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Σήμερα είναι
προγραμμαπσμένη

ηπρώιη επίσημη
συνάνιηση μειαξύ

ms κινεζική5 ηγεσία5
κάπων νέων ηγειών

ms Ευρώπης που

ανέλαβαν τα αξιώματα
îousîov Δεκέμβριο

Βρυξέλλες καλούν Πεκίνο
ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ

Η ελπίδα είναι να υπάρξει μεγαλύτερη

κατανόηση μεταξύ
Κίνας και Ευρώπης Επειτα

από τις συνομιλίες σήμερα μέσω
βιντεοδιάσκεψης που θα έχουν ο πρόεδρος

της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο
πρωθυπουργός Αι Κετσιάνγκ με τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Αάιεν
Πρόκειται για την πρώτη επίσημη
συνάντηση μεταξύ της κινεζικής

ηγεσίας και των νέων ηγετών της
Ευρώπης που ανέλαβαν τα αξιώματα
τους τον Δεκέμβριο Τον Ιανουάριο

του 2018 ο γάλλος πρόεδρος Εμανου
έλ Μακρόν στη διάρκεια επίσκεψής
του στο Πεκίνο είχε μιλήσει για την
ανάγκη να βρεθεί μια νέα γραμματική

στις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη

και την Κίνα με έμφαση στην
αμοιβαιότητα στο εμπόριο και τις

επενδύσεις Δυόμισι χρόνια αργότερα
δεν έχουν γίνει πολλά ενώ λόγω της
κρίσης του κορωνοϊού η αντιπαράθεση

της Κίνας με τις ΗΠΑ οξύνεται Η
EE βρίσκεται υπό πίεση και πρέπει
σύμφωνα με τους αναλυτές να επιβεβαιώσει

την ανεξαρτησία της να
προστατεύσει

τους στρατηγικούς τομείς
της και να κινηθεί με ανοιχτά μάτια
απέναντι σε μια σχεδόν αγνώριστη

πλέον Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ
και μια όλο και πιο διεκδικητική Κίνα

Αρχικά η σημερινή 22η σύνοδος
κορυφής EE Κίνας θα ήταν μια προετοιμασία

για μια ειδική σύνοδο μεταξύ
όλων των ηγετών των κρατών της EE
και του προέδρου Σι Τζινπίνγκ προγραμματισμένη

να διεξαχθεί στη Λειψία

στα μέσα Σεπτεμβρίου Ωστόσο η
Γερμανία ανακοίνωσε την ακυρωσή
της στις αρχές του μήνα λόγω της
υγειονομικής κρίσης Ούτως ή άλλως
στη συνάντηση δεν θα είχε επιτευχθεί
η πρόοδος που όλοι επιθυμούν καθώς
οι Ευρωπαίοι πρέπει πρώτα να μεταφράσουν

την κατάσταση σε πολιτικές
επιλογές πριν απευθυνθούν στο Πε¬

κίνο Κάτι που ήδη έχουν αρχίσει να
διαμορφώνουν όπως φάνηκε με τις
ανακοινώσεις της 1 7ης Ιουνίου από
την Κομισιόν που έχουν στόχο να
προστατεύσουν τις ευρωπαϊκές αγορές

απέναντι σε ξένες εταιρείες που
επιζητούν την εξαγορά ευρωπαϊκών
ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν κρατικές
επιδοτήσεις από το εξωτερικό μια
κίνηση που είχε ως κύριο στόχο την
Κίνα Μια στροφή που ήδη είχε αρχίσει

τον Μάρτιο του 2019 όταν η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κείμενό της
όριζε την Κίνα ως στρατηγικό εταίρο
για το κλίμα και τη διατήρηση της
πολυμέρειας ως οικονομικό ανταγωνιστή

και ως συστημικό αντίπαλο

άιαξιφισμοί
Ναι ή όχι σιην προσέγγιση με mv Κίνα
Η σημασία ms συνεργασία5

ΤΟΥ
ΠΩΡΓΟΥΝ
ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η σημερινή τηλεδιάσκεψη του προέδρου

της Κίνας Σι Τζινπίνγκ με
την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης

ανοίγει τον δρόμο για νέες συνέρ
γειες στις σινοευρωπαϊκές σχέσεις Οι
δύο πλευρές συνεργάζονται σχετικά καλά
κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχοντας

αποφύγει ανούσιες
δημόσιες αλληλοκατηγορίες

σε μια εποχή
που η αβεβαιότητα

παραμένει το βασικό
χαρακτηριστικό στις
διεθνείς σχέσεις Η
Κίνα υποστηρίζει
διαρκώς τη διαδικασία

της ευρωπαϊκής
ενοποίησης ενώ η
καγκελάριος Ανγκελα

Μέρκελ και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
δίνουν τον τόνο μιας ισχυρής Ευρώπης
που τόσο πολύ είναι αναγκαία σε έναν
πολυπολικό κόσμο Πεκίνο και Βρυξέλλες

συμφωνούν σε πολλά Προφανώς
υπάρχουν και διαφωνίες Η κινεζική κυβέρνηση

για παράδειγμα δεν ανέχεται
ανάμειξη στις εσωτερικές της υποθέσεις
ενώ η Ευρώπη κατά μείζονα λόγο η Γερμανία

ζητάει καλύτερη πρόσβαση στην
κινεζική αγορά και πιο δίκαιη μεταχείριση
των ευρωπαϊκών εταιρειών Μέσω του
συνεχιζόμενου διαλόγου εμπλουτίζεται
το περιεχόμενο της ατζέντας 2025 και
γίνεται προσπάθεια σύγκλισης για να επιτευχθεί

η πολλά υποσχόμενη επενδυτική
συμφωνία

Η αμερικανική κυβέρνηση βλέπει την
Κίνα πολύ περισσότερο από γεωπολιτική

οπτική σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ενωση
και προσπαθεί να πείσει τους ευρωπαίους
εταίρους της να υιοθετήσουν αντίστοιχα
σκληρή γραμμή Επικοινωνιακά δημιουργείται

κλίμα πόλωσης το οποίο αναπαράγεται
από τα MME και φέρει την Ευρώπη

σε δύσκολη θέση Κατασκευάζεται ένα
τεχνητό δίλημμα ότι τα ευρωπαϊκά κράτη

πρέπει να επιλέξουν μεταξύ Αμερικής
και Κίνας Στην ουσία όμως οι Ηνωμένες
Πολιτείες γνωρίζουν άριστα πως η συνεργασία

είναι απαραίτητη Γι αυτό άλλωστε
ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ
Πομπέο ζήτησε να συναντηθεί με τον ανώτατο

κινέζο αξιωματούχο Γιάνγκ Τζιετσΐ
στη Χαβάη την περασμένη βδομάδα παρά
το δυσάρεστο κλίμα που διαμορφώνεται
δημοσίως Η Ουάσιγκτον παραμένει η
μοναδική υπερδύναμη αλλά η μονομέρεια
κάθε άλλο παρά εγγυάται επιτυχίες

Ακολούθως η Ελλάδα καλείται να ακολουθήσει

τον ευρωπαϊκό δρόμο με έμφαση
στην οικονομία Ο Ψυχρός Πόλεμος τελείωσε

πριν από τρεις δεκαετίες Οι κινεζικές
επενδύσεις λοιπόν μπορούν να συμβάλουν
στη δύσκολη προσπάθεια ανάκαμψης μετά
την πανδημία και ο νέος Δρόμος του Μεταξιού

λειτουργεί ως πηγή ανάπτυξης και
ευκαιριών Η μετατροπή του Πειραιά στο
μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων
στη Μεσόγειο μέσα σε δέκα χρόνια αποτελεί

την καλύτερη απόδειξη καθώς τα
νούμερα μιλούν από μόνα τους

Ο δρ Γιώργοβ Ν Τζογόπουλοε ει'ναι ερευνητήε στο
Begin Sadat Centre for Strategic Studies και στο
ΕΛΙΑΜΕΠ και διδάσκει ΔιεθνεΙβ Σχέσειε στο Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο θράκηε

Ανπμεΐωπίζονιοβ ία win-win

Την
περασμένη Τετάρτη η αντιπρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργκρέ
τε Βεστάγκερ παρουσίασε προτάσεις

ρυθμίσεων σχετικά με τους τρόπους με τους
οποίους η EE επιδιώκει να αντιμετωπίσει μη
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν
στην EE επιχορηγούμενες από τις κυβερνήσεις

των χωρών τους
Χωρίς να αναφέρονται σε
συγκεκριμένη χώρα οι

0 προτάσεις αποσκοπούν
να εμποδίσουν μη ευρωπαϊκές

εταιρείες που
Bxab'yJBl λαμβάνουν επιχορηγήσειςHnL^fe mmk δάνεια φοροαπαλλαγές ri

ΤΟΥ άλλης μορφιίς κρατική βο
JENS ήθεια για να αποκτήσουν
BASTIAN επνχειρήσεις εντός της EE

Δεδομένης της εξέλιξης
των άμεσων ξένων επενδύσεων από μη

ευρωπαϊκές χώρες στην EE την τελευταία
δεκαετία είναι προφανές ότι οι προτάσεις
της Επιτροπής στοχεύουν αν και όχι αποκλειστικά

κινεζικές επιχειρήσεις Κάνοντας ένα
ακόμα βήμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε
δασμούς σε δύο αιγυπτιακές εταιρείες υπό
κινεζική ιδιοκτησία που εξάγουν fiber glass
στην EE Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί την
πρώτη προσπάθεια της EE να αντιμετωπίσει
την παγκόσμια εμπορική επέκταση της Κίνας
μέσω στοχευμένων δασμών σε εταιρείες που
υποστηρίζονται από το Πεκίνο αλλά δραστηριοποιούνται

εκτός Κίνας
Τι μας διδάσκουν αυτές οι ρυθμιστικές

πρωτοβουλίες της Επιτροπής απέναντι στην
Κίνα Πρώτον μετά τον χαρακτηρισμό της
Κίνας ως συστημικοϋ ανταγωνιστή τον
Μάρτιο του 201 9 η Επιτροπή κάνει πράξη τις

διακηρύξεις της Επιπλέον η δραστηριότητα
των Βρυξελλών συνοδεύεται από αντίστοιχες

πρωτοβουλίες διαφόρων κρατών-μελών
μεταξύ των οποίων η Γαλλία η Γερμανία και
η Ιταλία που αυστηροποιουν τις εγχώριες
διαδικασίες αξιολόγησης επενδύσεων από
μη ευρωπαίους ανταγωνιστές

Ενώ οι κινεζικές αρχές προβάλλουν συστηματικά

τα λεγόμενα win-win αποτελέσματα

των επενδύσεών τους στην Ευρώπη
τα γεγονότα λένε κάτι άλλο Αρκεί π.χ μια
ματιά στο πόσα ευρωπαϊκά λιμάνια είναι
ιδιοκτησία κινεζικών επιχειρήσεων πλήρως
ή κατά το μεγαλύτερο μέρος και σε πόσα
κινεζικά λιμάνια είναι μέτοχοι επιχειρήσεις
από την Ευρώπη

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν μέχρι πού
διατίθενται να φτάσουν στην επανεκτίμηση
του τρόπου λειτουργίας τους απέναντι στην
Κίνα η Επιτροπή στις Βρυξέλλες και τα κρά
τη-μέλη της EE Η πανδημία του κορωνοϊού
κατέστησε επείγουσα την αντιμετώπιση της
πρόκλησης αυτής Η κινεζική διπλωματία της
υγείας δεν της εξασφάλισε μόνο καινούργιους

φίλους στην Ευρώπη Οι Βρυξέλλες το
Παρίσι και το Βερολίνο είναι διατεθειμένοι
να αμφισβητήσουν τον χειρισμό της κρίσης
COVID 1 9 από το Πεκίνο και να απαιτήσουν
λογοδοσία Μένει να φανεί για παράδειγμα
αν οι κυβερνήσεις στην Αθήνα στη Αισαβόνα
και στη Βουδαπέστη θα συγκλίνουν με τους
ευρωπαίους εταίρους ή θα συνεχίσουν να
αποδέχονται χωρίς δεύτερη σκέψη κινεζικές
επενδύσεις

Ο Γενε Μπάστιαν είναι πρώην μέλοε ms Task Force ms
Κομισιόν για την Ελλάδα 201 1-2013 αναλυτήε του τραπεζικού

τομέα και senior policy advisor στο ΕΛΙΑΜΕΠ


	ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΝΑΣ
	22/06/2020 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 1
	22/06/2020 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 53


