προκαλέσει εντάσεις µε τον έτερο ασιατικό 

γίγαντα, την Κίνα»68.   

 

∆εν υπάρχει αµφιβολία πως η Λ∆Κ χρησιµοποιεί την ανερχόµενη πολιτική και 

οικονοµική της δύναµη, σε συνδυασµό µε τον εκσυγχρονισµό των 

στρατιωτικών της υποδοµών, µε σκοπό να µειώσει την αµερικανική επιρροή 

στην περιφέρειά της, προκειµένου να καταστεί η ίδια κεντρική δύναµη στην 

περιοχή. Στην προσπάθειά της αυτή συνεπικουρείται από τη συγκυρία της 

στροφής του αµερικανικού ενδιαφέροντος σε άλλες περιοχές της Ασίας όπως 

το Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Ιράν, ενώ στην περίπτωση της Β. Κορέας οι 

ΗΠΑ έχουν εναποθέσει εν πολλοίς τις ελπίδες τους στη θετική επιρροή της 

ίδιας της Κίνας. ΟΙ ΗΠΑ έχουν φανεί στο παρελθόν, και κατά την άποψη του 

συγγραφέα συνεχίζουν να φαίνονται, αδύναµες να ασκήσουν έντονη και 

αποφασιστική πίεση προς τη Λ∆Κ, είτε στον οικονοµικό είτε στον πολιτικό ή 

στρατιωτικό τοµέα. Η υιοθέτηση µιας επιθετικής πολιτικής εκ µέρους τους δε 

θα προκαλούσε µόνο τη σκλήρυνση της στάσης της Κίνας που θα µπορούσε 

να ενεργήσει σπασµωδικά εν αµύνει, αλλά θα βρισκόταν αντιµέτωπη και µε 

την αµηχανία, αν όχι την αντίδραση, των χωρών της Ν-Α Ασίας, οι οποίες θα 

δίσταζαν να προσφέρουν τη στήριξή τους στο φόβο πως θα έχαναν τα 

πλεονεκτήµατα της συνεργασίας τους µε την Κίνα.  

 

∆εδοµένου πως οι χώρες της ευρύτερης ασιατικής ηπείρου έχουν αποδειχθεί 

απρόθυµες να επιλέξουν µεταξύ ΗΠΑ και Λ∆Κ, οι αµερικανικές κυβερνήσεις 

έχουν δείξει να αντιλαµβάνονται πως µια πολιτική που θα επέλεγε να 

αντιµετωπίσει κατά µέτωπον την κινεζική επιρροή στην περιοχή της θα έφερνε 

αντίστροφα αποτελέσµατα. Η σηµερινή αµερικανική ηγεσία δείχνει να 

κατανοεί πως, σε ένα λαό όπου το έντονο εθνικό συναίσθηµα γίνεται συχνά 

εθνικιστικό, και δεδοµένης της ουσιαστικά µονοµερούς αµερικανικής 

επέµβασης σε πολλά σηµεία του πλανήτη προκειµένου να εγκαθιδρυθούν 

φιλικά προς τις ΗΠΑ καθεστώτα, οι φωνές των ΗΠΑ για εκδηµοκρατισµό και 
                                                 
68 Άλλωστε, η Ινδία έχει ήδη δροµολογήσει τη δηµιουργία ειδικού στόλου (blue water navy) 
µε στόχο να περιορίσει την κινεζική κυριαρχία στην περιοχή.  Βλ. σχετικά Ελευθεροτυπία, 5 
Μαρτίου 2006, ‘Ενας Νέος Σερίφης’, σελ. 38. 
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απελευθέρωση της οικονοµίας ηχούν σε πολλά κινεζικά ώτα ως σκοτεινή 

προσπάθεια επιβολής καθαρά αµερικανικών συµφερόντων στο εσωτερικό της 

χώρας. Αυτό εκτιµάται πως θα αποτελέσει µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις 

της αµερικανικής πολιτικής ως προς τη Λ∆Κ για το µέλλον. Έτσι, λόγω και της 

πιο διαλλακτικής στάσης που δείχνει να υιοθετεί η κυβέρνηση Μπους στη 

δεύτερη θητεία της αλλά και µε την προοπτική µιας περισσότερο 

εξωστρεφούς και πολυµερούς διακυβέρνησης στο µέλλον, εκτιµάται πως οι 

ΗΠΑ θα επιδιώξουν να διατηρήσουν το προφίλ µιας µεγάλης δύναµης που 

αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο, ειρηνικό εταίρο της Ασίας, αποφεύγοντας την 

πόλωση µε την πιο πολυπληθή και ανερχόµενη χώρα της περιοχής.  

 

Η εποικοδοµητική συνεργασία των ΗΠΑ στα θέµατα ασιατικού ενδιαφέροντος 

(ανθρωπιστική βοήθεια, οικονοµική υποστήριξη, αντιµετώπιση Ιράν, Μυανµάρ, 

Β. Κορέας κλπ), σε συνδυασµό µε τη διατήρηση της αποτρεπτικής δύναµης 

της αµερικανικής στρατιωτικής µηχανής, θα ήταν η πιο συµφέρουσα πολιτική 

επιλογή για όλα τα µέρη. Άλλωστε, και η έως τώρα πολιτική αντιµετώπιση των 

ΗΠΑ από την κινεζική ηγεσία προδίδει µια παραδοχή του ρόλου της Αµερικής 

στην Ασία, επιτρέποντας στην ίδια την Κίνα να επιτύχει τους οικονοµικούς της 

στόχους και τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή ως προϋπόθεση. Φυσικά, 

οι ως άνω υποθέσεις θα επηρεαστούν άµεσα από τη διατήρηση ή µη του 

σηµερινού status quo πολιτικής διακυβέρνησης στην Κίνα και από το βαθµό 

στον οποίο οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να συνταχθούν και πάλι στο άρµα της 

πολυµερούς δράσης µέσα στα πλαίσια των –υπό µεταρρύθµιση- Ηνωµένων 

Εθνών.   

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

«If it is not a marriage, it is at least a very serious engagement» 
                                                                  Romano Prodi 

                                               τ. Πρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής 
                                                               για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας69 

 

                                                 
69 EU-China Business Forum, Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2004 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/04/227&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  
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Σε σύγκριση µε τις πολυτάραχες σχέσεις που συνδέουν την Κίνα µε τις ΗΠΑ, 

οι σχέσεις της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας µε την ΕΕ χαρακτηρίζονται από σχετική 

απουσία εντάσεων και εκατέρωθεν αντεγκλήσεων που θα µπορούσαν να 

προκαλέσουν αποσταθεροποίηση και επιβράδυνση της διµερούς προσέγγισης. 

Αν και οι ανησυχίες της ΕΕ δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από αυτές των 

ΗΠΑ, ο διάλογος εδώ διεξάγεται σε ηπιότερους τόνους, µε µεγαλύτερη 

διάθεση διαλλακτικότητας και συνεργασίας εκατέρωθεν.  

 

Αν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες απέκτησαν διπλωµατικές σχέσεις µε 

το Πεκίνο τη δεκαετία του 197070, οι διµερείς επαφές ήταν αποσπασµατικές 

και το εµπόριο περιορισµένο. Ως συνέπεια της Σινο-Σοβιετικής ψυχρότητας της 

δεκαετίας του 1960, οι σχέσεις της Κίνας µε τις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης ήταν πρακτικά ανύπαρκτες ως την κατάρρευση του Τείχους του 

Βερολίνου το 1989 και της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Με την υιοθέτηση και 

από την ΕΕ πολιτικής στρατηγικής ως προς τη Λ∆Κ το 1994, η ανάπτυξη των 

σχέσεων υπήρξε ραγδαία και βρίσκεται ακόµα σήµερα εν εξελίξει.  Οι 

προοπτικές για το µέλλον προδιαγράφονται µάλλον ευοίωνες, µε εµβάθυνση 

της εκατέρωθεν κατανόησης, αύξηση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, σχετική 

απουσία σοβαρών τριβών, µε αλληλοσυµπληρούµενες θέσεις στα διεθνή 

ζητήµατα και µε αµοιβαιότητα οικονοµικών συµφερόντων. Η διαδραστικότητα 

στις σχέσεις των δύο µερών υλοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα δράσεων, 

συντελώντας στη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης και πολυδιάστατης σχέσης 

που, σε κάποιους τοµείς, αποκτά χαρακτηριστικά στρατηγικής συµµαχίας.  

Έτσι, ο συγγραφέας εκτιµά πως το διανοιγόµενο εύρος και βάθος των 

σχέσεων ΕΕ-Λ∆Κ θα δηµιουργήσει έναν νέο στρατηγικό γεωπολιτικό άξονα 

στις διεθνείς σχέσεις, κάτι για την αντιµετώπιση του οποίου οι ΗΠΑ δε 

φαίνονται να έχουν ακόµη χαράξει στρατηγική.  

 

Οι βασικοί άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Κίνα περιλαµβάνουν: 

                                                 
70 Οι χώρες της ΕΟΚ συνήψαν συλλογικά επίσηµους διπλωµατικούς δεσµούς µε τη Λ∆Κ το 
1975, ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο µε τις Σκανδιναβικές χώρες ήχαν ήδη προηγηθεί το 1950 και 
η Γαλλία το 1964) 
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 την εµβάθυνση της στράτευσης (engagement) της Λ∆Κ στο παγκόσµιο 

πολιτικό σύστηµα ισορροπιών 

 τη στήριξη του εκδηµοκρατισµού στους πολιτικούς θεσµούς και τη 

διαµόρφωση της Κίνας σε µια ανοικτή κοινωνία, βασισµένη στο κράτος 

δικαίου και στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

 τη στήριξη των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και την ενθάρρυνση της 

πλήρους ένταξης της Κίνας στην παγκόσµια οικονοµία, µε έµφαση στην 

οικονοµική ανάπτυξη στο εσωτερικό και την καταπολέµηση της 

φτώχιας 

 την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη 

 την ενίσχυση της εικόνας της ΕΕ στην Κίνα 

 

Προς εφαρµογή των ανωτέρω, ο διµερής διάλογος υφίσταται τόσο στον 

οικονοµικό, όσο και στον πολιτικό τοµέα, µέσα από ένα ευρύ πλέγµα διεθνών 

συµφωνιών, µνηµονίων και πρωτοκόλλων συνεργασίας, µε συχνές 

συναντήσεις ανώτατων αξιωµατούχων και από τις δύο πλευρές, και µέσα από 

την κοινή συµµετοχή τους σε διεθνή fora διαλόγου και διεθνείς οργανισµούς 

(ΟΗΕ, ∆ΝΤ, ASEM, ΠΟΕ, ΠΟΥ, κλπ). Η ΕΕ εκδίδει σε τακτές περιόδους το 

Country Strategy Paper (CSP) για την Κίνα71, το οποίο υλοποιείται από το 

πρόγραµµα National Indicative Program (NIP)72. Παράλληλα, και η Κίνα έχει 

χαράξει ένα φιλικό προς την ΕΕ πλαίσιο πολιτικής στρατηγικής (China’s EU 

Policy Paper73), µε το οποίο θέτει τις βάσεις για µια αλληλοσυµπληρούµενη 

συνεργασία σε βάθος χρόνου. 

 

                                                 
71 Αυτή τη στιγµή ισχύει το CSP για την περίοδο 2002-2006, το οποίο είναι διαθέσιµο στην 
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/china/csp/index.htm   
72 Το ΝΙΡ για την περίοδο 2005-2006 βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/china/csp/nip05_06.pdf, ενώ το ΝΙΡ για το έτος 
2007 βρίσκεται στο στάδιο της προετοιµασίας.   
73 ∆ιαθέσιµο και µέσα από την ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Λ∆Κ στην Ελλάδα, 
http://gr.china-embassy.org/eng/zgyom/default.htm  
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Ακρογωνιαίος λίθος της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας αποτελεί η 

Συµφωνία ΕΕ-Κίνας για το Εµπόριο και τη Συνεργασία του 200574, η οποία 

αντικατέστησε προηγούµενη συµφωνία του 1978. Από την έναρξη των 

µεταρρυθµίσεων το 1978 ως το 2004 το διµερές εµπόριο πολλαπλασιάστηκε 

κατά 40 φορές, φτάνοντας το 2004 τα €174,776 δις75. Από το 1980 ως το 

2003 οι κινεζικές εξαγωγές προς την ΕΟΚ/ΕΕ αυξάνονταν µε µέσο ρυθµό 18% 

ετησίως, ενώ οι εξαγωγές της ΕΟΚ/ΕΕ προς την Κίνα για το ίδιο διάστηµα 

αυξάνονταν µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 13%.  

 

ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΟΚ/ΕΕ
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  Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή76 

 

                                                 
74 ∆ιαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/china/intro/1985_trade_agreement.htm  
75 ∆ε συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2003 για την Ελλάδα και του 
∆εκεµβρίου 2003 για τη Φινλανδία 
76 http://europa.eu.int/comm/external_relations/china/csp/02_06en.pdf  
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Λ.∆.Κ.
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή77 

 

Όπως φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα, από το 2000 ως το 2004 ο 

µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του διµερούς εµπορίου κυµαινόταν στο 15,6%, 

∆ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΕ-Λ∆Κ 2000-200478 (σε δις €)  

  2000 2001 2002 2003 2004 Μέση αύξηση 
2000-2004 (%) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 74,369 81,619 89,606 105,397 126,737 +14,3 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 25,758 30,554 34,869 41,169 48,039 +16,9 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ -48,610 -51,065 -54,737 -64,228 -78,698   

Πηγή: EUROSTAT, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

κάτι που είχε ως αποτέλεσµα το 2004 να καταστεί η ΕΕ για πρώτη φορά ο 

µεγαλύτερος οικονοµικός εταίρος της Λ∆Κ, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ και την 

Ιαπωνία.  

 

                                                 
77 ibid 
78  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EUROSTAT 
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ΕΕ ΗΠΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΧΟΝΓΚ
ΚΟΝΓΚ

ASEAN

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ (2004)

 
              (Στοιχεία: Στατιστική Υπηρεσία Λ.∆.Κ.) 

 

Η ΕΕ εισάγει από την Κίνα κυρίως µηχανολογικό εξοπλισµό, 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα και χηµικά, ενώ εξάγει σε 

αυτήν κυρίως µηχανολογικό εξοπλισµό, χηµικά προϊόντα, εξοπλισµό µέσων 

µεταφοράς και αγροτικά προϊόντα.  

 

Επίσης, σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία της Λ∆Κ και τα στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕ είναι ο µεγαλύτερος προµηθευτής της σε 

τεχνολογικό εξοπλισµό και ένας από τους µεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα 

(US$ 35 δις το 2004). Ο διάλογος διεξάγεται επίσης στους ακόλουθους τοµείς: 

o απελευθέρωση της ροής εµπορίου και επενδύσεων, µέσω της άρσης 

των εµποδίων για την πρόσβαση στις αγορές ΕΕ και Κίνας (δασµοί στην 

εισαγωγή ορισµένων ευρωπαϊκών προϊόντων, διακριτική µεταχείριση 

και γεωγραφικοί περιορισµοί στην εδραίωση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

στην Κίνα, αποκλεισµός ορισµένων τοµέων σε ξένες επιχειρήσεις, 

περιοριστικοί κανονισµοί στη ροή συναλλάγµατος, κλπ)  

o τελωνειακή συνεργασία και προβλήµατα διπλής φορολόγησης 

o προστασία του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, σεβασµός των δεσµεύσεων της Λ∆Κ έναντι 

του ΠΟΕ) 
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o πηγές ενέργειας και συνεργασία στην έρευνα για την ειρηνική χρήση 

της πυρηνικής ενέργειας 

o µεταφορές  

o τουρισµός79  

o συµµετοχή της Λ∆Κ σε ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας και 

τεχνολογίας (π.χ. η συµφωνία του 2004 για τη συµµετοχή της Λ∆Κ στο 

νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα εντοπισµού από δορυφόρο Galileo, ενώ 

ευρύ πλέγµα συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία ρυθµίζεται 

από τις σχετικές συµφωνίες του 2000 και του 2004)  

 

Ο πολιτικός διάλογος µεταξύ ΕΕ και Λ∆Κ εγκαθιδρύθηκε επίσηµα το 1994 και 

έχει εξελιχθεί µέσω σειράς συναντήσεων σε πολλαπλά επίπεδα (Υπουργοί 

Εξωτερικών Ευρωπαϊκής Τρόικας, Πολιτικοί ∆ιευθυντές,  Επικεφαλής 

Αποστολών, Περιφερειακοί ∆ιευθυντές, Εµπειρογνώµονες, κ.ά). Στα κυριότερα 

θέµατα πολιτικού διαλόγου συγκαταλέγονται τα εξής: 

• ανθρώπινα δικαιώµατα και κράτος δικαίου (ελεύθερη έκφραση, 

δικαιώµατα γυναικών, δικαιώµατα εθνικών και θρησκευτικών 

µειονοτήτων, Θιβέτ, Falun Gong κ.ά.)80  

• αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης, εµπόριο ανθρώπων 

(trafficking), παράνοµη διακίνηση όπλων, ηλεκτρονικό έγκληµα 

• αντιµετώπιση ζητηµάτων Β. Κορέας και Μυανµάρ 

• εξάπλωση πυρηνικών όπλων και όπλων µαζικής καταστροφής 

• αντιµετώπιση των προβληµάτων της Παγκοσµιοποίησης 

• µεταδοτικές ασθένειες (HIV-AIDS, SARS, γρίπη των πουλερικών) 

• υποβάθµιση του περιβάλλοντος και κλιµατολογικές αλλαγές 

• κοινωνική ανάπτυξη, ενδυνάµωση της κατανόησης µεταξύ των 

λαών και των πολιτισµών 

                                                 
79 Στην ετήσια Συνάντηση Κορυφής ΕΕ-Κίνας τον Οκτώβριο του 2003 υπεγράφη, µεταξύ 
άλλων, συµφωνία µε την οποία αποδίδεται στα ΚΜ της ΕΕ το «Καθεστώς Εγκεκριµένου 
Προορισµού» (Approved Destination Status, ADS). Σύφωνα µε εκτιµήσεις της κινεζικής 
πλευράς, αυτό θα δηµιουργήσει άµεσα ένα ρεύµα 600.000 Κινέζων τουριστών ετησίως προς 
την ΕΕ. Η πλήρης συµφωνία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/china/intro/mou_291003_en.pdf  
80 Στο ζήτηµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων θα αναφερθούµε πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 
που αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Λ∆Κ 
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• αναδιάρθρωση της οργάνωσης των ΗΕ 

• στρατιωτική συνεργασία81  

 

Ενώ στα θέµατα του οικονοµικού διαλόγου η διάθεση της Κίνας για 

συνεργασία είναι µεγαλύτερη, στον πολιτικό τοµέα εµφανίζει σθεναρότερες 

αντιστάσεις, λόγω της ανάγκης να διατηρηθούν θεσµοί και να µην 

µεταλλαχθούν δοµές που θα µπορούσαν να διακυβεύσουν τη νοµιµοποίηση 

της σηµερινής ηγεσίας στα ηνία της χώρας. Οι τοµείς των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, της ελευθερίας της έκφρασης και ο κεντρικός έλεγχος της 

οικονοµίας, είναι πεδία όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη δυσκαµψία. 

 

Μέρος του πολιτικού διαλόγου αναλώνεται στην άρση του εµπάργκο πώλησης 

όπλων στη Λ∆Κ, το οποίο η ΕΕ αποφάσισε σε συνέχεια της καταστολής του 

δηµοκρατικού φοιτητικού κινήµατος και των γεγονότων της Πλατείας Tian An 

Men το 1989. Η κινεζική ηγεσία επαναφέρει συνεχώς το ζήτηµα στις διµερείς 

συνοµιλίες ασκώντας έντονες πιέσεις, ενώ παράλληλα έντονες πιέσεις ασκούν 

οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία για διατήρηση του εµπάργκο82. Αν και κάποια κράτη 

µέλη αντιτίθενται στην άρση του εµπάργκο83, όλα συµφωνούν πως το µέτρο 

αυτό είναι πλέον αναχρονιστικό και πως δε συνάδει µε τη δραµατική βελτίωση 

στη διµερή συνεργασία, που χαρακτηρίζει σήµερα τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας. Στα 

συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2004 αναφέρεται πως, µέσα 

στα πλαίσια του βελτιωµένου κλίµατος, η άρση του εµπάργκο θα αποτελούσε 

φιλική χειρονοµία προς το στρατηγικό αυτό εταίρο της Ένωσης, ενώ 

παράλληλα σηµειώνεται η ανάγκη κύρωσης από την Κίνα του Συµφώνου για 

τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα των ΗΕ, συµπεριλαµβανοµένων των 

                                                 
81  Παρά την επιβολή από την ΕΕ εµπάργκο πώλησης όπλων στη Λ∆Κ το 1989, το 2004 
διενεργήθησαν για πρώτη φορά κοινές ασκήσεις έρευνας και διάσωσης από γαλλικά, 
βρετανικά και κινεζικά πολεµικά πλοία, ενώ Κινέζοι στρατιωτικοί αξιωµατούχοι εκπαιδεύονται 
σε στρατιωτικές σχολές της Γαλλίας και της Βρετανίας. Επίσης, διερευνητικές επαφές µεταξύ 
Κινέζων αξιωµατούχων και αξιωµατούχων του ΝΑΤΟ έχουν ξεκινήσει σιωπηρά από το 2003.     
82 Να σηµειωθεί πως η Ιαπωνία έχει από καιρό άρει το δικό της εµπάργκο όπλων προς την 
Κίνα. 
83  Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερµανία έχουν ταχθεί ανοικτά υπέρ, ενώ ∆ανία, Σουηδία, 
Ιρλανδία, Πορτογαλία και Πολωνία ασκούν αντίστροφες πιέσεις για διατήρηση του εµπάργκο 
προς το παρόν. Βρετανία και Ολλανδία τηρούν ουδέτερη στάση. Η Ελλάδα έχει δηλώσει πως 
θα υποστηρίξει ενδεχόµενη πρόταση της Επιτροπής για άρση του µέτρου. 
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θρησκευτικών ελευθεριών (επαρχίες Xinjiang και Θιβέτ, κίνηµα Falun Gong, 

κλπ), αναφέροντας ρητά την πρόβλεψη για την κατάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων µεταξύ των κριτηρίων του Κώδικα Συµπεριφοράς84 που η Κίνα 

ως σήµερα δεν έχει κυρώσει, θεωρώντας τη σύνδεση µε τα Α∆ απαράδεκτη. Ο 

συγγραφέας εκτιµά η άρση του εµπάργκο θα πραγµατοποιηθεί µέσα στην 

επόµενη πενταετία, πιθανόν µε τρεις παράλληλες κινήσεις: πρώτον, µια 

δήλωση της ΕΕ πως η άρση του εµπάργκο είναι συµβολική αποτυπώνοντας το 

κλίµα της στρατηγικής σχέσης, ενώ δεν αποσκοπεί να εξοπλίσει επιθετικά την 

Κίνα. ∆εύτερον, ο υπό αναθεώρηση Κώδικας Συµπεριφοράς να προβλέπει 

περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες όσον αφορά το είδος των πωλούµενων 

όπλων και της εξαγώγιµης τεχνολογίας. Και τρίτον, την πρόβλεψη για 

πειραµατικό στάδιο πώλησης, µε την εξαγωγή µόνο «αµυντικών όπλων» για 

κάποια περίοδο, όπως ραντάρ και συστήµατα επικοινωνίας. Πάντως, 

καθοριστικό παράγοντα θα παίξουν τόσο οι αµερικανικές πιέσεις όσο και η 

πρόοδος που θα επιδείξει η Λ∆Κ στα ανθρώπινα δικαιώµατα εν όψει και της 

διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων το 2008 από το Πεκίνο, που θα 

καταστήσει τη χώρα περισσότερο εκτεθειµένη στη διεθνή κοινότητα.  

 

Το δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα που για το οποίο διεξάγονται διαπραγµατεύσεις 

στα πλαίσια του διµερούς πολιτικού διαλόγου είναι η απόδοση από την ΕΕ στη 

Λ∆Κ του καθεστώτος της οικονοµίας της αγοράς, µετά από αίτηµα που η 

τελευταία υπέβαλε στις 30.06.2003. Το πρωτόκολλο προσχώρησης της Κίνας 

στον ΠΟΕ προβλέπει την παραχώρηση σε αυτήν του καθεστώτος οικονοµίας 

της αγοράς το 2016. Όµως, λόγω της ταχείας ανάπτυξης της οικονοµίας της 

και του ρυθµού των µεταρρυθµίσεων, και µε το επιχείρηµα της ειδικής 

µεταχείρισης στην οποία έτυχε η Ρωσία για το ίδιο θέµα, η Λαϊκή ∆ηµοκρατία 

αξιώνει τον ταχύτερο χαρακτηρισµό της ως οικονοµία της αγοράς. Για την 

αναγνώριση του καθεστώτος αυτού η ΕΕ θέτει ως προϋπόθεση την σωρευτική 

πλήρωση πέντε κριτηρίων, όπως αυτά προβλέπονται από το βασικό Κανονισµό 

Anti-Dumping 384/1996. Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της έρευνας που 
                                                 
84 Ο Κώδικας Συµπεριφοράς υιοθετήθηκε από την ΕΕ το 1998 και προβλέπει τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες η ΕΕ µπορεί να πωλεί όπλα σε τρίτες χώρες. Ο Κώδικας αυτός δεν είναι νοµικά 
δεσµευτικός.  
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διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει αποκλειστική αρµοδιότητα επί του 

θέµατος υποβάλλοντας σχετική έκθεση των συµπερασµάτων της στο 

Συµβούλιο, η Λ∆Κ πληροί µόνο το ένα από τα πέντε αυτά κριτήρια, αυτό της 

ύπαρξης χρηµατο-οικονοµικού τοµέα που δρα ανεξάρτητα από το κράτος. Τα 

υπόλοιπα τέσσερα, που δεν πληρούνται, αφορούν: 

i. την απουσία ανάµιξης της κυβέρνησης στον τρόπο λήψης αποφάσεων 

και διαχείρισης πόρων από τις επιχειρήσεις, 

ii. τη νοµοθεσία για τις ιδιωτικοποιήσεις και τον κρατικό ρόλο στις 

επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιούνται, 

iii. τη θέσπιση και εφαρµογή διαφανούς νοµοθεσίας αναφορικά µε το 

πτωχευτικό δίκαιο και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, και 

iv. τη διαφάνεια και την απουσία διακριτικής µεταχείρισης των 

επιχειρήσεων εν γένει. 

 

Ο συγγραφέας εκτιµά πως το καθεστώς της οικονοµίας της αγοράς θα 

αποδοθεί στην Κίνα µε πολιτική απόφαση της Επιτροπής. Φυσικά, µέσα και 

από την είσοδό της στον ΠΟΕ και τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει, η Λ∆Κ θα 

προχωρήσει σταδιακά σε διαδικασίες που θα συµβάλλουν στην πλήρωση των 

τεσσάρων κριτηρίων που υπολείπονται. Η ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών, 

όµως, άπτεται άµεσα του πολιτικού συστήµατος της Κίνας, η οποία εξ ορισµού 

είναι µια χώρα µε κεντρικά ελεγχόµενη οικονοµία, έννοια θεσµικά αντίθετη µε 

τις συνθήκες ελεύθερης οικονοµίας που απαιτεί η ΕΕ, ειδικά σε ό,τι αφορά τα 

προαναφερθέντα κριτήρια i) και iv). Γι’ αυτό και η Λ∆Κ, προκειµένου να 

παρακάµψει τις ως άνω προϋποθέσεις, θεωρεί το ζήτηµα πολιτικό και 

υποστηρίζει πως απαιτείται συµβιβασµός µέσω µιας πολιτικής απόφασης. Η ΕΕ 

πρότασσε κατά πάγια τακτική τον τεχνικό χαρακτήρα του ζητήµατος, 

εµµένοντας στην πλήρωση των κριτηρίων. Τελευταία, όµως, εµφανίζει 

σηµάδια πιο διαλλακτικής στάσης και, σε πρόσφατο τεχνικό σηµείωµά της, 

ανέφερε ρητά πως παρόλο που τα τεχνικά κριτήρια είναι σηµαντικά, το 

ευρύτερο πλαίσιο της διµερούς εµπορικής και οικονοµικής πολιτικής είναι 

επίσης σηµαντικό. Έτσι, εκτιµάται πως η απόφαση που θα ληφθεί θα είναι 

όντως πολιτική, µέσα στα πλαίσια του γενικότερου κλίµατος σύγκλισης, και 
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δεδοµένων των ισχυρών οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ στην Κίνα και του 

υφιστάµενου εµπορικού ελλείµµατος που, το 2004, ήταν εις βάρος της ΕΕ και 

ανερχόταν στα €78,7 δις.  

 

Ο συγγραφέας θεωρεί πως υπάρχουν και άλλοι απτοί λόγοι που θα βοηθήσουν 

ώστε η ‘ειρηνική ανέλιξη’ της Κίνας να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη 

διατήρηση της υπάρχουσας δυναµικής και τη δηµιουργία µις στρατηγικής 

εταιρικής σχέσης µέσα σε πλαίσια αµοιβαίας εµπιστοσύνης.  

 

Ένας λόγος είναι η απουσία του ακανθώδους ζητήµατος της Ταϊβάν στη 

διµερή πολιτική ατζέντα, η οποία περιπλέκει τις σχέσεις των ΗΠΑ µε τη Λ∆Κ. 

Όπως ειπώθηκε ανωτέρω, όλα τα κράτη µέλη αποδέχονται την «πολιτική της 

Μίας Κίνας» και απέχουν από την πώληση όπλων προς τη νήσο. Επίσης, 

απέχουν από πολιτικές επαφές µε την ηγεσία της Ταϊβάν, 

συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου της85. Σε καµία πρωτεύουσα κράτους 

µέλους ή στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει «Ταϊβανέζικο Λόµπυ», όπως συµβαίνει 

στην Ουάσιγκτον, και η ΕΕ έχει µόνο οικονοµικούς δεσµούς µε την Ταϊπέι, 

στην οποία εκπροσωπείται µόνο από Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών 

Υποθέσεων, χωρίς πολιτικές προεκτάσεις.  

 

Ένας δεύτερος λόγος είναι πως, σε αντίθεση µε τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν έχει ενεργή και εχθρική προς την Κίνα πολιτικοστρατιωτική ατζέντα 

σχετικά µε τις χώρες της περιοχής, δεν διατηρεί στρατεύµατα και δεν έχει 

προβεί σε αµυντικές συµµαχίες και στρατιωτικές συµφωνίες συνεργασίας 

έναντι της Λ∆Κ µε καµία από τις χώρες που την περιβάλλουν. Με τον τρόπο 

αυτό, η Κίνα δεν αισθάνεται την ακολουθούµενη από την ΕΕ πολιτική ως 

απειλή για τη στρατηγική της παρουσία στη Β-Α και τη Ν-Α Ασία. Οι δεδοµένες 

πολιτικές και οικονοµικές συνεργασίες της ΕΕ µε κράτη όπως η Ιαπωνία, η 

Ινδία ή η Ρωσία δεν περιλαµβάνουν απειλητικές ως προς την Κίνα αναφορές, 

                                                 
85 Η πρόσκληση που απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον Πρόεδρο Chen Shui-bian να 
µιλήσει σε συνεδρίασή του το Μάρτιο του 2003 προκάλεσε την έντονη αντίδραση του 
Πεκίνου, κι έτσι το πρόγραµµα της επίσκεψης ανετράπη. 
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µε αποτέλεσµα οι δύο οντότητες να είναι περισσότερο ελεύθερες να 

σφυρηλατήσουν µία σχέση αµοιβαίου σεβασµού και εµπιστοσύνης. 

 

Ένας τρίτος παράγοντας είναι πως ΕΕ και Κίνα έχουν συγκλίνουσες απόψεις σε 

θέµατα παγκόσµιας ειρήνης, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Αµφότερες, σε 

διαφοροποιούµενο βαθµό, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους ως προς την 

ακολουθούµενη από τις ΗΠΑ πολιτική ηγεµονίας, επιφυλάξεις που ανάγονται 

στην προ 11ης Σεπτεµβρίου εποχή, που έχουν όµως ενταθεί µετά την άνοδο 

του George W. Bush στην εξουσία. Σε θέµατα παγκόσµιας ειρήνης και 

ασφάλειας οι θέσεις τους ταυτίζονται µε αυτές των ΗΕ και του Γενικού 

Γραµµατέα και συχνά επικαλούνται τα σχετικά ψηφίσµατα του Οργανισµού. 

Άλλοτε έµµεσα και άλλοτε άµεσα, επεξεργάζονται τρόπους για τη συγκράτηση 

της επιβολής των στρατηγικών αµερικανικών επιδιώξεων στην περιοχή της 

Ασίας οι οποίες, όπως θεωρούν, επιφέρουν πολλές φορές διχασµό και πόλωση.   

 

Ο τελευταίος παράγοντας είναι η συµπληρωµατική οικονοµική σχέση που, 

όπως δείχνουν και τα στοιχεία που παρατίθενται ανωτέρω, έχει αναπτύξει µια 

ιδιαίτερη δυναµική. Η ΕΕ δεν είναι σε θέση να συµβάλλει στην ικανοποίηση 

των αναγκών της Λ∆Κ σε ενέργεια και πρώτες ύλες. Αναπτύσσει όµως 

αξιοσηµείωτη δραστηριότητα στη µεταφορά τεχνογνωσίας µέσω πολλών 

προγραµµάτων εκπαίδευσης και µεταφοράς τεχνολογίας, µε την Κίνα να 

εξαρτά πολλά από την αρµονική σχέση της µε την ΕΕ, για τεχνογνωσία που 

δεν υπολογίζει ποτέ να λάβει από τις ΗΠΑ. Έτσι, και η ΕΕ αποκτά έναν 

περαιτέρω µοχλό πίεσης προς τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία. Από την άλλη πλευρά, η 

Κίνα προσφέρει για την ΕΕ µία καθόλου ευκαταφρόνητη παραγωγική βάση 

χαµηλού κόστους, µία σχεδόν ανεξάντλητη αγορά για τις εξαγωγές της και για 

τα προϊόντα των ευρωπαϊκών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, 

καθώς και έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισµό για τα διαθέσιµα προς 

επένδυση ευρωπαϊκά κεφάλαια.  

 

Ορµώµενος από τη φράση του Romano Prodi, ο συγγραφέας πιστεύει πως η 

σχέση ΕΕ-Λ∆Κ θα είναι µεν αρµονική, δύσκολα όµως θα µπορέσει να 
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καταλήξει σε γάµο. Είναι θεµελιώδεις οι διαφορές τους σε αξίες που αφορούν 

την εσωτερική και τη διεθνή διακυβέρνηση. Οι θέσεις τους σε βασικά 

ζητήµατα όπως οι δηµοκρατικοί θεσµοί, το κράτος δικαίου, το εύρος της 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των 

µειονοτήτων, η χρήση στρατιωτικής βίας, είναι εκ διαµέτρου αντίθετες. 

Σίγουρα όµως, πρόκειται για έναν αρραβώνα συµφερόντων. Τα οικονοµικά 

οφέλη που η κάθε πλευρά αποκοµίζει από τη συνεργασία µε την άλλη και ο 

κοινός τους στόχος για ένα πολυπολικό διεθνές σύστηµα ισορροπιών, 

απεξαρτηµένο κατά το δυνατόν από τη µονοµέρεια και την όποια αλαζονική 

και ηγεµονική στάση των ΗΠΑ  είναι η κινητήρια δύναµη που τις ωθεί σε 

συγκλίνουσα πορεία και που θα διατηρήσει για εύλογο χρονικό διάστηµα 

ακόµη τη σηµερινή δυναµική. Όταν όµως η πολυµέρεια επιτευχθεί, τότε 

καθεµία αναµένεται να ακολουθήσει το δικό της δρόµο και να αφιερωθεί στις 

δικές της επιδιώξεις. Έτσι, ώσπου να επιτευχθεί ένα στοιχειωδώς ισοδύναµο 

τρίγωνο εξουσίας Βρυξελλών-Πεκίνου-Ουάσιγκτον, η σχέση θα είναι 

συµπληρωµατική και η πορεία συγκλίνουσα, µε την οικονοµική 

διαδραστικότητα να ηγείται της πορείας αυτής, µε αµοιβαία οφέλη. Αυτό που 

θα µπορούσε να κάνει τη σχέση πραγµατικά ουσιαστική θα ήταν ενδεχόµενη 

διείσδυση περισσότερων δηµοκρατικών θεσµών στο εσωτερικό σύστηµα 

πολιτικής διακυβέρνησης της Κίνας. Στο ορατό µέλλον δε διαφαίνεται η 

ύπαρξη προϋποθέσεων για κάτι τέτοιο, όµοιων µε αυτές που οδήγησαν στην 

πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού στην Ευρώπη και την ΕΣΣ∆. Έτσι, η σχέση 

θα ενισχύεται συνεχώς, περιλαµβάνοντας περισσότερο «καρότο» και λιγότερο 

«µαστίγιο», µε οικονοµικό και πολιτικό διάλογο, στο βαθµό που η ηγεσία της 

Λ∆Κ δε θα αισθάνεται άµεση απειλή για την εσωτερική και την εξωτερική 

νοµιµοποίησή της. 
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ΟΙ ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εισαγωγή 

Οι διµερείς σχέσεις της Ελλάδας µε τη Λ∆Κ, τόσο σε πολιτικό όσο και σε 

οικονοµικό επίπεδο, αν και αρµονικές, ήταν για πολλά χρόνια υποβαθµισµένες. 

Η Ελλάδα ευθυγραµµίστηκε µε τη βασική παράµετρο της εξωτερικής πολιτικής 

της Λ∆Κ να συνάπτει διπλωµατικές σχέσεις µόνο µε χώρες που αποδέχονται εκ 

των προτέρων την «Αρχή της Μίας Κίνας», µην αναγνωρίζοντας την Ταϊβάν 

ως χωριστή κρατική οντότητα και απέχοντας από επίσηµες σχέσεις µε αυτήν.  

Με την απόδοση της θέσης της Κίνας στον ΟΗΕ στη Λ∆Κ, η Ελλάδα 

προχώρησε στη σύναψη επίσηµων σχέσεων στις 5 Ιουνίου 1972 και 

εγκατέστησε Ελληνική Πρεσβεία στο Πεκίνο.  Την πρώτη περίοδο οι πολιτικές 

επαφές ήταν περιορισµένες και η Ελλάδα ευθυγράµµισε την πολιτική 

αντιµετώπιση της Λ∆Κ σύµφωνα µε τους κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, µέσα 

στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών. Η ραγδαία οικονοµική άνοδος και ο 

διαρκώς αυξανόµενος πολιτικός ρόλος της χώρας προκάλεσαν στροφή στην 

ελληνική πολιτική από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, µε τη χώρα µας να 

επιδιώκει πιο στενές πολιτικές αλλά κυρίως οικονοµικές σχέσεις µε τη Λ∆Κ.  

Πρέπει εδώ να αναφέρουµε πως οι διµερείς σχέσεις, όπως θα αναλυθεί 

παρακάτω, κυµαίνονται κυρίως σε οικονοµικό επίπεδο, µια και η Ελλάδα δεν 

έχει µονοµερή στρατηγικά γεωπολιτικά συµφέροντα στην περιοχή της 

Ανατολικής Ασίας, αλλά και µε την Κίνα να µην έχει άµεσες πολιτικές 

επιδιώξεις όσον αφορά την Ελλάδα σε διµερές επίπεδο. Άλλωστε, η Ελλάδα 

ενδιαφέρεται να αναπτύξει περισσότερο οικονοµικές σχέσεις µε τη χώρα, 

εκµεταλλευόµενη τις οικονοµικές ευκαιρίες που απορρέουν από τη ραγδαία 

ανάπτυξη της κινεζικής οικονοµίας. Έτσι, η ανάλυση που θα ακολουθήσει θα 

έχει περισσότερο οικονοµική χροιά.  
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Πολιτική ανασκόπηση 

Οι Ελληνοκινεζικές σχέσεις βρίσκονται σήµερα σε άριστο επίπεδο και αυτό 

επιβεβαιώνεται σε όλες τις συναντήσεις αξιωµατούχων των δύο πλευρών, 

όπως επίσης και µε την αµοιβαία υποστήριξη των υποψηφιοτήτων τους  στους 

διεθνείς οργανισµούς. Η δεκαετία του 1980 κύλησε µε εθιµοτυπικές επισκέψεις 

Ελλήνων αξιωµατούχων –µεταξύ των οποίων η επίσκεψη του τ. Προέδρου της 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας Χρ. Σαρτζετάκη- ενώ οι σχέσεις σκιάστηκαν στον 

απόηχο των γεγονότων της Πλατείας Tian An Men, µε την Ελλάδα να 

συµµετέχει στο συνεχιζόµενο έως σήµερα εµπάργκο πώλησης όπλων στη Λ∆Κ. 

Τη δεκαετία του 1990 οι ανταλλαγές επισκέψεων έγιναν πιο πυκνές και 

εντάθηκε η συνεργασία σε πολιτικά, οικονοµικά, πολιτιστικά και στρατιωτικά 

θέµατα. Κατά τις αναταραχές και την πολιτική αστάθεια που σηµειώθηκε στην 

Αλβανία το Μάρτιο του 1997 η Ελλάδα ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτηµα της 

κινεζικής πλευράς και βοήθησε µε πολεµικό πλοίο της στη διαφυγή Κινέζων 

πολιτών από τη χώρα. Οι Κινεζικές επισκέψεις ανώτατων αξιωµατούχων 

περιλαµβάνουν ανταλλαγές επισκέψεων των Υπουργών Εξωτερικών των δύο 

χωρών, την επίσκεψη του τ. αντιπροέδρου Zhu Rongji το 1994 και του 

Προέδρου Jiang Zemin το 2000, ενώ από ελληνικής πλευράς ο τ. 

Πρωθυπουργός Κ. Σηµίτης επισκέφθηκε το Πεκίνο το 2002, µε το σηµερινό 

Πρωθυπουργό Κ. Καραµανλή να πραγµατοποιεί επίσηµη επίσκεψη στην Κίνα 

τον Ιανουάριο του 2006. Η Λ∆Κ διατηρεί Πρεσβεία στην Αθήνα, ενώ η Ελλάδα, 

εκτός από την Ελληνική Πρεσβεία στο Πεκίνο, διατηρεί Γενικό Προξενείο στο 

Χονγκ Κονγκ και, από το 2005, στη Σαγκάη. 

 

Κατά τις επισκέψεις αυτές τέθηκαν τα θεµέλια για περαιτέρω ενίσχυση της 

διµερούς συνεργασίας, για την κατά το δυνατόν σύµπραξη των δύο χωρών 

στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών αλλά και για το συντονισµό των 

προσπαθειών σύσφιξης των σχέσεων ΕΕ-Κίνας κατά την Ελληνική Προεδρία το 

α’ εξάµηνο του 2003. Η κινεζική πλευρά υποστήριξε την υποψηφιότητα της 

Ελλάδας για τη θέση του µη µόνιµου µέλους του Συµβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ κατά τη διετία 2005-2006. Όµως, η στήριξη από την Ελλάδα του σχεδίου 
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G4 ως προς τη διεύρυνση του Συµβουλίου Ασφαλείας86 δεν ικανοποίησε την 

κινεζική ηγεσία, η οποία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη θέση µας.  

 

Οι ακόλουθες πολιτικές συµφωνίες έχουν υπογραφεί µεταξύ των δύο 

χωρών87:  

• Πρωτόκολλο Πολιτιστικών Ανταλλαγών και Συνεργασίας (1978) 
• Συµφωνία Επιστηµονικών Ανταλλαγών και Συνεργασίας σε Θέµατα Τεχνολογίας (1979) 
• Συµφωνία Οικονοµικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (1983) 
• Συµφωνία Συνεργασίας σε Θέµατα Τουρισµού (1988) 
• Συµφωνία Παροχής Βοήθειας και ∆ικαστικής Συνδροµής σε Αστικές, Ποινικές και άλλες 

Νοµικές Υποθέσεις (1995) 
• Συµφωνία Αστυνοµικής Συνεργασίας (1995) 
• Συµφωνία Συνεργασίας για την Τροµοκρατία και τα Ναρκωτικά (1995) 
• Ναυτιλιακή Συµφωνία (1995) 
• Μνηµόνιο Συνεργασίας για τη ∆ιαχείριση Θαλάσσιων Πόρων και την Αµοιβαία 

Επιστηµονική και Τεχνική Συνεργασία (1995) 
• Πρωτόκολλο Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (1995) 
• Πρόγραµµα Πολιτιστικών Ανταλλαγών για την περίοδο 1999-2002 (1999). Το Μάρτιο του 

2003 ανανεώθηκε για τρία ακόµα χρόνια 
• Συµφωνία για ∆ιαβουλεύσεις µεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Κίνας 

(2000) 
• Πρωτόκολλο της 8ης Συνάντησης της Κοινής Επιτροπής Επιστηµονικής και Τεχνολογικής 

Συνεργασίας (2000) 

 

Κατά την προετοιµασία και τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 

2004 υπήρξε εντονότατο ενδιαφέρον τόσο από την Οργανωτική Επιτροπή των 

Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου (BOCOG) όσο και από τα κινεζικά ΜΜΕ, µε 

µόνιµες αντιπροσωπείες και συχνές επισκέψεις, ενώ η προβολή της Ελλάδας 

ήταν ιδιαίτερα εκτεταµένη. Αυτό αντανακλάται στο αντικείµενο των 

                                                 
86 Τον Ιούλιο του 2005 η Ιαπωνία, η Γερµανία, η Βραζιλία και η Ινδία πρότειναν τη διεύρυνση 
του 15µελούς Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προτείνοντας την είσοδο 10 νέων µελών, εκ 
των οποίων τα 6 να είναι µόνιµα, προβάλλοντας το διαφορετικό παγκόσµιο πολιτικό 
περιβάλλον σήµερα, σε σχέση µε το 1945 που ιδρύθηκε ο Οργανισµός. Η Ιταλία, το Πακιστάν, 
η Αργεντινή και η Ν. Κορέα αντιτάχθηκαν σθεναρά στο σχέδιο. Οι ΗΠΑ εξέφρασαν την 
πρόθεσή τους να δεχθούν δύο νέα µέλη, εκ των οποίων την Ιαπωνία, χωρίς όµως το δικαίωµα 
βέτο. Η Λ∆Κ εξέφρασε την αρνητική στάση της έναντι του «Σχεδίου G4», ενώ η Ελλάδα ήταν 
µεταξύ των 23 χωρών που τάχθηκαν υπέρ. 
87 Πηγές: Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών  
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συµφωνιών που υπεγράφησαν µεταξύ των δύο χωρών το 2005, οι οποίες 

περιλαµβάνουν88: 

• Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας, µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και 
της κινεζικής Γενικής ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

• Μνηµόνιο Συνεργασίας στο τοµέα της Εκπαίδευσης, µεταξύ Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και κινεζικού Υπουργείου Παιδείας 

• Μνηµόνιο Συνεργασίας για τη σύσταση κοινής Ελληνο-Κινεζικής Επιτροπής σε 
θέµατα ολυµπιακής συνεργασίας µεταξύ Ελλάδος και Κίνας 

• Μνηµόνιο Συνεργασίας σε θέµατα ολυµπιακής ασφάλειας 
• Συµφωνηµένα Πρακτικά της 9ης Συνόδου της Μεικτής ∆ιυπουργικής Επιτροπής 

Οικονοµικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδος-Κίνας 
 

 
Επίσης, το Νοέµβριο του 2005 κυρώθηκε από την Ελλάδα η Συµφωνία µεταξύ 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για την Αποφυγή 

της ∆ιπλής Φορολογίας και την Αποτροπή της Φοροδιαφυγής89 αναφορικά µε 

τους φόρους εισοδήµατος, καθώς και δύο Πρωτόκολλα Συνεργασίας στους 

τοµείς της Γεωργίας και της ∆ασοπονίας.  

 

Εκτός από τις διµερείς επαφές, οι δύο χώρες αναπτύσσουν συνεργασία σε 

πολυµερές επίπεδο κατά τις Ευρωασιατικές συναντήσεις του ASEM και κατά 

τις συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Τρόικας όταν συµµετέχει σε αυτές η Ελλάδα 

(π.χ. 2003).  

 

                                                 
88 ibid 
89 η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιαν. 2006 
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Πολιτική της Λ∆Κ σε θέµατα ελληνικού ενδιαφέροντος: 

Κυπριακό πρόβληµα: Η Κίνα δεν έχει αναγνωρίσει το τουρκοκυπριακό 

ψευδοκράτος αλλά και δεν έχει εκφράσει πρόθεση να προβεί σε αναγνώριση. 

Αντιµετωπίζοντας η ίδια αποσχιστικές τάσεις στο εσωτερικό της, έχει 

επανειληµµένα καταδικάσει τις ενέργειες αυτονοµίας των Τουρκοκυπρίων, 

υποστηρίζοντας τον ενιαίο και αδέσµευτο χαρακτήρα της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, την εδαφική της ακεραιότητα και την κυριαρχία της σε 

ολόκληρη τη νήσο. Υποστηρίζει την ανάγκη εύρεσης δίκαιης και βιώσιµης 

λύσης µε βάση τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ ενώ, µετά την αρνητική στάση των 

Ελληνοκυπρίων στο δηµοψήφισµα επί του τελευταίου σχεδίου Ανάν, τάχθηκε 

υπέρ του δικαιώµατος αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού.  

 

Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Οι σχέσεις της Λ∆Κ είναι ιδιαιτέρως φιλικές τόσο 

µε την Ελλάδα όσο και µε την Τουρκία, προσαρµόζοντας τη στάση της 

ανάλογα µε τα ενίοτε πολιτικά και οικονοµικά της συµφέροντα, γενικά όµως 

τηρώντας πολιτική ίσων αποστάσεων έναντι και των δύο χωρών. Ως προς τις 

ελληνοτουρκικές διαφορές, υποστηρίζει την επίλυσή τους µε βάση το ∆ιεθνές 

∆ίκαιο και τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ. Αποφεύγει να λαµβάνει θέση σε ζητήµατα 

παραβίασης των ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών από την Τουρκία, 

ώστε να µη δηµιουργεί προηγούµενο ανάµιξης στις εσωτερικές υποθέσεις 

τρίτης χώρας σε περιοχή µειωµένων γεωπολιτικών συµφερόντων γι’ αυτήν, σε 

ένα τοµέα όπου η ίδια έχει επανειληµµένα υποστεί διεθνείς παρεµβάσεις.  

 

ΠΓ∆Μ: Η Κίνα έχει αναγνωρίσει από το 1993 το γειτονικό κρατίδιο µε τη 

συνταγµατική του ονοµασία «∆ηµοκρατία της Μακεδονίας». Οι δύο χώρες 

έχουν συχνές πολιτικές επαφές και έχουν σηµειωθεί πολλές επισκέψεις 

αξιωµατούχων, µε κορωνίδα την επίσηµη επίσκεψη στην Κίνα του Προέδρου 

της ΠΓ∆Μ, Boris Trajkovski τον Απρίλιο του 2002 µετά από πρόσκληση του τ. 

Προέδρου της Λ∆Κ, Jiang Zemin. Οι δύο πλευρές έχουν συνυπογράψει Κοινή 

∆ήλωση για την Εδραίωση και τη ∆ιευκόλυνση των Φιλικών Σχέσεων και της 

Συνεργασίας (2002), καθώς και πληθώρα συµφωνιών σε θέµατα πολιτικής και 

οικονοµικής συνεργασίας, εµπορίου, τεχνολογίας, υγείας και πολιτισµού. Το 
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2002 το διµερές εµπόριο έφτασε τα US$17.92 εκατοµµύρια, σηµειώνοντας 

αύξηση 72.2% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.   

 

Πολιτική της Ελλάδας σε θέµατα Κινεζικού ενδιαφέροντος: 

Ταϊβάν: Η Ελλάδα τηρεί τις δεσµεύσεις της που απορρέουν από την αποδοχή 

της Αρχής της Μίας Κίνας και των δύο συστηµάτων, κατά το πρότυπο του 

Χονγκ Κονγκ και του Μακάο και απέχει από διπλωµατικές και άλλες πολιτικές 

επαφές µε τη νήσο. Παρόλ’ αυτά η χώρα µας, όπως και τα υπόλοιπα µέλη της 

ΕΕ, διατηρεί εµπορικές σχέσεις µε την Ταϊβάν ενώ εκπροσωπείται από το 

Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της ΕΕ στην πρωτεύουσα 

Ταϊπέι. Υποστηρίζουµε µία ειρηνική και βιώσιµη λύση του πολιτικού 

προβλήµατος στα πλαίσια κοινής συµφωνίας των δύο µερών, χωρίς τη χρήση 

ή την απειλή χρήσης βίας90.  

 

Άλλα αποσχιστικά κινήµατα (Θιβέτ, Xinjiang): Σε αντιστοιχία µε το 

ζήτηµα της Ταϊβάν, η Ελλάδα αναγνωρίζει την κινεζική κυριαρχία στην επαρχία 

Xizang (Θιβέτ) και στην επαρχία Xinjiang της Β-∆ Κίνας, αναγνωρίζοντας το 

Θιβετιανό λαό και τους Μουσουλµάνους Ουιγούρους του Xinjiang ως 

µειονότητες ανήκουσες στον ενιαίο Κινεζικό λαό. Παράλληλα, όµως, 

υποστηρίζει τη διατήρηση της ιδιαίτερης πολιτισµικής, γλωσσικής και 

θρησκευτικής ιδιαιτερότητας των ως άνω επαρχιών και των µειονοτήτων τους, 

ασκώντας κριτική στην καταστροφή της πολιτιστικής τους κληρονοµιάς και 

στα φαινόµενα καταπάτησης των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη 

διαφορετικότητά τους91. Παράλληλα, σε οµοφωνία µε τα υπόλοιπα κράτη-

µέλη της ΕΕ ασκεί διακριτικές πιέσεις για την έναρξη διαλόγου µεταξύ της 

πολιτικής ηγεσίας και του πνευµατικού ηγέτη του Θιβέτ ∆αλάι Λάµα, που τελεί 

εξόριστος στη γειτονική Ινδία.  

 

                                                 
90  Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου θα ακολουθήσει περαιτέρω ανάλυση των σχέσεων 
Ελλάδας-Ταϊβάν. 
91 π.χ. καταστροφή 2.000 µοναστηριών στο Θιβέτ κατά την Πολιτιστική Επανάσταση (1966-
1976), καταπάτηση των θρησκευτικών ελευθεριών, κεντρικά σχεδιασµένος αθρόος εποικισµός 
του Θιβέτ από Κινέζους της φυλής Χαν, µε αποτέλεσµα τη δηµογραφική και πολιτιστική 
αλλοίωση της επαρχίας, κλπ. 
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Αίτηµα της Κίνας για την αναγνώριση Καθεστώτος Οικονοµίας της 

Αγοράς: Η Ελλάδα διάκειται ευνοϊκά στο αίτηµα της Λ∆Κ να της αποδοθεί το 

καθεστώς Οικονοµίας της Αγοράς και αυτό επαναλαµβάνεται σε όλες τις 

διµερείς συναντήσεις. Παράλληλα, εκφράζει τις επιφυλάξεις της για τα 

προβλήµατα διαφάνειας και τον έντονο κρατικό παρεµβατισµό της πολιτικής 

ηγεσίας και των τοπικών αρχών στις κινεζικές επιχειρήσεις που συµβάλλονται 

µε ξένες, για τη δηµιουργία συνθηκών αθέµιτου ανταγωνισµού λόγω 

πολιτικών παρεµβάσεων και ύπαρξης µονοπωλίων, για την αιφνίδια ανατροπή 

κινήτρων προς ξένες επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Κίνα 

καθώς και για την ανεπάρκεια –και πληµµελή εφαρµογή- του νοµοθετικού 

πλαισίου για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Όµως, 

αντιµετωπίζοντας «ρεαλιστικά» την ανάπτυξη της κινεζικής οικονοµίας, και εν 

όψει των ευκαιριών που παρουσιάζονται για τα ελληνικά οικονοµικά 

συµφέροντα δεδοµένου του χρόνιου εµπορικού µας ελλείµµατος, η Ελλάδα δε 

φαίνεται διατεθειµένη να αντιταχθεί στο κινεζικό αίτηµα, συµπλέοντας µε την 

πολιτική της ΕΕ στο θέµα αυτό, στηρίζοντας πιθανή πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (καθώς το συγκεκριµένο ζήτηµα δεν είναι διµερές µεταξύ των δύο 

χωρών αλλά έγκειται υποχρεωτικά στο πλαίσιο των διµερών οικονοµικών 

σχέσεων ΕΕ-Κίνας).  

 

Βόρεια Κορέα – ΟΜΚ: Η Ελλάδα στηρίζει το ρόλο της Κίνας στις εξαµερείς 

συνοµιλίες για τη διευθέτηση του βορειοκορεατικού πυρηνικού ζητήµατος, 

κάτι που επιβεβαιώθηκε και στις συνοµιλίες που διεξήχθησαν πρόσφατα 

µεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Κινέζου Προέδρου Hu Jintao, στο 

Πεκίνο. Επίσης, η  χώρα µας υποστηρίζει την αρχή του ελέγχου των 

εξοπλισµών, τη µη διασπορά των πυρηνικών όπλων και των όπλων µαζικής 

καταστροφής (ΟΜΚ), επιδιώκοντας τη συνεργασία µε τη Λ∆Κ µέσα στα 

πλαίσια ενός πολυπολικού συστήµατος ελέγχου υπό το συντονισµό της 

∆ιεθνούς Ένωσης Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).  

 

Ευρωπαϊκό εµπάργκο πώλησης όπλων στη Λ∆Κ: Στον απόηχο της βίαιης 

καταστολής του φοιτητικού κινήµατος και των αιµατηρών γεγονότων της 
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Πλατείας Tian An Men στο Πεκίνο η Ελλάδα συντάχθηκε µε την πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή εµπάργκο πώλησης όπλων στη Λ∆Κ, 

το οποίο ισχύει ως και σήµερα. Η ανάγκη διατήρησης του εµπάργκο 

επαναδιατυπώθηκε ρητά και µε την ευκαιρία της υιοθέτησης από την Κίνα του 

Αντι-αποσχιστικού νόµου που προβλέπει τη στρατιωτική επέµβαση εναντίον 

της Ταϊβάν εφόσον διακηρύξει µονοµερή ανεξαρτητοποίησή της, και η 

διατήρησή του έχει συνδεθεί µε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

από τη χώρα.  Με αφορµή την εκπεφρασµένη στάση πολλών κρατών µελών 

της ΕΕ,  η Ελλάδα διάκειται θετικά στην άρση του εµπάργκο εν ευθέτω χρόνω, 

µε την παράλληλη κύρωση από τη Λ∆Κ του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα αστικά 

και πολιτικά δικαιώµατα, και έπειτα από πρόταση της Επιτροπής.  

 

Σχέσεις Ελλάδας – Ταϊβάν 

Η Ταϊβάν είναι µια µικρή σε µέγεθος νήσος (περίπου µιάµιση φορά την έκταση 

της Πελοποννήσου), ενώ η µη διεθνώς αναγνωρισµένη κρατική της οντότητα 

περιλαµβάνει περιλαµβάνει επίσης τις µικρότερες νήσους Penghu, Kinmen και 

Matsu. Είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικηµένη (περί τα 23 εκατοµµύρια κάτοικοι) 

και ιδιαίτερα πλούσια (µέσο κατά κεφαλήν εισόδηµα US$ 22.50092). Πρόκειται 

για µια δυναµική οικονοµία που δίνει έµφαση στην παραγωγή προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας και η οποία έχει εξελιχθεί σε σηµαντική εµπορική και 

επενδυτική δύναµη. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, η 

χώρα µας δεν αναγνωρίζει την Ταϊβάν ως ξεχωριστή κρατική οντότητα, 

ευθυγραµµιζόµενη µε την «Αρχή της Μίας Κίνας», ενώ είµαστε ένα από τα 3 

κράτη-µέλη της ΕΕ των 15 που δε διαθέτουν γραφείο µόνιµης εκπροσώπησης 

στην Ταϊπέι93. Αντιθέτως, η Ταϊβάν διατηρεί αντιπροσωπεία στην Αθήνα υπό 

την ονοµασία «Γραφείο Αντιπροσωπείας της Ταϊπέι στην Ελλάδα» (Taipei 

Representative Office in Greece, Κιν: 駐希臘台北代表處), το οποίο εργάζεται 

για την ενδυνάµωση των διµερών πολιτικών και οικονοµικών δεσµών, τη 

διευκόλυνση του διµερούς εµπορίου αλλά και για να διατηρείται ενεργή η 

πολιτική παρουσία και φωνή της Ταϊβάν στην Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο 

                                                 
92 σε ισοτιµία αγοραστιής δύναµης 
93 Τα άλλα δύο είναι το Λουξεµβούργο και η Πορτογαλία. 
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της Μεσογείου. Το θέµα της εµπορικής εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 

Ταϊπέι έχει επανειληµµένα απασχολήσει τα Υπουργεία Εξωτερικών και 

Εµπορίου, καθώς σήµερα εκπροσωπούµαστε διµερώς από το Γραφείο ΟΕΥ της 

Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκιο και σε επίπεδο ΕΕ από το Γραφείο 

Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Ένωσης στην Ταϊπέι. Προς το 

παρόν όµως ένα τέτοιο εγχείρηµα έχει κριθεί παρακινδυνευµένο –λόγω των 

έντονων αντιρρήσεων της Λ∆Κ- και δαπανηρό, ενώ τα αποτελέσµατά του 

θεωρούνται αµφίβολα94.  

 

Πολιτικές επαφές µεταξύ των δύο πλευρών δεν υπάρχουν, µε την πλευρά της 

Ταϊβάν να έχει επανειληµµένα απευθύνει προσκλήσεις σε µέλη του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου και σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να επισκεφθούν τη 

νήσο. Λόγω της ευαισθησίας του πολιτικού ζητήµατος και της ευθιξίας των 

κινεζικών αρχών, τόσο οι προσκλήσεις αυτές όσο και οι κατά καιρούς επαφές 

και ανταλλαγές επισκέψεων95 δεν ανακοινώνονται επισήµως και διενεργούνται 

σε χαµηλούς τόνους.  

 

Η Ταϊβάν δε διατυπώνει επίσηµες θέσεις για τις ελληνοτουρκικές διαφορές ή 

το Κυπριακό, τηρώντας πολιτική ίσων αποστάσεων και προς τις τρεις χώρες. 

Μπορούµε να πούµε πως, ανεπισήµως, το λαϊκό αίσθηµα τάσσεται 

περισσότερο µε την τουρκοκυπριακή πλευρά, καθώς οι Ταϊβανοί συµπάσχουν 

και µπορούν να ταυτιστούν µε τη διεθνή αποµόνωση των Τουρκοκυπρίων, 

την έλλειψη αναγνώρισης της κρατικής τους οντότητας, την άρνηση της 

διεθνούς κοινότητας να τους αναγνωρίσει το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης. 

Επισήµως, πάντως, τέτοιες θέσεις δε διατυπώνονται, λόγω και της πάγιας 

πολιτικής της Ταϊβάν να µη διαταράσσει τις σχέσεις της µε τρίτες χώρες, 

προσβλέποντας στην όποια πολιτική στήριξη µπορεί να λάβει από το 

εξωτερικό.  

                                                 
94  Για παράδειγµα, η αντίστοιχη εκπροσώπηση της Γερµανίας και της Ισπανίας αριθµεί 
περισσότερα από 10 άτοµα, όσα περίπου απαιτούνται για την πλήρη στελέχωση της 
Πρεσβείας µας στο Τόκιο. 
95 Π.χ. η Επίσκεψη Άτυπης Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αποστολής 4 βουλευτών στην Ταϊβάν 
από 4 έως 9 ∆εκεµβρίου 2000, υπό τη συνοδεία του Γραµµατέα Α’ του Γραφείου ΟΕΥ της 
Πρεσβείας µας στο Τόκιο. 



 79

 

Επίσης, αεροπορική σύνδεση µεταξύ Αθήνας και Ταϊπέι δεν υφίσταται, καθώς 

θεωρείται οικονοµικά ασύµφορη από τις εταιρίες και των δύο χωρών96. Πρέπει 

άλλωστε να σηµειωθεί πως η Λ∆Κ αντιτίθεται σθεναρά στις απευθείας 

συνδέσεις της Ταϊπέι µε τις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στο βαθµό που να 

απαγορεύει στις πτήσεις αυτές να διασχίζουν τον εναέριο χώρο της97.  

 

Όσον αφορά την οικονοµική και εµπορική συνεργασία, αυτή βαίνει 

αυξανόµενη τα τελευταία χρόνια, έπειτα από την ασιατική οικονοµική κρίση 

που έπληξε και την οικονοµία της νήσου µεταξύ 1997 και 1999, µε τη χώρα 

µας να επιτυγχάνει σηµαντικά αποτελέσµατα στις εξαγωγές της (π.χ. οι 

εξαγωγές µας προς της Ταϊβάν αυξήθηκαν κατά περ. 36,5% το 2005 σε σχέση 

µε το προηγούµενο έτος). Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγουµε στην Ταϊβάν 

είναι πρώτες ύλες, µάρµαρα, αλουµίνιο, αγροτικά προϊόντα και καλλυντικά, 

ενώ εισάγουµε κυρίως προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, εξαρτήµατα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών 

και προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας. 

 

Σύµφωνα µε το οικονοµικό τµήµα του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Ταϊπέι 

στην Ελλάδα και το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, το διµερές 

εµπόριο ανήλθε για το 2005 στο ποσό των US$ 211.913.809, µε το ισοζύγιο 

ιδιαίτερα ελλειµµατικό για τη χώρα µας (1:9), βελτιωµένο σε σχέση µε το 

2004 όπου κυµαινόταν στο 1:12, αλλά στα ίδια επίπεδα µε το έτος 2000. 

Αναλυτικά τα στοιχεία για το διµερές εµπόριο τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν 

ως εξής (σε US $): 

 

                                                 
96 Σηµειώνεται ο µκρός αριθµός Ταϊβανών τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα 
µας, περίπου 2.000 ετησίως, αριθµό αµελητέο σε σχέση µε το συνολικό αριθµό τουριστών 
που υποδέχεται κάθε χρόνο η χώρα µας. 
97 Για τον λόγο αυτό το έτος 2000 η γερµανική εταιρία LUFTHANSA έκρινε ασύµφορες και 
διέκοψε τις πτήσεις της προς την Ταϊπέι. Η µοναδική ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που 
διατηρεί το προνόµιο της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης µε  την Ταϊπέι είναι η British 
Airways, καθώς το Ηνωµένο Βασίλειο απέσπασε αυτό το προνόµιο κατά τις διαπραγµατεύσεις 
για την παράδοση του Hong Kong στη Λ∆Κ. 
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Το θέµα των παραγωγικών επενδύσεων της Ταϊβάν στην Ελλάδα έχει 

επανειληµµένα τεθεί στο παρελθόν, δεν έχει καταστεί όµως δυνατό να βρεθεί 

η κατάλληλη νοµική βάση για την υλοποίηση των επενδύσεων, λόγω του 

κενού στη νοµική φύση της κρατικής η µη οντότητας της νήσου. Η 

δηµιουργία ελληνικής εµπορικής αντιπροσωπείας στην Ταϊπέι σε συνδυασµό 

µε τη στενότερη πολιτική συνεργασία µε το Γραφείο Αντιπροσωπείας της 

χώρας στην Αθήνα θα συνέβαλλαν αναµφίβολα στην κατά το δυνατόν άρση 

των θεσµικών και πρακτικών εµποδίων και τη δηµιουργία των προϋποθέσεων 

για την αύξηση του διµερούς εµπορίου και την πραγµατοποίηση επενδύσεων 

της νήσου στη χώρα µας. Για τους λόγους, όµως, που αναφέρθηκαν ανωτέρω, 

το ζήτηµα αυτό έχει παγώσει και δεν αναµένονται σηµαντικές εξελίξεις στον 

τοµέα αυτό. Σήµερα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 66η θέση της λίστας των 

χωρών µε τις οποίες η Ταϊβάν διατηρεί εµπορικές σχέσεις.  

 

Ο τοµέας στον οποίο υπάρχουν µεγαλύτερα περιθώρια διµερούς δράσης είναι 

αυτός της πολιτιστικής συνεργασίας, λόγω και του σεβασµού του οποίου 

τυγχάνει ο πολιτισµός της χώρας µας µεταξύ των Ταϊβανών, κάτι που θα 

αποτελούσε σηµαντική ευκαιρία για την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος του 

κοινού της Ταϊβάν για την Ελλάδα. Η χώρα µας παρέστη ως τιµώµενη χώρα 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΠΡΟΣ 
ΤΑΪΒΑΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΠΟ ΤΑΪΒΑΝ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΑΝΤΟΙΣΤΟΙΧΙΑ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

2000 195.936.728 21.613.398 174.323.330 - 152.709.932 1:8 

2001 152.512.177 11.818.745 152.500.359 -140.681.614 1:12,9 

2002 146.360.043 14.720.376 131.639.667 -116.919.291 1:9 

2003 170.347.677 14.646.964 155.700.713 -141.053.749 1:10,6 

2004 212.314.406 16.938.237 195.376.169 -178.437.932 1:11,5 

2005 211.913.809 23.126.233 188.787.576 -165.661.343 1:8,2 
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στη ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου της Ταϊπέι98, η οποία διοργανώθηκε µεταξύ 7 και 

12 Φεβρουαρίου 2006, ενώ βιβλία της αρχαίας και της σύγχρονης λογοτεχνίας 

έχουν εκδοθεί µε επιτυχία στη νήσο. Στον τοµέα αυτό προτείνεται η 

επιδότηση της συνεργασίας µεταξύ φορέων πολιτισµού και η κάθε είδους 

ανταλλαγή πολιτιστικών οµάδων µεταξύ των δύο πλευρών (ανταλλαγές 

εκθεµάτων από µουσεία, διοργάνωση µουσικών και θεατρικών παραστάσεων, 

φεστιβάλ κινηµατογράφου κλπ), κάτι που θα έδινε την ευκαιρία στο λαό της 

Ταϊβάν να γνωρίσει τη σύγχρονη Ελλάδα, µε αποτέλεσµα την αύξηση του 

ενδιαφέροντος για τα ελληνικά προϊόντα και για την πραγµατοποίηση 

τουριστικών ταξιδιών στη χώρα µας99.  

 

∆εδοµένης της άκαµπτης στάσης την οποία τηρεί η Λ∆Κ στο ζήτηµα των 

πολιτικών επαφών µε την Ταϊβάν, δε διαφαίνεται στο εγγύς µέλλον κάποια 

αξιοσηµείωτη αλλαγή στο υπάρχον διµερές πολιτικό κλίµα, ενώ η ανυπαρξία 

επίσηµης ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ταϊπέι µεταφέρει την οικονοµική 

αισιοδοξία στο επίπεδο των µεµονωµένων επαφών ελληνικών επιχειρήσεων µε 

ντόπιους επιχειρηµατίες. Προτείνεται: 

- η ανάληψη από την Ελλάδα µονοµερούς δράσης στον τοµέα αυτό, 

ώστε η χώρα µας να ταυτιστεί ως παραγωγός χώρα συγκεκριµένων προϊόντων 

(ελαιόλαδου, κρασιού, φυτικών καλλυντικών) στο καταναλωτικό κοινό της 

Ταϊβάν,  

- η πρόσκληση εµπορικών και οικονοµικών παραγόντων της νήσου στη 

χώρα µας µέσω της συνεργασίας των εµπορικών και βιοµηχανικών 

επιµελητηρίων των δύο πλευρών,  

- η λειτουργία µόνιµης έκθεσης ελληνικών προϊόντων µε την 

παράλληλη δηµιουργία ευρετηρίου-βιβλιοθήκης µε τα οικονοµικά στοιχεία και 

την εµπορική δραστηριότητα µεγάλων ή ανερχόµενων ελληνικών 

επιχειρήσεων,  

                                                 
98 µαζί µε την Πολωνία, τη Γερµανία και τη Γαλλία. Η συµµετοχή µας πραγµατοποιήθηκε µέσω του Εθνικού Κέντρου 
Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), Ν.Π.Ι.∆. του Υπουργείου Πολιτισµού. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Εθνικού 
Κέντρου Βιβλίου www.ekebi.gr 
99 Είναι, π.χ. αξιοσηµείωτη η από το έτος 2000 αύξηση της εκδοτικής παραγωγής ταξιδιωτικών οδηγών και βιβλίων 
που αναφέρονται στο τουριστικό προϊόν της χώρας µας, τις διατροφικές συνήθειες του ελληνικού λαού, τον 
πολιτισµό και τη ζωή στη σύγχρονη Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. την έκδοση του Ε.ΚΕ.ΒΙ. «Η Αγορά 
του Βιβλίου στην Ταϊβάν», σε επιµέλεια του συγγραφέα. 
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- η παροχή πληροφοριών σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις 

επενδύσεις στην Ελλάδα, και τέλος 

- η διοργάνωση συνεδρίων γνωριµίας σε επιλεγµένα ακροατήρια, 

σχετικά µε το επενδυτικό κλίµα και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελληνική 

αγορά. 

 

Ανασκόπηση της οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδας – Λ.∆.Κ.  

Όταν η Ελλάδα συνήψε επίσηµες σχέσεις µε τη Λ∆Κ το 1972, οι διµερείς 

εµπορικές συναλλαγές ήταν αµελητέες, της τάξης των US$ 1,6 εκ. Από τη 

δεκαετία του 1990 και εφεξής έχει σηµειωθεί ραγδαία αύξηση των εµπορικών 

συναλλαγών µεταξύ των δύο χωρών, φτάνοντας τα US$ 1,186 δις για το 

δεκάµηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2004 (αύξηση κατά 741 φορές), µε το 

ισοζύγιο σταθερά ελλειµµατικό εις βάρος της Ελλάδας (περ. 1:16). Τα 

κυριότερα προϊόντα που η Ελλάδα εισάγει από την Κίνα είναι προϊόντα 

κλωστοϋφαντουργίας, ελαφριάς βιοµηχανίας, πλοία, ηλεκτρικές συσκευές και 

παιχνίδια. Η Κίνα εισάγει από την Ελλάδα κυρίως λιπάσµατα, µάρµαρα, πρώτες 

ύλες για την κατασκευή φαρµάκων και αλουµίνιο.  Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα 

στατιστικά στοιχεία της Κίνας100, το εµπορικό ισοζύγιο µεταξύ των δύο χωρών 

έχει ως εξής101: 

2000 2001 
Σύνολο Ελληνικές 

Εισαγωγές  
Ελληνικές 
Εξαγωγές  

Ισοζύγιο Σύνολο Ελληνικές 
Εισαγωγές 

Ελληνικές 
Εξαγωγές 

Ισοζύγιο 

626.770 578.700 48.070 -530.630 752.320 693.820 58.500 -635.320 

        
2002 2003 
Σύνολο Ελληνικές 

Εισαγωγές 
Ελληνικές 
Εξαγωγές 

Ισοζύγιο Σύνολο Ελληνικές 
Εισαγωγές 

Ελληνικές 
Εξαγωγές 

Ισοζύγιο 

787.000 731.950 55.600 -676.350 1.188.300 1.113.640 74.670 -1.038.970 

 
2004                                                                               2005 (α’ εξάµηνο) 
Σύνολο Ελληνικές 

Εισαγωγές 
Ελληνικές 
Εξαγωγές 

Ισοζύγιο Σύνολο Ελληνικές 
Εισαγωγές 

Ελληνικές 
Εξαγωγές 

Ισοζύγιο 

1.830.300 1.757.600 72.700 -1.684.900 1.030.700 991.000 39.700 -951.300 

      (Πηγή: ΕΣΥΕ, δικτυακός τόπος ελληνικού ΥΠΕΞ) 
 

                                                 
100 Στα στατιστικά στοιχεία της Λ∆Κ δεν περιλαµβάνονται το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. 
101 σε χιλιάδες US$.   
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Το σύνολο του διµερούς εµπορικού ισοζυγίου έκλεισε για το 2004 στα 1,83 δις 

δολάρια, δηλ. αυξηµένο κατά περ. 54% σε σχέση µε το 2003. ∆υστυχώς όµως, 

είδαµε τις εξαγωγές µας προς την Κίνα να µειώνονται κατά περ. 2,6%, ενώ οι 

εισαγωγές µας αυξήθηκαν κατά περ. 58%.  

 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της ΕΣΥΕ102, οι κυριότερες εισαγωγές και 

εξαγωγές µεταξύ Ελλάδας και Λ∆Κ έχουν ως εξής: 

 

Ελληνικές Εξαγωγές  Ελληνικές Εισαγωγές  

Προϊόν 
Αξία σε  χιλ. 

US$ 
Προϊόν 

Αξία σε  χιλ. 

US$ 

Μάρµαρα     1.0329,0 Κλιµατιστικά 63.085,2 

Ταινίες αργιλίου 3.101,2 Πλαστικές τσάντες-σάκοι 28.537,4 

Ολοκληρωµένα κυκλώµατα 2.332,4 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 18.756,9 

Βαµβάκι 2.115,6 Συσκευές DVD, VIDEO κλπ. 15.202,9 

Θραύσµατα χαλκού 1.585,5 Παιχνίδια 13.653,0 

Θραύσµατα αργιλίου 1428,6 Καπέλα κλπ 12.728,5 

Λάδια πετρελαίου 719,1 Πλαστικά τεχνουργήµατα 

γραφείου 

11.085,9 

Μέρη µηχανών µέτρησης ηλεκτρικού 491,9 Είδη κρουνοποιίας   9.779,6 

Χρωστικές ύλες 444,9 Εξαρτήµατα  ηλ. υπολογιστών   9.742,5 

ΣΥΝΟΛΟ     28.410,1  827.624,8 

(Πηγή: ΕΣΥΕ Νοέµβριος 2004, δικτυακός τόπος ελληνικού ΥΠΕΞ) 
 

Ελληνικές επενδύσεις (FDI) στη Λ∆Κ: Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εµπορίου 

της Λ∆Κ, από το 1992 ως το 2004 η Ελλάδα συµµετείχε σε 49 επενδυτικά 

προγράµµατα στην Κίνα, µε συνολικό συµβατικό κεφάλαιο US$ 1,10 δις και µε 

υλοποιηµένες επενδύσεις που ανέρχονταν στο ποσό των US$ 58,49 εκ.  

Οι ελληνικές επενδύσεις στη Λ∆Κ για τα έτη 2002-2004 έχουν ως εξής103: 
 
 
 

Άµεσες Ξένες Αριθµός Συµβατική επένδυση Υλοποιηµένη 

                                                 
102 στοιχεία γα το α’ εξάµήνο 2004 
103 Στοιχεία από το δικτυακό τόπο του ελληνικού ΥΠΕΞ 
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Επενδύσεις (FDI) 
Ελλάδος 

έργων επένδυση 

2002 4 US$ 8.420.000 US$ 6.170.000 

2003 6 US$ 2.530.000 US$ 1.770.000 

2004 Ιαν-Οκτ 3 US$ 2.030.000 US$ 28.190.000 

(Πηγή: ελληνικό ΥΠΕΞ) 
 

Οι δύο χώρες έχουν συνάψει µια σειρά οικονοµικών συµφωνιών, οι 

σηµαντικότερες εκ των οποίων είναι οι εξής: 

• Συµφωνία Πληρωµών για το ∆ιµερές Εµπόριο (1973) 
• Συµφωνία σε θέµατα Πολιτικής Αεροπορίας και Μεταφορών 
• Συµφωνία για τις Θαλάσσιες Μεταφορές (1973, 1995) 
• Συµφωνία Οικονοµικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (1983) 
• Συµφωνία Συνεργασίας σε Θέµατα Τουρισµού (1988) 
• Πρωτόκολλο για την Προστασία των Επενδύσεων (1992) 
• Συµφωνία για την αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας και Φοροδιαφυγής (2002) 
• Μνηµόνιο Συνεργασίας για Συνεργασία σε θέµατα Γεωργίας (2002) 
• Συµφωνία συνεργασίας για θέµατα ∆ασοπονίας (2002) 
• Συµφωνηµένα Πρακτικά της 9ης Συνόδου της Μεικτής ∆ιυπουργικής Επιτροπής 

Οικονοµικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδος-Κίνας (2005) 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό το έντονα ελλειµµατικό για την Ελλάδα 

ισοζύγιο, το οποίο, για το 2004, ξεπέρασε κατά πολύ το US$ 1 δις. Εάν, δε, 

στις εισαγωγές µας συµπεριληφθούν τα στοιχεία που περιλαµβάνουν και το 

Χονγκ Κονγκ (και σε µικρότερο βαθµό το Μακάο), τότε το έλλειµµά µας 

σχεδόν διπλασιάζεται. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Η αµοιβαία βούληση για προώθηση των πολιτιστικών σχέσεων µεταξύ 

Ελλάδας και Κίνας αποτυπώνεται στην ολοένα και πιο συχνή ανάληψη δράσης 

και από τις δύο πλευρές από τα µέσα της δεκαετίας του 1990. Οι εξής 

ελληνικές και κινεζικές πόλεις έχουν αδελφοποιηθεί104: 

 

∆ήµος Πειραιά – ∆ήµος Σαγκάης (1985) 

∆ήµος Ναυπλίου – ∆ήµος Xinyang (1997) 

∆ήµος Θεσσαλονίκης – ∆ήµοι Tienjin και Shenyang (ενεργοποίηση 2005) 

                                                 
104 Πηγή: Ελληνικό ΥΠΕΞ 
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∆ήµος Αθηναίων  – ∆ήµος Πεκίνου (2005) 

∆ήµος Εξωµβούργου Τήνου – ∆ήµος Zhoushan (2005) 

∆ήµος Κερκυραίων – ∆ήµος Taian (2005) 

Νοµαρχία Πιερίας – Επαρχία Shandong (2005) 

 

Το 1972 ιδρύθηκε Τµήµα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο ∆ιεθνών 

Σπουδών της Σαγκάης, ενώ το ∆εκέµβριο του 2001 ιδρύθηκε Κέντρο 

Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο του Πεκίνου. Παράλληλα, η Ελληνική 

Γλώσσα διδάσκεται στο Πανεπιστήµιο Ξένων Γλωσσών του Λαϊκού 

Απελευθερωτικού Στρατού στην πόλη Luoyang, από το Νοέµβριο του 2004. 

Κατά την επίσκεψη στην Κίνα του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Γ. Μπαµπινιώτη υπεγράφησαν συµφωνίες 

συνεργασίας µε τα πανεπιστήµια Πεκίνου, Σαγκάης, Jenjiang και Sichuan 

Normal University. Υποτροφίες δίνονται τόσο από την Κινεζική Κυβέρνηση για 

την προσέλκυση φοιτητών από την Ελλάδα, όσο και από την Ελλάδα σε 

Κινέζους φοιτητές για να σπουδάσουν σε ελληνικά πανεπιστήµια, είτε διµερώς 

(σε εφαρµογή του Μορφωτικού Προγράµµατος Ελλάδας-Κίνας 2003-2006) 

είτε µέσω του κοινοτικού προγράµµατος Erasmus Mundus. Επίσης, στην 

Ελλάδα δραστηριοποιείται ο Ελληνοκινεζικός Σύνδεσµος Φιλίας. Κάθε χρόνο, 

εξάλλου, σηµειώνεται πληθώρα ανταλλαγών πολιτιστικών οµάδων και 

συµµετοχών σε εκθέσεις, ενώ ελληνικά και κινεζικά µουσεία ανταλλάσσουν 

εκθέµατα µε σκοπό τη βαθύτερη γνώση των πολιτισµών της κάθε χώρας από 

το λαό της άλλης. Οι Κινέζοι τρέφουν µεγάλο σεβασµό στον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισµό, κάτι που διαπιστώνεται επανειληµµένα στις διµερείς επαφές, ενώ 

αυτό αντανακλάται και στην απόδοση στην Ελλάδα του Καθεστώτος 

Εγκεκριµένου Προορισµού (Approved Destination Status, ADS) για την 

προσέλευση οργανωµένων οµάδων Κινέζων τουριστών στη χώρα µας.  
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Εκµετάλλευση από την Ελλάδα των ευκαιριών που παρουσιάζονται 

λόγω της ανάπτυξης και του ανοίγµατος της Κίνας – Προοπτικές 

πολιτικής και οικονοµικής συνεργασίας 

 

Προοπτικές πολιτικής συνεργασίας 

Οι πολιτικές σχέσεις των δύο χωρών εξελίσσονται περισσότερο σε επίπεδο 

ανταλλαγών επισκέψεων εθιµοτυπίας και συνήθως περιορίζονται στη 

διαπίστωση του καλού κλίµατος των διµερών σχέσεων και σε φραστικές 

διατυπώσεις της αµοιβαίας βούλησης για σύσφιξη των σχέσεων και τη 

συνεργασία στο επίπεδο των διεθνών οργανισµών. Είναι αξιοσηµείωτη η 

υποστήριξη της Κίνας στην υποψηφιότητα της Ελλάδας για τη θέση του µη 

µόνιµου µέλους του ΣΑ του ΟΗΕ αλλά και η ελληνική στήριξη για τη 

διοργάνωση της Παγκόσµιας Έκθεσης (World EXPO) από τη Σαγκάη το έτος 

2010.  

 

Παρόλ’ αυτά, ούτε η Ελλάδα έχει στρατηγικά συµφέροντα στην περιοχή της 

Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας, ούτε η Κίνα έχει άµεσες γεωπολιτικές 

βλέψεις στην περιοχή µας. Άλλωστε, το µονοκοµµατικό, απολυταρχικό 

κινεζικό καθεστώς  αλλά και η απουσία άµεσων πολιτικών διαφορών µεταξύ 

των δύο χωρών δεν αφήνει περιθώρια προσπάθειας επηρεασµού της 

εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής των δύο χωρών σε διµερές επίπεδο. Έτσι, 

η Ελλάδα έχει διµερώς περιορισµένες δυνατότητες να εκφέρει άποψη και να 

παρέµβει σε πολιτικά ζητήµατα που αφορούν τη Λ∆Κ, δεδοµένης της 

ιδιαιτερότητας του πολιτικού καθεστώτος στη χώρα αυτή. Όµως, 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ελληνικά συµφέροντα και τις ελληνικές θέσεις στα 

ελληνοτουρκικά, η χώρα µας έχει συµφέρον να υποστηρίζει την προσφυγή 

στο διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς οργανισµούς για τις όποιες πολιτικές 

διαφορές αντιµετωπίζει η Κίνα µε τους γείτονές της και τη διεθνή κοινότητα. 

 

Έτσι, π.χ. στο θέµα της Σινο-ιαπωνικής εδαφικής διαφοράς για τις 

βραχονησίδες Diaoyu/Senkaku αλλά και για την πολυµερή διαφορά επί της 

κυριαρχίας των νήσων Spratly στη Νότια Σινική Θάλασσα, η Ελλάδα έχει 
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συµφέρον να εκφράζει τη στήριξή της στις προσπάθειες επίλυσης των 

διαφορών µε βάση το διεθνές δίκαιο. Η χώρα µας µπορεί να ασκεί την όποια 

πολιτική της επιρροή κυρίως µέσα από την ιδιότητά της ως κράτους µέλους 

της ΕΕ, και µέσω της συµµετοχής της σε διεθνείς οργανισµούς και φορείς 

διαλόγου (π.χ. ΟΗΕ, ASEM). Παρόλες τις µικρές δυνατότητες επηρεασµού, η 

Ελλάδα έχει σαφείς λόγους να προωθεί την αρµονική συµβίωση της Κίνας σε 

ένα παγκοσµιοποιηµένο πολιτικό περιβάλλον. Κι αυτό διότι, αφενός κάτι τέτοιο 

αποσοβεί τους κινδύνους εµπόλεµης σύρραξης µε χρήση πυρηνικών όπλων και 

όπλων µαζικής καταστροφής, και αφετέρου δηµιουργεί τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του διµερούς εµπορίου. Ειδικότερα, 

προκειµένου να συµβάλλουµε στην οµαλοποίηση της θέσης της Κίνας στη 

διεθνή πολιτική και οικονοµική σκηνή, έχουµε συµφέρον, είτε διµερώς είτε 

µέσα από τη συµµετοχή µας στην ΕΕ, να ασκούµε διακριτικές πιέσεις για 

 

- την εδραίωση των κανόνων του κράτους δικαίου στην Κίνα, του 

σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των πολιτικών και 

θρησκευτικών ελευθεριών 

- την περαιτέρω δραστηριοποίηση της Κίνας στη διεθνή κοινότητα, 

αναλαµβάνοντας δεσµεύσεις και ανταποκρινόµενη σε επιβεβληµένους και 

διεθνώς αποδεκτούς κανόνες συµπεριφοράς 

- τη στήριξη των πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που 

συντελούνται στη χώρα και την παροχή πολιτικής συνδροµής για την 

ένταξή της στη διεθνή οικονοµία και στο διεθνές σύστηµα εµπορίου  

- το αδιέξοδο της χρήσης ή της απειλής χρήσης βίας ως µέσου επίλυσης 

διακρατικών διαφορών. 

 

Σε γενικές γραµµές, όσο περισσότερο συµβάλλουµε στην εµπλοκή 

(engagement) της Κίνας στη διεθνή κοινότητα και τους θεσµούς της, τόσο 

αυξάνεται η εξάρτηση της χώρας από αυτούς, µε αποτέλεσµα να επιδιώκει 

ολοένα και περισσότερο την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν µέσα σε 

πνεύµα διαλόγου και αµοιβαίων υποχωρήσεων, αποφεύγοντας µονοµερείς 

ενέργειες περιθωριοποίησης που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. 
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Σε επίπεδο µειονοτήτων, καθώς η Ελλάδα δέχεται κατά καιρούς αλυτρωτικούς 

ισχυρισµούς από τους γείτονές της για την ύπαρξη εθνικών και άλλων 

µειονοτήτων στο έδαφός της, η χώρα µας οφείλει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτική στη διατύπωση των θέσεών της που αφορούν τα ενίοτε 

αποσχιστικά κινήµατα του Θιβέτ (που στο παρελθόν έχει επιχειρήσει την 

απόσχισή του από τη Λ∆Κ και την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους) και της 

επαρχίας Xinjiang (που επιδιώκει την προσχώρησή της στο γειτονικό 

Τουρκµενιστάν, µε το οποίο έχει θρησκευτική και πολιτισµική συγγένεια). Ο 

συγγραφέας θεωρεί πως πρέπει να υποστηρίζουµε την αρχή του ενιαίου και 

αδιαίρετου της κινεζικής επικράτειας ως έχει και το σεβασµό των υπαρχόντων 

συνόρων, σε αρµονία µε την πολιτική µας περί διατήρησης των συνόρων στα 

Βαλκάνια. Παράλληλα, λόγω και της ύπαρξης ελληνικών και ελληνόφωνων 

µειονοτήτων σε γειτονικές µας χώρες, έχουµε συµφέρον να στηρίζουµε κατ’ 

αναλογία και την ανάγκη σεβασµού των γλωσσικών, θρησκευτικών και 

πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων καθώς και των πολιτικών δικαιωµάτων της 

Θιβετιανής εθνότητας που ζει κυρίως στις επαρχίες  Xizang (Θιβέτ) και 

Sichuan, καθώς και των Ουιγούρων Μουσουλµάνων της επαρχίας Xinjiang. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, µπορούµε να προσφέρουµε τη συµβολή µας στη 

µεταφορά επιστηµονικής γνώσης σε θέµατα σεβασµού των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων (βλ. και το ζήτηµα του διωκόµενου φιλοσοφικού κινήµατος του 

Falung Gong 105 ), κάτι που θα προσφέρει ευκαιρίες ενδυνάµωσης και 

                                                 
105  Το Falun Gong ( 法輪功 ) γνωστό και ως Falun Dafa ( 法輪大法 ) είναι ένα αµφιλεγόµενο 
κινεζικό πνευµατικό κίνηµα που γνώρισε τεράστια απήχηση στην Κίνα και το εξωτερικό. 
Ξεκίνησε το 1992 από τον Li Hongzhi, για τον ‘εξαγνισµό του πνεύµατος και του σώµατος’. Η 
ηγεσία της Λ∆Κ ξεκίνησε µια εκστρατεία εξόντωσης του κινήµατος σε όλη τη χώρα στις 20 
Ιουλίου 1999, µε αφορµή µία µαζική συγκέντρωση των µελών του, όταν το ΚΚΚ αντελήφθη 
πως η οµάδα αυτή µπορούσε να συγκεντρωθεί σε πολύ µεγάλους αριθµούς. Σύµφωνα µε 
αναφορές, µεγάλος αριθµός µελών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και των 
αστυνοµικών δυνάµεων ήταν µέλη του κινήµατος. Αν και δεν υπάρχουν αρχεία µε τον αριθµό 
των µελών καταγεγραµµένο, εκτιµάται πως κατά την έναρξη της περιόδου καταστολής του το 
κίνηµα αριθµούσε περί τα 70-100 εκατοµµύρια µέλη, που, εάν αληθεύει, είναι µεγαλύτερος 
από τον αριθµό των µελών του ΚΚΚ (η κινεζική ηγεσία, σε µια προσπάθεια απαξίωσης του 
κινήµατος, έκανε λόγο για 1-2 εκατ.). Ο τρόπος µε τον οποίο η κινεζική κυβέρνηση χειρίστηκε 
το κίνηµα και τους οπαδούς του θεωρείται από τη ∆ύση σοβαρό διεθνές ζήτηµα καταπάτησης 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων έκφρασης και θρησκευτικής ελευθερίας. Η 
κινεζική ηγεσία αιτιολογεί τις πράξεις της περιγράφοντας το Falun Gong ως µία «σκοτεινή 
αίρεση» που διαδίδει τις προλήψεις και που αποθαρρύνει τη χρήση φαρµάκων για την 
αντιµετώπιση σοβαρών ασθενειών.    
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διεύρυνσης του πλαισίου πολιτικού διαλόγου και την περαιτέρω ανάπτυξη 

σχέσεων εµπιστοσύνης. 

 

Στο θέµα της Ταϊβάν, η Ελλάδα έχει επανειληµµένα ταχθεί υπέρ της Αρχής της 

Μίας Κίνας, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κινεζικής εξωτερικής πολιτικής 

και που αποτελεί conditio sine qua non για τη σύναψη και διατήρηση 

διπλωµατικών σχέσεων από την Κίνα µε τρίτες χώρες. Παράλληλα όµως, 

οφείλουµε να επαναδιατυπώνουµε και να επεξηγούµε, διµερώς ή στο πλαίσιο 

της ΕΕ, την ανάγκη διατήρησης και σύσφιγξης των οικονοµικών και εµπορικών 

µας σχέσεων µε τη νήσο, τηρώντας προσεκτική στάση στις πολιτικές επαφές 

µας µε Ταϊβανούς αξιωµατούχους. 

 

Προοπτικές ειδικότερης οικονοµικής συνεργασίας 

Σύµφωνα µε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το βιβλίο µητρώου του 

Προξενικού Γραφείου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο περιλαµβάνει δέκα 

εγγεγραµµένους Έλληνες πολίτες. Παράλληλα, εκτιµάται πως εκατό περίπου 

ακόµα Έλληνες διαµένουν σε διάφορες πόλεις και περιοχές της Κίνας (Σαγκάη, 

Καντόνα, Χονγκ Κονγκ). Με τέτοια πενιχρή παρουσία Ελλήνων στη χώρα, η 

Ελλάδα διατηρεί Πρεσβεία στο Πεκίνο και Γενικό Προξενείο στο Χονγκ Κονγκ, 

ενώ ήδη από το Μάρτιο του 2005 λειτουργεί Γενικό Προξενείο µας στη Σαγκάη, 

το οποίο θα στελεχωθεί επίσης από Γραφείο Εµπορικών και Οικονοµικών 

Υποθέσεων και από Γραφείο Ναυτιλιακού Ακολούθου. Με τον τρόπο αυτό η 

Ελλάδα επεκτείνει την παρουσία της και το δυναµικό της στην κινεζική 

επικράτεια, επιδεικνύοντας πολιτική βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της 

οικονοµικής της δραστηριότητας εκεί.  

 

Το Νοέµβριο του 2005 ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ευρ. Στυλιανίδης, 

αρµόδιος για θέµατα οικονοµικής διπλωµατίας, πραγµατοποίησε επίσηµη 

επίσκεψη στο Πεκίνο και τη Σαγκάη, ακολουθούµενος από εξήντα επτά 

επιχειρηµατικούς παράγοντες που έχουν ήδη µεταφέρει ή επιχειρούν να 

µεταφέρουν επιχειρηµατικά συµφέροντά τους στην Κίνα. Κατά την επίσκεψή 

αυτή συνήλθε και η 9η κατά σειρά Μικτή ∆ιυπουργική Επιτροπή Οικονοµικής 
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και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Οι επιτροπές αυτές αποσκοπούν στο να 

φέρουν σε επαφή τον επιχειρηµατικό κόσµο των δύο πλευρών, ενώ 

παράλληλα αποτελούν ευκαιρίες για την αποτίµηση της υφιστάµενης 

κατάστασης στις διµερείς οικονοµικές σχέσεις, και τη θωράκιση του 

υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου συνεργασίας, ενώ θεσµοθετούν νέα πλαίσια 

και αµοιβαία αποδεκτούς µηχανισµούς για την ενίσχυση των επαφών και της 

συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων των δύο πλευρών. Είναι σηµαντικό 

τέτοιες επαφές και συµφωνίες να πραγµατοποιούνται στα πλαίσια επίσηµης 

επίσκεψης από Έλληνες πολιτικούς, κάτι που αυξάνει το κύρος και ενισχύει τη 

δεσµευτικότητα των συµφωνιών, δεδοµένου του κρατικού παρεµβατισµού 

στην επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Κίνα.  

 

∆υσκολίες 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Ελλάδα έχει έντονα ελλειµµατικό εµπορικό 

ισοζύγιο µε την Κίνα. Αξίζει να σηµειωθεί πως, ενώ για πολλές οικονοµίες της 

ΕΕ το εµπορικό ισοζύγιο µε την Κίνα παρουσιάζει έλλειµµα της τάξης του 1 

προς 3-5, το 2004 έκλεισε για την Ελλάδα ελλειµµατικά κατά 1:24.  Όσο 

έντονες και αν είναι οι επιχειρηµατικές προσπάθειες γεφύρωσης του χάσµατος 

αυτού, υπάρχουν αντικειµενικές πολιτικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 

τρίτες χώρες στις δραστηριότητές τους επί κινεζικού εδάφους, δυσκολίες 

περισσότερο επαχθείς για τις µικρότερες χώρες όπως η Ελλάδα. Ενδεικτικά 

επισηµαίνουµε τα εξής σηµεία: 

 

- Λόγω του κεντρικά και πολλές φορές ασφυκτικά ελεγχόµενου 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην Κίνα, υπάρχει ένα δαιδαλώδες, 

χρονοβόρο γραφειοκρατικό σύστηµα το οποίο δηµιουργεί δυσκολίες στην 

εδραίωση και λειτουργία ξένων επιχειρήσεων στη χώρα. Η δηµιουργία 

joint ventures µε κινεζικές επιχειρήσεις υποβάλλεται σε ένα πολλές φορές 

εξοντωτικό σύστηµα ελέγχων και γραφειοκρατικών διαδικασιών που 

ευνοεί τις επιχειρήσεις αποκλειστικά κινεζικών συµφερόντων. Επίσης, 

επιφέρει δυστοκία στη λήψη αποφάσεων και στην άµεση ανταπόκριση σε 

ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρηµατικό σύστηµα.  
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-  Οι κρατικές παρεµβάσεις αλλά και η ύπαρξη µονοπωλίων αποθαρρύνουν 

την επιχειρηµατική δραστηριότητα σε πολλούς τοµείς, δηµιουργώντας 

συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού εις βάρος των ξένων επιχειρήσεων. 

- Η θεσπισµένη νοµοθεσία και οι διµερείς συµφωνίες εφαρµόζονται πολλές 

φορές πληµµελώς και επιλεκτικά από την κεντρική διοίκηση. Επίσης, είναι 

ευρύτερα γνωστό το φαινόµενο της διαφθοράς στις τοπικές αρχές της 

Κίνας, οι οποίες πολλές φορές ερµηνεύουν και εφαρµόζουν το κείµενο 

συµβατικό πλαίσιο κατά παρέκκλιση από τις κεντρικές οδηγίες. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις οι ξένες επιχειρήσεις διαθέτουν λίγα µέσα και τεχνογνωσία 

για να επιχειρήσουν την ανατροπή των τετελεσµένων που 

δηµιουργούνται. Άλλωστε, παρατηρείται πολλές φορές και το φαινόµενο 

της εκ των υστέρων ανατροπής των κινήτρων που κατά καιρούς δίδονται 

για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, δηµιουργώντας καταστάσεις 

δύσκολα αναστρέψιµες. Ως δικαιολογία συνήθως προβάλλονται οι 

δύσκολα ορίσιµοι  «λόγοι εθνικής ασφάλειας». 

- Η έννοια της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι σχετικά καινούρια στο νοµικό 

πολιτισµό της Κίνας, µε τις προσπάθειες προστασίας της να βρίσκονται 

ακόµη σε εµβρυακό στάδιο. Είναι γνωστή η εκτεταµένη αντιγραφή ξένων 

προϊόντων στη χώρα, έναν τοµέα που αποτέλεσε έντονο σηµείο τριβής 

κατά τις πολύχρονες διαπραγµατεύσεις της για την είσοδό της στον ΠΟΕ. 

Παρόλες τις διεθνείς δεσµεύσεις που ανέλαβε µε την είσοδό της στον 

Οργανισµό, η Κίνα δεν προστατεύει ακόµη επαρκώς τα δικαιώµατα ξένης 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, αν και τελευταία γίνονται θετικά βήµατα προς 

αυτήν την κατεύθυνση106. 

                                                 
106 Τα περισσότερα από τα 100 εκατοµµύρια πλαστά εµπορεύµατα που εισήχθησαν στην ΕΕ 
το 2004 είχαν προέλευση την Κίνα, συµπεριλαµβανοµένων φαρµάκων, τσιγάρων, ψηφιακών 
δίσκων αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, έως και ανταλλακτικών µηχανών αεροσκαφών της 
Rolls Royce. Επίσης, εταιρίες όπως η αµερικανική General Motors, η ιαπωνική Honda, οι 
γαλλικές Lacoste και Moët Hennessy έχουν όλες εµπλακεί σε δικαστικούς αγώνες για την 
προστασία των προϊόντων τους στην Κίνα. Η τελευταία πολύκροτη διαµάχη ήταν µεταξύ της 
αµερικανικής εταιρίας Starbucks, µε 300 καταστήµατα στην κινεζική αγορά, και της κινεζικής 
Xing Ba Ke, µε έδρα τη Σαγκάη. Λόγω της ιδιαιτερότητας της κινεζικής γλώσσας , η Starbucks 
µεταφράζει το όνοµά της στην Κινεζική αγορά ως Xing Ba Ke. Xing σηµαίνει ‘αστέρι’ (Star) και 
το Ba Ke ακούγεται στα κινεζικά ως ‘bucks’. Η κινεζική εταιρία χρησιµοποίησε τα ίδια 
ιδεογράµµατα µε παρεµφερές εµπορικό σήµα, εξαπατώντας τους καταναλωτές, σύµφωνα µε 
την απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου της Σαγκάης, το ∆εκέµβριο του 2005, το 
οποίο επέβαλλε πρόστιµο RMB 500.000 (€ 51.000).  
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- Οι ξένοι επιχειρηµατίες, µεταξύ των οποίων και οι Έλληνες, οι οποίοι 

ταξιδεύουν συχνά στη χώρα για επιχειρηµατικούς λόγους συναντούν 

ενίοτε δυσκολίες από τις κινεζικές προξενικές αρχές στην έκδοση 

θεωρήσεων, αλλά κυρίως στην παράταση της ισχύος τους, η οποία είναι 

εξ αρχής µικρής διάρκειας107. Επίσης, απαιτείται ειδική βίζα για την είσοδο 

στο Χονγκ Κονγκ, διαφορετική από εκείνη που επιτρέπει την είσοδο στην 

ηπειρωτική Κίνα. Τέλος, η ύπαρξη θεωρήσεων µονής και πολλαπλής 

εισόδου δυσκολεύει την ευελιξία στις µετακινήσεις των ξένων υπηκόων 

µεταξύ Κίνας και Χονγκ Κονγκ ή τρίτων χωρών.   

- Πρόσθετες δυσκολίες θέτει το παράδοξο πολλά προϊόντα που 

κυκλοφορούν στην κινεζική αγορά ή εξάγονται στο εξωτερικό να µην 

πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. οι πρόσφατες περιπτώσεις 

τραυµατισµών και θανάτων από ελαττωµατικά προϊόντα) ή να 

αποστέλλονται προϊόντα διαφορετικά από τα συµφωνηθέντα, ενώ οι 

κινεζικές αρχές απαιτούν την τήρηση αυστηρότατων προδιαγραφών για 

τα εισαγόµενα ξένα προϊόντα, µε τα στάνταρ να είναι πολλές φορές 

αυστηρότερα και από εκείνα της ΕΕ ή των ΗΠΑ. Έτσι δηµιουργείται de 

facto προνοµιακό καθεστώς εις βάρος των εισαγόµενων προϊόντων, 

γεγονός που θέτει περαιτέρω προσκόµµατα στην ευόδωση 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.  

- Είναι, τέλος, γνωστό το χαµηλό επίπεδο γλωσσοµάθειας στην ηπειρωτική 

Κίνα και η δυσκολία στην επικοινωνία ακόµη και στην Αγγλική γλώσσα, 

κυρίως σε περιοχές εκτός Σαγκάης, Πεκίνου και Χονγκ Κονγκ. Είναι συχνά 

επιβεβληµένη η χρήση διερµηνέα και µεταφραστή, γεγονός που 

περιορίζει την ευελιξία στις επιχειρηµατικές κινήσεις. Σοβαρό πρόβληµα 

αποτελεί συχνά και η έλλειψη γνώσης από τους ξένους επιχειρηµατίες 

της ιδιάζουσας επιχειρηµατικής κουλτούρας της Κίνας, του κώδικα 

συµπεριφοράς, των επιχειρηµατικών και συναλλακτικών ηθών της χώρας, 

                                                 
107 Ο υπογράφων έχει επίσης ίδια εµπειρία, όταν, κατά τη διάρκεια επιχειρηµατικού ταξιδιού 
του στην πόλη Chongqing, κρατήθηκε επί ώρες και ανακρίθηκε από τις αστυνοµικές αρχές 
κατά την είσοδό του στη χώρα, µε αλλεπάλληλες διασταυρώσεις στοιχείων, επειδή ο όρος 
«Hellenic Republic» και τα διεθνή διακριτικά GR στους κωδικούς του διαβατηρίου του δε 
γινόταν κατανοητά. 
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µε αποτέλεσµα τα συχνά προβλήµατα στην επικοινωνία και την εδραίωση 

σχέσεων εµπιστοσύνης. 

 

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

∆ιαφθορά 13% 

Ανεπαρκείς υποδοµές 13% 

Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση 13% 

Κρατική γραφειοκρατία 12% 

Αστάθεια πολιτικής 11% 

Φορολογικές ρυθµίσεις 8% 

Ανεπαρκώς εκπαιδευόµενο προσωπικό 7% 

Φορολογικοί συντελεστές 5% 

   Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ, Έκθεση Ανταγωνιστικότητας, 2005108 

 

 

Προτεινόµενες δράσεις 

∆υστυχώς, η 8η Μικτή ∆ιυπουργική Επιτροπή Οικονοµικής και Τεχνολογικής 

Συνεργασίας Ελλάδος και Κίνας που πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 

2003 δεν απέδωσε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Για µία ακόµα φορά η 

κινεζική πλευρά εξέφρασε την προθυµία της να συµβάλλει στη σύγκλιση του 

ιδιαίτερα ελλειµµατικού για τη χώρα µας εµπορικού ισοζυγίου, ενώ και από 

την Ελλάδα εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για πολιτική και οικονοµική 

συνεργασία.  

 

Η χώρα µας δείχνει εµπορικό ενδιαφέρον για ένα αρκετά ευρύ φάσµα 

εµπορικών δραστηριοτήτων στην κινεζική αγορά. Ο κάθε τοµέας έχει 

συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες, οι οποίες χρήζουν ειδική κάθε φορά 

αντιµετώπιση. Οι προτεινόµενες δράσεις είναι οι ακόλουθες:  

 

Εξαγωγές προϊόντων  

 

                                                 
108 Εφηµερίδα ‘Ελευθεροτυπία’, 29 Ιαν. 2006 
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Η χώρα µας ήδη δραστηριοποιείται στην εξαγωγή προς την κινεζική αγορά 

προϊόντων όπως: 

 

- φρούτα (µήλα, εσπεριδοειδή) 

- σκληρό σιτάρι 

- φυτοφάρµακα και λιπάσµατα 

- βαµβάκι 

- καπνά 

- µάρµαρα 

- ακατέργαστα δέρµατα 

- καλλυντικά 

- κοσµήµατα 

- κρασί 

- ελαιόλαδο 

- τυρί φέτα 

- µανιτάρια 

- ταινίες αργιλίου, θραύσµατα 

αργιλίου και χαλκού 

 

Ένα πρόβληµα που συχνά παρουσιάζεται στην εξαγωγή γεωργικών, φυτικών, 

ζωικών και νωπών προϊόντων µας στην Κίνα είναι η απαίτηση των κινεζικών 

αρχών για προηγούµενη σύναψη Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικής Προστασίας. 

Αυτό κάνει τις διαδικασίες έναρξης εξαγωγής ιδιαίτερα χρονοβόρες, καθότι 

τέτοιο πρωτόκολλο απαιτείται για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Παρόλ’ αυτά, 

σηµειώνουµε την πρόσφατη (Ιαν. 2006) σηµαντική συµφωνία εξαγωγής από 

την Ελλάδα 60.000 τόνων φωσφορικών λιπασµάτων, που θα αποφέρει στη 

χώρα µας περί τα €20 εκατ. 

  

Προτείνουµε:  

- την κατάρτιση και ενεργοποίηση των διµερών αυτών πρωτοκόλλων 

τα οποία, σύµφωνα και µε το Μνηµόνιο Αµοιβαίας Κατανόησης ΕΕ-Κίνας, 

περιβάλλονται τον τύπο διεθνούς συµφωνίας, καθώς και τη δηµιουργία 

µηχανισµών παρακολούθησης και αντιµετώπισης των εκατέρωθεν αιτηµάτων. 

Πιστεύουµε πως το µέγεθος της κινεζικής αγοράς και οι µεγάλες δυνατότητες 

επέκτασης των ελληνικών προϊόντων δικαιολογούν την επένδυση σε 

υλικοτεχνικό και ανθρώπινο δυναµικό για κάτι τέτοιο.  

- την εγγύτερη συνεργασία µεταξύ ελληνικών και κινεζικών φορέων 

πιστοποίησης. Ο ΕΛΟΤ, ο ΕΟΜΜΕΧ, το ΕΛΚΕ∆Ε και άλλοι αρµόδιοι φορείς 

µπορούν να συνεργαστούν µε αντίστοιχους κινεζικούς οργανισµούς για τη 
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µεταφορά τεχνογνωσίας, την εναρµόνιση µε τους κοινοτικούς κανονισµούς 

στις προδιαγραφές και τον έλεγχο των προϊόντων. Εξάλλου, ελληνικοί φορείς 

θα µπορούσαν να προσφέρουν οι ίδιοι υπηρεσίες πιστοποίησης σε κινεζικά 

προϊόντα, επί τόπου.  

- τη στενότερη συνεργασία των τελωνειακών αρχών των δύο χωρών, 

βάσει και της κοινής συµφωνίας ΕΕ-Κίνας του 2004 για την αµοιβαία παροχή 

συνδροµής, ώστε α) να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκτελωνισµού βάσει 

ενιαίων διαδικασιών τύπου ISO, β) να εξαλειφθούν φαινόµενα αποφυγής 

δασµών (π.χ. το πρόσφατο και συνεχιζόµενο φαινόµενο της αθρόας 

εισαγωγής προϊόντων ως δείγµατα µε αποτέλεσµα τη µεγάλη απώλεια για το 

ελληνικό δηµόσιο από µη καταβληθέντες δασµούς) 

- τη µε κάθε µέσο προώθηση των ελληνικών προϊόντων µέσα από 

κοινές ή και µονοµερείς από την Ελλάδα δράσεις. Τέτοιες ενέργειες είναι π.χ. η 

συµµετοχή µας σε εκθέσεις που διοργανώνονται στην Κίνα, η πρόσκληση 

στην Ελλάδα εκπροσώπων αρµόδιων κινεζικών φορέων, η διοργάνωση 

ελληνικών εβδοµάδων σε πολυκαταστήµατα αλλά και η συνεργασία µε δήµους 

και κοινότητες για να διοργανώνονται ελληνικά bazaar όπου θα πωλούνται ή 

και θα διατίθενται δωρεάν ελληνικά προϊόντα, ώστε να εξοικειώνεται το 

κινεζικό κοινό µε την ταυτότητά τους 109 . Παράλληλα, θα διατίθεται 

ενηµερωτικό υλικό.  

- Η ανάπτυξη ελληνικών λιµένων που θα µπορέσουν να 

χρησιµοποιηθούν ως κόµβοι διαµετακόµισης κινεζικών φορτίων προς την 

Ευρώπη, µε άµεσο πολιτικό και οικονοµικό όφελος για τους εµπλεκόµενους 

δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας. Η δυνατότητα αυτή θα 

αναλυθεί περαιτέρω στη συνέχεια.  

- Ενδυνάµωση της αναπτυξιακής συνεργασίας και της µεταφοράς 

τεχνογνωσίας. Ήδη κατά την περίοδο 1997-2004, η Ελλάδα διέθεσε €1,64 εκ. 

για προγράµµατα που αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία µε κινεζικούς 

φορείς, µεταφέροντας τεχνογνωσία σε τοµείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η 

γεωργία, ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης, τα τεχνικά έργα. Η 

                                                 
109 Η πρακτική αυτή ακολουθείται ήδη από χώρες της Ν-Α Ασίας (Ταϊλάνδη, Βιετνάµ, Ταϊβάν 
κλπ)  στην Ιαπωνία, µε εξαιρετική επιτυχία 
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ενίσχυση της συνεργασίας αυτής µπορεί να λειτουργήσει ως «δούρειος ίππος» 

για τη διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας,  την εδραίωση σχέσεων εµπιστοσύνης 

και, συνεπώς, να οδηγήσει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων για οικονοµικά 

αµοιβαία επωφελείς εµπορικές δράσεις110. 

- τη δηµιουργία αρχείου ελληνικών επιχειρήσεων µε ενηµερωτικό υλικό 

και φυλλάδια στην Πρεσβεία και τα Προξενεία µας στην Κίνα, εν είδει ειδικής 

βιβλιοθήκης. Παράλληλα, τη δυνατότητα άµεσης παροχής πληροφοριών για τα 

οικονοµικά στοιχεία και τους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

ελληνικών επιχειρήσεων σε ενδιαφερόµενους κινέζους εισαγωγείς.  

 

Χαιρετίζουµε την πρόσφατη δηµιουργία Ελληνο-κινεζικού Επιχειρηµατικού 

Συµβουλίου, το οποίο ήδη υπέγραψε µνηµόνιο συνεργασίας, κυρίως όσον 

αφορά το ‘branding’, δηλαδή την προστασία του ονόµατος και της ταυτότητας 

των προϊόντων. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί πως τη στιγµή αυτή βρισκόµαστε σε µια εξαιρετική 

κοινωνική συγκυρία, µε τη βελτίωση του εισοδήµατος και του βιοτικού 

επιπέδου των Κινέζων καταναλωτών και τη στροφή του ενδιαφέροντός τους 

σε εισαγόµενα προϊόντα, µια συγκυρία που αφορά την ευκαιρία εδραίωσης της 

εθνικής ταυτότητας των προϊόντων κάθε χώρας. Επίσης, η συγκυρία είναι 

ιδανική ώστε ελληνικές εταιρίες να καθιερωθούν και να συνδέσουν την 

επωνυµία τους µε συγκεκριµένα προϊόντα στη συνείδηση του καταναλωτικού 

κοινού (brand making), κάτι που αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα για τη 

µετέπειτα πορεία τους. Το ίδιο ισχύει και σε εθνικό επίπεδο, για τη σύνδεση 

συγκεκριµένων προϊόντων µε τη χώρα µας. Πρέπει να επισηµανθούν οι 

χαµένες ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα στη γειτονική Ιαπωνία όπου, σε 

                                                 
110  Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του προγράµµατος για την ανάπτυξη της 
ελαιοκαλλιέργειας στην επαρχία Gansu, µε τη διάθεση US$ 100.000 από ελληνικό όµιλο 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στην Κίνα. ∆οθείσης της ευκαιρίας αυτής, διαπιστώθηκε 
έλλειψη τεχνογνωσίας από την κινεζική πλευρά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων εξασφάλισε την παροχή περαιτέρω € 30.000, µέσα στα πλαίσια της ∆ιµερούς 
Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας. Τέτοιες συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις, 
συνεπικουρούµενες από ενέργειες δηµοσίων σχέσεων (π.χ. εκδηλώσεις γνωριµίας µε προϊόντα 
και τοποθεσίες προέλευσης, αδελφοποιήσεις κλπ) µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη των 
επιθυµητών στόχων. 
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ανάλογη συγκυρία, η κινητοποίηση για την εδραίωση των ελληνικών 

προϊόντων ήταν πρακτικά ανύπαρκτη, µε αποτέλεσµα χώρες όπως η Γαλλία, η 

Ιταλία και η Ισπανία να καθιερωθούν στη συνείδηση του καταναλωτικού 

κοινού ως οι χώρες παραγωγής ελαιολάδου, κρασιού και άλλων προϊόντων στα 

οποία η Ελλάδα θα µπορούσε να κατέχει σηµαντικό µερίδιο της αγοράς, αλλά 

δεν έχει111.  

 

Τουρισµός.  

 

Σύµφωνα µε την κινεζική νοµοθεσία, οργανωµένες οµάδες Κινέζων τουριστών 

επιτρέπεται να επισκεφθούν κατά κανόνα µόνο τρίτες χώρες µε τις οποίες έχει 

προηγουµένως υπογραφεί διµερής διακρατική συµφωνία, η οποία αποδίδει 

στις χώρες αυτές το Καθεστώς Εγκεκριµένου Προορισµού (ADS). Την 1η 

Μαΐου 2004 τέθηκε σε ισχύ ανάλογη συµφωνία µεταξύ ΕΕ και Λ∆Κ, η οποία 

δίνει τη δυνατότητα σε Κινέζους τουρίστες να επισκέπτονται 26 χώρες της 

ζώνης Σένγκεν, εκ των οποίων και την Ελλάδα. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Τουρισµού, 100 εκατοµµύρια Κινέζοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό 

µεταξύ 1993 και 2004, µε µέση αύξηση 13,9% το χρόνο (τρεις φορές τον 

παγκόσµιο µέσο όρο), φέρνοντας τους Κινέζους µέσα στις πρώτες 10 θέσεις 

της παγκόσµιας τουριστικής κίνησης. Μόνο το 2003 ταξίδεψαν στην Ευρώπη 

20,2 εκ. Κινέζοι, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον αντίστοιχο αριθµό 

Ιαπώνων. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού, το 2020 θα ταξιδεύουν 

100 εκ. Κινέζοι τουρίστες το χρόνο.   Εκτός από τη συµφωνία ΕΕ-Κίνας, η 

Ελλάδα έχει συνάψει και διµερή Συµφωνία Τουριστικής Συνεργασίας από το 

1988. Τελευταία έχει σηµειωθεί εντονότερη κινητικότητα εκ µέρους της 

Ελλάδας για την προσέλκυση Κινέζων τουριστών, µε συχνές επισκέψεις 

                                                 
111 Επισηµαίνεται επίσης η εµπειρία του συγγραφέα όταν, σε µεγάλη έκθεση στην Ιαπωνία, 
όπου συµµετείχαν ελληνικές επιχειρήσεις προσδοκώντας συνεργασίες µε Ιάπωνες εισαγωγείς, 
οι ελληνικές οργανώτριες αρχές είχαν ζητήσει από την κεντρική διοίκηση αλλά δεν έλαβαν 
ενηµερωτικά φυλλάδια και αφίσες για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων εν γένει και 
της ίδιας της χώρας µας, και µάλιστα εν όψει του Ολυµπιακού έτους 2004. Το γεγονός αυτό 
σχολιάσθηκε επικριτικά από πολλές πλευρές, συµπεριλαµβανοµένου του εµπορικού και 
χρηµατο-οικονοµικού τύπου της Ιαπωνίας, και αποτελεί δείγµα της αγκύλωσης που πολλές 
φορές ταλανίζει την ελληνική γραφειοκρατία, η οποία δυσκολεύεται ενίοτε να σταθµίσει 
προτεραιότητες και να ανταποκριθεί σε άµεσες ανάγκες. 
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Ελλήνων αξιωµατούχων και φορέων του τουρισµού και µε σχετική 

διαφηµιστική εκστρατεία στο Πεκίνο και τη Σαγκάη. Η ίδρυση γραφείου του 

ΕΟΤ στο Πεκίνο είναι µία σηµαντικότατη εξέλιξη που αναµένεται να βοηθήσει 

τα µάλλα στη αύξηση της τουριστικής κίνησης από τη Λ∆Κ, και αξίζει να 

σηµειωθεί πως το Κινεζικό Υπουργείο Τουρισµού βράβευσε την Ελλάδα ως τη 

χώρα µε την καλύτερη τουριστική προβολή στην Κίνα.  

 

Επισηµαίνεται εδώ η απουσία απευθείας αεροπορικής σύνδεσης των δύο 

χωρών και η έλλειψη πρόθεσης για έναρξη απευθείας πτήσεων στο άµεσο 

µέλλον και από τις δύο πλευρές, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά στην 

αύξηση της ροής Κινέζων τουριστών στη χώρα µας. Η έλευσή τους γίνεται 

κυρίως µέσω Γερµανίας ή Γαλλίας. Γι’ αυτό και προτείνουµε τη σύναψη 

συµφωνιών µεταξύ ελληνικών και κινεζικών τουριστικών πρακτορείων αλλά 

και µε τουριστικά πρακτορεία των χωρών ενδιάµεσου σταθµού, ώστε οι 

Κινέζοι τουρίστες να συνδυάζουν 2 τουλάχιστον χώρες όταν επισκέπτονται 

την Ευρώπη, περιλαµβάνοντας και παραµονή στη χώρα µας (πρακτική 

ιδιαίτερα επιτυχηµένη και µε το ιαπωνικό τουριστικό ρεύµα προς την περιοχή 

µας). Ενθαρρύνεται επίσης η επιµόρφωση στελεχών ελληνικών τουριστικών 

επιχειρήσεων για τις απαιτήσεις της κινεζικής τουριστικής αγοράς και των 

Κινέζων τουριστών κατά την παραµονή τους στο εξωτερικό, µέσω της 

διοργάνωσης σεµιναρίων µε οµιλητές στελέχη της κινεζικής τουριστικής 

βιοµηχανίας και µε ανάλογο έντυπο υλικό, το οποίο µπορεί να αποστέλλεται 

επίσης προς διανοµή και στις ενώσεις Ξενοδόχων. Λόγω της έλλειψης 

κινεζόφωνων ξεναγών και τη µη επαρκή, συνήθως, γνώση της Αγγλικής από 

τους Κινέζους, προτείνουµε την κρατική επιδότηση µαθηµάτων κινεζικής 

γλώσσας προς τους Έλληνες ξεναγούς, σε συνεργασία µε την Ελληνική Σχολή 

Ξεναγών και την Ένωση Ελλήνων Ξεναγών. Τέλος, προτείνουµε τη 

συντόµευση και απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων για τους 

Κινέζους τουρίστες που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τη χώρα µας. 

Σύµφωνα µε πηγές του Υπουργείου Τουρισµού, ο µέσος Ευρωπαίος ή 

Αµερικανός επισκέπτης στη χώρα µας ξοδεύει περί τα €80 ηµερησίως, ενώ ο 

Κινέζος επισκέπτης – που συνήθως ανήκει στην ανώτερη οικονοµική τάξη της 
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χώρας του - ξοδεύει το πολλαπλάσιο ποσό των €350 ηµερησίως. Γίνεται έτσι 

αντιληπτή η καίρια σηµασία που πρέπει να δοθεί στο στόχο της αύξησης του 

κινεζικού τουριστικού ρεύµατος προς τη χώρα µας, προβάλλοντας κυρίως τον 

αρχαίο πολιτισµό µας, που χαίρει ιδιαίτερου σεβασµού από τους Κινέζους 

πολίτες – λόγω και της αρχαιότητας του δικού τους πολιτισµού. 

 

Εµπορική Ναυτιλία 

Η σύµπραξη Ελλάδας και Κίνας στον τοµέα της εµπορικής ναυτιλίας διεξάγεται 

σε δύο επίπεδα. Κατ’ αρχήν,  ένα αυξανόµενο κοµµάτι του ελληνικού 

εµπορικού στόλου διακινεί το παγκόσµιο εξωτερικό και εσωτερικό εµπόριο της 

Κίνας112. Και έπειτα, Έλληνες πλοιοκτήτες παραγγέλλουν την κατασκευή νέων 

πλοίων τους καθώς και την µετασκευή ή επισκευή του υπάρχοντος στόλου 

τους σε κινεζικά ναυπηγεία. Σύµφωνα µε πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, 

το 2005 85 νεότευκτα πλοία είχαν παραγγελθεί σε κινεζικά ναυπηγεία (έναντι 

25 σε ναυπηγεία της Ιαπωνίας). Θεωρούµε πως µπορούν να δοθούν κίνητρα 

και για τη ναύλωση πλοίων ελληνικών συµφερόντων για τη µεταφορά 

κινεζικών φορτίων στις παγκόσµιες αγορές. 

 

Στον τοµέα της εµπορικής ναυτιλίας διανοίγονται πολλά περιθώρια 

συνεργασίας. Το έτος 2001, όταν η Κίνα προσχώρησε στον ΠΟΕ, ήταν η 7η 

εξαγωγική και η 8η µεγαλύτερη εισαγωγική δύναµη στον κόσµο. Ήδη το έτος 

2004 κατέλαβε την 3η θέση στις εξαγωγές µε µερίδιο 6,5% (Γερµανία 10%, 

ΗΠΑ 9%), εκτοπίζοντας παράλληλα την Ιαπωνία από τη θέση του 

µεγαλύτερου εµπορικού εταίρου στην Ασία. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΠΟΕ, 

έως το 2008 θα παράγει το 50% των ειδών ένδυσης και υφαντουργίας 

παγκοσµίως (σήµερα παράγει περίπου το 18%). Λόγω της ραγδαίας αύξησης 

των κινεζικών εξαγωγών καθίσταται άµεση η ανάγκη δηµιουργίας νέων 

διαµετακοµιστικών κέντρων για τα κινεζικά φορτία σε λιµάνια του εξωτερικού. 

Με τη χώρα µας να επιθυµεί να καταστεί το υπ’ αριθµόν ένα διαµετακοµιστικό 

κέντρο στην ανατολική Μεσόγειο, προτείνεται η προσφορά κινήτρων για τη 

                                                 
112 Σύµφωνα µε κινεζικές πηγές, το 65% της µεταφοράς πετρελαίου και αερίου προς την Κίνα 
διεξάγεται από πλοιοκτήτριες εταιρίες ελληνικών συµφερόντων 
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δηµιουργία κέντρου µεταφόρτωσης σε ελληνικά λιµάνια, µε προορισµό τη 

Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Τόσο οι αρµόδιες 

κινεζικές αρχές όσο και ο ναυτιλιακός κόσµος της χώρας έχουν εκφράσει την 

επιθυµία τους για την κατασκευή υποδοµών στην Κρήτη (Τυµπάκι), ώστε να 

καταστεί αυτή κόµβος µεταφόρτωσης για τα κινεζικά εµπορεύµατα. Τελευταία 

συζητούνται εναλλακτικά και τα λιµάνια του Πειραιά (Σταθµός ‘Ελευθέριος 

Βενιζέλος’), της Θεσσαλονίκης, της Νεάπολης, αλλά και το πρώτο ιδιωτικό 

λιµάνι της χώρας, στον Αστακό.  

 

Κατά την πρόσφατη επίσηµη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού η κινεζική 

πλευρά εξέφρασε την πρόθεσή της να αγοράσει µειοψηφικό πακέτο µετοχών 

των λιµένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, εφόσον η ελληνική πλευρά 

ολοκληρώσει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησής τους. Έχει ήδη ζητηθεί η 

συνεργασία της ελληνικής Πολιτείας για ειδικά τεχνικά ζητήµατα που αφορούν 

τις τεχνικές προδιαγραφές για την υποδοχή κινεζικών πλοίων και 

εµπορευµατοκιβωτίων και προτείνουµε τη διεξαγωγή οικονοµικοτεχνικής 

µελέτης για την ανταπόκριση στο αίτηµα αυτό, καθώς και την παροχή 

οικονοµικών κινήτρων στην κινεζική πλευρά για αξιοποίηση των 

διαφαινόµενων δυνατοτήτων. Λόγω της ανυπαρξίας υποδοµής στο Τυµπάκι 

της Κρήτης θεωρούµε πως η κατασκευή ενός Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων 

(Container Terminal) εκεί θα ήταν χρονοβόρα και θα χρειάζονταν µεγάλες 

επενδύσεις, δύο παράγοντες που θα αποθάρρυναν τους Κινέζους 

ενδιαφερόµενους, µια και η ανάγκη τους για εύρεση διαµετακοµιστικού 

κόµβου είναι άµεση και επιτακτική. Άλλωστε, η ανυπαρξία χερσαίας σύνδεσης 

της Κρήτης µε την ηπειρωτική χώρα, τη Νότια και Ν-Α Ευρώπη, κάνει τη λύση 

αυτή λιγότερο ελκυστική για τους Κινέζους. Εδώ κρίνουµε πως απαιτείται 

κινητοποίηση και εγρήγορση από την Ελληνική πολιτεία, για την πρόταση 

ολοκληρωµένου πακέτου-προσφοράς, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες της 

συγκεκριµένης αγοράς. Άµεσος και βραχυπρόθεσµος στόχος είναι η επίτευξη 

του στόχου να προσεγγίζουν έως και 11 κινεζικά πλοία το µήνα για τη 

φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων στο λιµάνι του Πειραιά αλλά και η 

επίσπευση των διαδικασιών ώστε να υλοποιηθεί η εκπεφρασµένη πρόθεση της 
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κινεζικής πλευράς να χρηµατοδοτήσει ως και κατά 100% τη δηµιουργία 

υποδοµών (αποθηκευτικοί χώροι, εγκαταστάσεις ελλιµενισµού, λογισµικό, 

κλπ) στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης. 

 

Θεωρούµε πως η Ναυτιλιακή Συµφωνία ΕΕ-Κίνας του 2002, καθώς και η 

Ναυτιλιακή Συµφωνία Ελλάδας-Κίνας του 1995, σε συνδυασµό µε την από 

01.01.2006 ισχύουσα συµφωνία που, µεταξύ άλλων, προβλέπει την απαλλαγή 

των ναυτιλιακών κερδών από τη διπλή φορολόγηση και το γενικότερο πλέγµα 

συµφωνιών που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες, αποτελούν ένα καλό θεσµικό 

πλαίσιο εκκίνησης για τη δηµιουργία νέων µορφών συνεργασίας και την 

εξασφάλιση αµοιβαίου οφέλους, κυρίως για τη χώρα µας. Πιστεύουµε επίσης, 

πως η στελέχωση του Προξενείου µας στη Σαγκάη µε Ναυτιλιακό Ακόλουθο 

αποτελεί θετικότατο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή, εφόσον διαθέτει 

αυξηµένες δυνατότητες λήψης πρωτοβουλιών και διεκπεραίωσης εκκρεµών 

υποθέσεων.  

 

Τέλος, επισηµαίνουµε την εκκρεµότητα της αναγνώρισης του Ελληνικού 

Νηογνώµονα από την Κίνα, κάτι που αναµένουµε να συζητηθεί στην 

σχεδιαζόµενη επίσκεψη του Γενικού Γραµµατέα του Υ.Ε.Ν. στη χώρα.  

 

Ειδικότερα θέµατα 

 

Πέραν των ως άνω γενικότερων τοµέων συνεργασίας, έχουν γίνει βήµατα και 

σε ειδικότερα θέµατα όπως η Έρευνα και η Τεχνολογία, οι Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας, η Ανώτερη Εκπαίδευση, το Περιβάλλον, η Ολυµπιακή Συνεργασία. 

Μεταξύ άλλων, οι τοµείς αυτοί ρυθµίζονται από το εξής συµβατικό πλαίσιο: 

• Συµφωνία Επιστηµονικών Ανταλλαγών και Συνεργασίας σε Θέµατα Τεχνολογίας (1979) 
• Συµφωνία Οικονοµικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (1983) 
• Πρωτόκολλο Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (1995) 
• Πρωτόκολλο της 8ης Συνάντησης της Κοινής Επιτροπής Επιστηµονικής και Τεχνολογικής 

Συνεργασίας (2000) 
• Μνηµόνιο Συνεργασίας στον τοµέα της Εκπαίδευσης (Υπ. Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων-Κινεζικό Υπουργείο Παιδείας, 2005) 
• Μνηµόνιο Συνεργασίας για τη σύσταση Ελληνο-Κινεζικής Επιτροπής σε θέµατα 

Ολυµπιακής Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Κίνας (2005) 
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• Μνηµόνιο Συνεργασίας σε θέµατα Ολυµπιακής Ασφάλειας (2005) 
• Συµφωνηµένα Πρακτικά της 9ης Συνόδου της Μικτής ∆ιυπουργικής Επιτροπής 

Οικονοµικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδος-Κίνας (2005) 

 

Στον τοµέα της Εκπαίδευσης, η Κίνα γνωρίζει µια χωρίς προηγούµενο αύξηση 

του ενδιαφέροντος για τη συνεργασία µε ξένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

Σύµφωνα µε την Ανακοίνωση για την Οικονοµία και την Κοινωνική Ανάπτυξη 

της Κινεζικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2002, ο αριθµός φοιτητών στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση ανέρχεται στα 23,6 εκατοµµύρια. Με τη µακροχρόνια 

πολιτική του ενός παιδιού, σε συνδυασµό µε το αυξανόµενο βιοτικό επίπεδο 

και τον προσανατολισµό της κινεζικής οικονοµίας προς τους νόµους της 

αγοράς, οι κινεζικές οικογένειες προσανατολίζονται στην εκπαίδευση των 

παιδιών τους είτε στο εξωτερικό είτε σε ξένα πανεπιστήµια που ιδρύουν 

παραρτήµατα στη χώρα (κατά το ελληνικό πρότυπο των συνεργασιών των 

ιδιωτικών κολεγίων).  Από την 1η Σεπτεµβρίου 2003, όταν τέθηκε σε ισχύ ο 

κανονισµός για τη λειτουργία κινεζικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σε 

συνεργασία µε ξένα,  λειτουργούν σε όλη τη χώρα περί τα 712 ιδρύµατα που 

συνεργάζονται µε ξένους δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, σε πολλά από τα οποία η φοίτηση γίνεται αποκλειστικά στην 

Αγγλική γλώσσα. Επίσης, το 2001 περ. 60.000 φοιτητές από την Κίνα 

φοιτούσαν στο εξωτερικό, µε τον αριθµό αυτό να υπερδιπλασιάζεται το 2002 

(125.000). Εκτιµάται πως η εκροή Κινέζων φοιτητών θα σταθεροποιηθεί σε 

ένα ρυθµό αύξησης 10% το χρόνο, για το άµεσο µέλλον. 

  

Εκµεταλλευόµενοι τις τάσεις αυτές αλλά και το σεβασµό των Κινέζων προς τη 

χώρα µας και τον πολιτισµό της, εκτιµούµε πως πρέπει να ενθαρρυνθούν οι 

συνεργασίες µεταξύ των δηµοσίων πανεπιστηµίων της χώρας αλλά και των 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (είτε συνεργάζονται µε ξένα είτε όχι) για 

την προσέλκυση Κινέζων φοιτητών. Σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις της 

Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου, το συνάλλαγµα από Κινέζους 

φοιτητές που σπουδάζουν στη χώρα µας µπορεί να ανέλθει στο €1 δις 
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ετησίως. Είναι αξιοσηµείωτες οι προσπάθειες που ήδη έχουν γίνει 113 , ενώ 

εκπρόσωποι ιδιωτικών κολεγίων συνόδευσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. 

Στυλιανίδη στην πρόσφατη επίσκεψή του σε Πεκίνο και Σαγκάη, όπου 

συνήφθησαν  σχετικές συµφωνίες. Σε συνέχεια του Μνηµονίου Συνεργασίας 

στον τοµέα της Εκπαίδευσης του 2005, προτείνουµε την ανάθεση 

αποκλειστικών καθηκόντων σε αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας 

που θα επιλαµβάνεται των σχετικών θεµάτων για την προσέλκυση φοιτητών 

από την Κίνα και τη διαχείριση ζητηµάτων που προκύπτουν σχετικά µε τη 

φοίτησή τους στην Ελλάδα. Επίσης, προτείνουµε τη διατήρηση και αύξηση 

του αριθµού υποτροφιών σε Κινέζους φοιτητές, ώστε να ενθαρρυνθεί η 

προτίµησή τους για τριτοβάθµια φοίτηση σε ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.  

 

Σε πιο µακροπρόθεσµο στάδιο, εκτιµούµε πως ενδεχόµενη ίδρυση µη 

κρατικών, µη κερδοσκοπικών τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

σύµφωνα µε τις πρόσφατες προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγµατος, 

καθώς και οι εκπεφρασµένες προτάσεις για ίδρυση ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 

στη Θεσσαλονίκη - όπου η διδασκαλία θα διεξάγεται αποκλειστικά στην 

Αγγλική γλώσσα - θα συντείνουν στις προσπάθειες αυτές. Τέλος, σε εφαρµογή 

των συµφωνιών διµερούς συνεργασίας µε πανεπιστήµια όπως του Πεκίνου, 

της Σαγκάης, του Sichuan κλπ, προτείνουµε την επιδοτούµενη ανταλλαγή 

φοιτητών για ένα τουλάχιστον εξάµηνο, ώστε τόσο οι Κινέζοι φοιτητές να 

αποκτήσουν εµπειρία και ενδιαφέρον για τη χώρα µας, αλλά και οι Έλληνες 

φοιτητές να έρθουν σε επαφή µε τον πολιτισµό της σύγχρονης Κίνας, µε τις 

συνήθειες και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της, την κινεζική γλώσσα και, 

κυρίως, να εξοικειωθούν µε τη χώρα αυτή που συνήθως φαντάζει 

απροσπέλαστη, και να συνειδητοποιήσουν εκ του σύνεγγυς το µέγεθος των 

ευκαιριών που µπορούν να τους δοθούν εργαζόµενοι για την προσέγγιση των 

δύο πλευρών.  

 

                                                 
113 Έχουν ήδη συναφθεί συµφωνίες και ήδη αριθµός Κινέζων φοιτητών σπουδάζει σε ελληνικά 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα όπως το Παν/µιο Πειραιά (Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ναυτιλιακών 
Σπουδών) αλλά και σε ιδιωτικά ΙΕΚ.  
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Παρόλ’ αυτά συνεχίζουν να υφίστανται προβλήµατα στον τοµέα της 

παραχώρησης θεωρήσεων (βίζας) στους Κινέζους φοιτητές, κι έτσι η ελληνική 

Πολιτεία πρέπει να φροντίσει, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κινεζικές αρχές 

αλλά και µε την ΕΕ, ώστε να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία 

έκδοσης φοιτητικής βίζας, πάντοτε µέσα στα πλαίσια της συνθήκης του 

Σένγκεν.  

 

Στον τοµέα της Ολυµπιακής Συνεργασίας, οφείλουµε να σηµειώσουµε τις 

προσπάθειες της Αυστραλίας να καθιερωθεί ως ο κύριος εξαγωγέας 

ολυµπιακής τεχνογνωσίας διεθνώς, και εν προκειµένω στην Κίνα, λόγω της 

διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων στο Πεκίνο το έτος 2008, ασκώντας 

έντονες πιέσεις στην κινεζική πλευρά. Η Ελλάδα έχει άµεσο όφελος να 

επωφεληθεί της κατά κοινή οµολογία επιτυχηµένης διοργάνωσης των 

Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα και προτείνουµε την εντατικοποίηση της 

προσπάθειας που ήδη γίνεται, τόσο σε επίπεδο εξαγωγής της οργανωτικής 

εµπειρίας όσο και στον τοµέα της δηµιουργίας joint ventures µε κινεζικές 

τεχνικές εταιρίες για την κατασκευή έργων, την εξαγωγή τεχνογνωσίας που 

αφορά τα συστήµατα ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων κλπ. 

 

 Άλλωστε, η συγκυρία των Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου προσφέρει τη 

δυνατότητα για διεύρυνση της συνεργασίας σε ζητήµατα που αποτέλεσαν 

σηµεία αιχµής και για την ελληνική Πολιτεία κατά τη διοργάνωση των Αγώνων 

της Αθήνας, όπως είναι η έρευνα και η τεχνολογία, η προστασία και διαχείριση 

του περιβάλλοντος, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 114 . Η συγκυρία της 

διαδοχικής οργάνωσης των Αγώνων από Αθήνα και Πεκίνο –αδελφοποιηµένες, 

άλλωστε, πόλεις- αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τις επαφές τεχνικών, 

                                                 
114 Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), που συµµετείχε συµβουλευτικά και 
σε αριθµό ολυµπιακών έργων στην Αθήνα, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συµµετοχή του 
από κοινού µε κινεζικούς φορείς σε έργα που αφορούν στην εξοικονόµηση και ορθολογική 
χρήση πηγών ενέργειας, στη διάδοση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την ενηµέρωση 
των πολιτών και την ενεργό συµµετοχή τους σε περιβαλλοντικά προγράµµατα. Επίσης, µετά 
το πέρας των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας πραγµατοποιήθηκε  στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, συνεπεία 
κινεζικού αιτήµατος, επίσκεψη κλιµακίου Κινέζων ειδικών που µετέχουν στη διοργάνωση των 
Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου, για ενηµέρωση και επιµόρφωσή τους σε θέµατα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
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εµπειρογνωµόνων, πολιτικών και πολιτιστικών παραγόντων, καθώς και για 

επαφές people-to-people µέσω διαφόρων προγραµµάτων ανταλλαγής 

εµπειριών, κυρίως σε πολιτιστικό επίπεδο.  Αποτέλεσµα των ελληνικών 

προσπαθειών είναι η Ελλάδα να είναι η µοναδική τιµώµενη χώρα στην Κίνα το 

2008, έτος διοργάνωσης των Αγώνων του Πεκίνου, και θεωρούµε πως η 

ολυµπιακή συγκυρία είναι µία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη διάνοιξη διαύλων 

επικοινωνίας, τη δηµιουργία προηγούµενου σε πολιτική, τεχνική και 

πολιτιστική συνεργασία, καθώς και την εδραίωση πνεύµατος αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης. Παράλληλα, προσδοκούµε και πιο απτά και άµεσα, οικονοµικά 

αποτελέσµατα από τη διµερή συνεργασία.  

 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ 

 

Η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας µοιράζεται τη µήκους 22.000 χιλιοµέτρων 

συνοριακή της γραµµή µε 29 χώρες, τις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο 

κράτος στον κόσµο. Σηµειολογικά αλλά και πρακτικά, αυτό υποδεικνύει πως η 

ανέλιξή της δε µπορεί να ακολουθήσει την ίδια διαδροµή µε άλλα κράτη, που 

κατά καιρούς έχουν ανελιχθεί στην παγκόσµια ιστορία. Η ιδιοµορφία του 

πολιτικού της συστήµατος, σε συνδυασµό µε το γεωγραφικό και πληθυσµιακό 

της µέγεθος, δηµιουργούν ένα µοναδικό ιστορικό παράδειγµα, όσο και αίνιγµα, 

που αποτελεί πρόκληση για ιστορικούς και πολιτικούς αναλυτές. Ως 

ανερχόµενη δύναµη χρειάζεται ένα ειρηνικό διεθνές περιβάλλον προκειµένου 

να επιτύχει την οικονοµική αναδιάρθρωση και ευηµερία στο εσωτερικό, το 

πολιτικό και οικονοµικό βάρος που της αναλογεί και το οποίο επιδιώκει στη 

διεθνή σκηνή.  

 

Στην παρούσα ιστορική και πολιτική συγκυρία, και για το ορατό µέλλον, δε 

διαφαίνεται να έχει άλλη επιλογή από το να εµείνει στη στρατηγική ανάπτυξης 

εποικοδοµητικών σχέσεων, τόσο µε τα κράτη της περιοχής της όσο και µε τις 

σηµερινές «µεγάλες δυνάµεις» οι οποίες, άλλωστε, είναι σε θέση να 

παρεµβαίνουν και να επηρεάζουν την πορεία της. Προκειµένου να επιτύχει 

τους εθνικούς στόχους της, η κινεζική ηγεσία δεν αναµένεται να 
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ευθυγραµµιστεί µε τις επιταγές των συνοµιλητών της στον πολιτικό διάλογο 

(κυρίως ΗΠΑ, Ιαπωνία, ΕΕ), ενώ παράλληλα θα εξαντλεί τα περιθώρια του 

διαλόγου ώστε να αποφύγει µε κάθε τρόπο ευθεία αντιπαράθεση µαζί τους. 

Έτσι, αναµένεται πως θα επιδιώξει να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός 

αρµονικού, ευηµερούντος και ειρηνικού περιβάλλοντος, τόσο στην 

περιβάλλουσα περιοχή της όσο και στις σχέσεις της µε τους οικονοµικά και 

πολιτικά ευµεγέθεις εταίρους της.  

 

Είναι αναµενόµενο η πορεία αυτή να υπάρξει µακρά και περίπλοκη, µε την 

Κίνα και τη διεθνή κοινότητα να αντιµετωπίζουν πληθώρα προκλήσεων και 

προσκοµµάτων. Πόσο εφικτή είναι η συνέχιση του σηµερινού φρενήρους 

ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης, που πολλές φορές µάλιστα χρήζει τεχνητής 

επιβράδυνσης; Πόσο ηγεµονικά η µη θα επιβάλλει η Κίνα το οικονοµικό της 

µέγεθος, µέσω µονοµερών ενεργειών; Πώς θα αντιµετωπίσει ενδεχόµενη 

διακήρυξη ανεξαρτησίας από την Ταϊβάν; Ποια θα είναι η ανάµιξη των ΗΠΑ σε 

τέτοια περίπτωση; Ποια η θέση της ΕΕ και πόσο θα επηρεάσει η θέση αυτή τη 

δική της διαδικασία ολοκλήρωσης; Πόσος χώρος θα δοθεί για την εκτόνωση 

της λαϊκής δυσαρέσκειας στο εσωτερικό και σε ποιο βαθµό θα εισχωρήσουν 

δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις στην πολιτική διακυβέρνηση; Η αδήριτη και 

χωρίς επιστροφή ανάγκη της χώρας για ενέργεια θα επιταχύνει σηµαντικά την 

εξάντληση των παγκόσµιων αποθεµάτων και θα σύρει τη διεθνή κοινότητα σε 

νέες µορφές διεθνούς αντιπαράθεσης και διακρατικών συµµαχιών; Και σε ποιο 

βαθµό θα αποτελέσει η επίσης πολυπληθής Ινδία τον εναλλακτικό σύµµαχο 

της ∆ύσης στην Ασία, αποδυναµώνοντας το ειδικό βάρος της Λ∆Κ;  

 

Τα ερωτήµατα είναι ανεξάντλητα και µαρτυρούν πως η ανέλιξη της Κίνας δεν 

είναι µονοµερής υπόθεση. Εξαρτάται άµεσα από τα αντίµετρα και τις 

στρατηγικές που θα χαράξουν οι λοιπές µεγάλες δυνάµεις αλλά και τα 

µικρότερα κράτη της Ν-Α Ασίας. Η ιστορία των διεθνών σχέσεων, από την 

Αρχαία Αθήνα και Σπάρτη ως τη Ναζιστική Γερµανία, υποδεικνύει πως οι 

ανερχόµενες δυνάµεις δεν είναι ικανοποιηµένες µε την υπάρχουσα διανοµή 

της εξουσίας κατά την περίοδο της ανάπτυξής τους και πως επιδιώκουν την 
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αλλαγή του status quo µε κεντρικό άξονα τα γεωπολιτικά τους συµφέροντα. 

Και είναι έτοιµες να πληρώσουν κάποιο τίµηµα, προκειµένου να αποκτήσουν 

το ρόλο που θεωρούν πως τους αναλογεί. Όσοι γνωρίζουν εκ του σύνεγγυς 

την ψυχοσύνθεση του κινεζικού λαού αναγνωρίζουν το ιδιαίτερα υψηλό 

εθνικό φρόνηµα και το αίσθηµα υπεροχής που διακατέχει το έθνος. 

Παράλληλα, όµως, συνοµολογούν τη συστηµατική «θυµατοποίηση» την οποία 

προπαγανδίζει η ηγεσία, λόγω και των ταπεινώσεων που έχει υποστεί η χώρα 

στη σύγχρονη ιστορία της.  

 

Ως αποτέλεσµα αυτού, λαός και ηγεσία της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας αισθάνονται 

πολλές φορές πως η πολιτική της ∆ύσης στην περιοχή τους αποσκοπεί στο να 

χειραγωγήσει τη χώρα και να την εξαναγκάσει να ενστερνιστεί δυτικές αξίες, 

εξουδετερώνοντας τη δυναµική ανάπτυξής της. Έτσι, η Κίνα εµφανίζεται να 

ενεργεί ενίοτε απρόβλεπτα, σπασµωδικά και εν αµύνει. Όµως, στην αυγή του 

21ου αιώνα και στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, η κινεζική ηγεσία θα πρέπει 

να συνειδητοποιήσει πως η εµπέδωση εθνικής ταυτότητας «θύµατος» 

επιφέρει αµετροέπεια, έπαρση και αλαζονεία που, στην περίπτωση της Κίνας, 

ενεργεί ενάντια στην εικόνα της «ειρηνικής ανόδου» που η ίδια προσπαθεί να 

µεταδίδει προς τα έξω. Άλλωστε, είναι σώφρον να θεωρεί η κινεζική ηγεσία 

πως καµία χώρα δε µπορεί ρεαλιστικά να οραµατίζεται µια επί µακρόν 

παγκόσµια ηγεµονία, και πως η ανάγκη για διεθνείς συνεργασίες, 

διαλλακτικότητα και συστράτευση αποδεικνύεται αναπόφευκτη. Ο τρόπος που 

οι Κινέζοι ηγέτες θα εξισορροπήσουν τις δύο αυτές αντίστροφές δυνάµεις θα 

καθορίσει εν πολλοίς και το αν η ∆ύση θα «αποδεχθεί» την αναπτυξιακή αυτή 

πορεία ή αν θα ενεργήσει επίσης αµυντικά, προβαίνοντας σε αντίµετρα.  

 

Η συστηµατική προσπάθεια της Λ∆Κ να κατευνάσει τις ανησυχίες των 

γειτόνων της και των ανταγωνιστών της µε τη προβολή µιας ενεργού, µη-

απειλητικής εξωτερικής πολιτικής, φαίνεται να φέρνει αποτελέσµατα. Αυτό 

γίνεται περισσότερο εµφανές στον οικονοµικό τοµέα, όπου η Κίνα προβάλλει 

εαυτόν ως ειρηνικό εταίρο των κρατών της περιοχής της και ως την κινητήρια 

δύναµη πίσω από την ανάπτυξη της Ν-Α Ασίας. Λόγω και της αύξησης των 
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κινεζικών επενδύσεων στην Ασία µε την οποία η Κίνα απεκδύεται το ρόλο του 

αποδέκτη και ενδύεται αυτόν του δότη, η εικόνα αυτή αναµένεται να 

ενισχυθεί σηµαντικά µέσα στα επόµενα 3 ως 5 χρόνια.  

 

Στον τοµέα της ασφάλειας, ενώ η κινεζική ρητορεία για τις πολιτικές 

ισορροπίες και την ειρηνική συµβολή της χώρας στην επίτευξή τους βρίσκει 

αρκετούς αποδέκτες στην περιοχή, η πολιτική και στρατιωτική παρουσία της 

απέχει µακράν από το να υποκαταστήσει τη θέση των ΗΠΑ και να 

αντικαταστήσει τις διµερείς συµµαχίες που αυτές έχουν δηµιουργήσει στην 

Ασία. Πάντως, αν το αίσθηµα αντι-αµερικανισµού συνεχίσει να διεισδύει στην 

περιοχή, η Κίνα θα βρει µεγαλύτερες ρωγµές µέσα από τις οποίες θα 

εµφιλοχωρήσουν οι αρχιτεκτονικοί σχεδιασµοί της για ένα νέο πολιτικό 

σκηνικό ασφάλειας που θα περιορίζει την αµερικανική επιρροή.  

 

Αν η χώρα θέλει να αναδειχθεί ως µια νέα ηγέτιδα δύναµη θα χρειαστεί επίσης 

να αναλάβει δράσεις που θα ενισχύουν την κοινωνική και πολιτική εικόνα της 

στο εξωτερικό. Παρόλους τους αδέξιους χειρισµούς τους, οι ΗΠΑ 

εξακολουθούν να αποτελούν τον κύριο υπέρµαχο της δηµοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε ολόκληρη τη Ν-Α Ασία, ένα ρόλο που η Κίνα θα 

χρειαστεί να υποκαταστήσει σε µεγάλο βαθµό. Οι πολιτικές της επιλογές σε 

θέµατα όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η δηµόσια υγεία θα 

βρίσκονται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο της προσοχής διεθνώς και η 

εικόνα που θα προκύπτει θα είναι καθοριστική για την εδραίωση της «ηθικής 

νοµιµοποίησης» της χώρας. Καµία µεγάλη δύναµη δε µπόρεσε να διατηρήσει 

επί µακρόν την πολιτική της επιρροή εφόσον απώλεσε την ηθική της 

νοµιµοποίηση, κάτι που ξεκάθαρα υπαγορεύει πλέον και την πολιτική 

προσέγγιση των διεθνών ζητηµάτων κατά τη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης 

Bush, στις ΗΠΑ.   

 

Στην αυγή του νέου αιώνα βρισκόµαστε σε µια συγκυρία όπου ο αγώνας για 

εξουσία απειλεί να επιφέρει κορεσµό δυνάµεων στη διεθνή ατµόσφαιρα. Μέσα 

σ’ αυτές τις συνθήκες η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, παρά τις δυσκολίες που 
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επιφέρει ο σηµερινός αντιδηµοκρατικός και απολυταρχικός τρόπος 

διακυβέρνησης, θα προσπαθήσει να βρει τρόπους διείσδυσης των 

γεωστρατηγικών επιδιώξεών της, καθιστώντας εαυτόν παγκόσµιο παίκτη και 

συνδιαµορφωτή των πολιτικών, οικονοµικών και στρατιωτικών ισορροπιών. 

Όσο δεν απειλείται η εσωτερική νοµιµοποίησή της, η ηγεσία της θα προσπαθεί 

να προωθεί ένα φιλειρηνικό προφίλ µέσα από τη διάθεση για συµπόρευση και 

συνεργασία, ακόµη κι αν αυτό µένει πολλές φορές στο επίπεδο της ρητορείας.  

 

Όπως ειπώθηκε ανωτέρω, κανείς σώφρων πολιτικός αναλυτής και γνώστης 

των διεθνών σχέσεων δε θα µπορούσε να επαίρεται πως µπορεί να δώσει 

ασφαλή απάντηση στο ερώτηµα µε ποιον ακριβώς τρόπο θα συνεχιστεί η 

ανοδική πορεία της Κίνας, µιας χώρας που συγκεντρώνει πληθώρα µοναδικών 

χαρακτηριστικών τα οποία καθιστούν το παράδειγµά της χωρίς προηγούµενο. 

Πολλά είναι, άλλωστε, τα επιχειρήµατα που θα µπορούσαν να προβληθούν 

ώστε τα συµπεράσµατα µιας ανάλογης µελέτης να είναι αρκετά διαφορετικά. 

Η παρούσα ανάλυση είχε εξαρχής στόχο να θέσει τα ερωτήµατα και τους 

προβληµατισµούς, επιχειρώντας να δώσει κάποιες απαντήσεις µέσα από την 

οπτική γωνία ενός ερευνητή που έχει ζήσει στην Ασία και που έχει µελετήσει 

τα υπό εξέταση θέµατα στα πλαίσια πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, δεξαµενών 

σκέψης και κυβερνητικών οργανισµών στην Ασία, και κυρίως στην Κίνα και 

την Ιαπωνία. Άλλωστε, όπως έχει εύστοχα παρατηρήσει ο Walter Lippman, 

ένας από τους επιφανέστερους Αµερικανούς στοχαστές και πολιτικούς 

αναλυτές των διεθνών σχέσεων στον 20ο αιώνα, «όταν όλοι σκεπτόµαστε το 

ίδιο, κανείς µας δεν σκέπτεται και τόσο πολύ». 
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