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Η νέα τάξη πραγμάτων στην Ασία
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Ν ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η
εξωτερική πολιτική των
Ηνωμένων Πολιτειών
στρέφεται εδώ και αρκετά

χρόνια προς την
Ασία Η προσπάθεια περιορισμού

της επιρροής
της Κίνας αποτελεί τη
βασική προτεραιότητά

τους όπως αποτυπώθηκε πρόσφατα
ξανά στο κείμενο της εθνικής στρατηγικής

ασφάλειάς τους Στο πλαίσιο
αυτό η Ουάσινγκτον επενδύει σε
παραδοσιακές συμμαχίες που έχει
με χώρες όπως η Ιαπωνία και η Νότια

Κορέα ενώ χτίζει νέα μοντέλα
συνεργασίας με τους ίδιους ή και άλλους

εταίρους της
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι

ο τετραμερής διάλογος που προωθεί

με την Ινδία την Αυστραλία και
την Ιαπωνία η τριμερής συμφωνία
με τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία

για την προμήθεια πυρηνικών

υποβρυχίων στην τελευταία και
η συνέργεια με την ονομασία Πέντε
Μάτια η οποία αφορά την ανταλλαγή

πληροφοριών με την Αυστραλία
τον Καναδά τη Νέα Ζηλανδία και τη
Μεγάλη Βρετανία

Από τη δική της πλευρά η Κίνα
προσπαθεί να παγιώσει την παρου¬

σία της στην Ασία ασκώντας πρωτίστως

οικονομική διπλωματία Είτε
στο πλαίσιο της αναβίωσης του νέου
δρόμου του μεταξιού είτε μέσω της
αύξησης εμπορικών δεσμών με ασιατικά

κράτη αλλά και την Ταϊβάν η
κινεζική κυβέρνηση επιδιώκει να γίνεται

απαραίτητη ώστε η οικονομική
της ισχύς να εξουδετερώνει ή να

αντισταθμίζει σε κάποιον βαθμό την
ομπρέλα ασφάλειας που προσφέρουν

οι Ηνωμένες Πολιτείες
Η Κίνα έχει διμερή προβλήματα

με τους περισσότερους γείτονές της
όπως η Ινδία και η Ιαπωνία ενώ δεν
έχει χτίσει κάποια μεγάλη συμμαχία
στην οποία να μπορεί να βασίζεται
Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαν

γκαης συνιστά σημαντικό όχημα για
τη διαχείριση ζητημάτων ασφάλειας
στην Ασία μεταξύ άλλων στο Αφγανιστάν

αλλά διαφέρει από το NATO
καθώς η λειτουργία του έχει καθαρά
διακυβερνητικό χαρακτήρα

Καθώς ο σινο-αμερικανικός ανταγωνισμός

αυξάνει στο επίκεντρο
έρχονται οι σχέσεις Κίνας Ρωσίας
Λίγο μέρες πριν από την έναρξη της
εισβολής στην Ουκρανία οι δυο χώρες

αποφάσισαν να έλθουν πιο κοντά

υπογράφοντας μια συμφωνία
η οποία προέβλεπε αυξημένη συνεργασία

σε πολλούς τομείς μεταξύ
άλλων στην τεχνητή νοημοσύνη

και το Διάστημα Ωστόσο παρά τον
κοινό τόπο που αναζητούν και συχνά

Πα τις
περισσότερες
ασιατικές χώρες
ο κίνδυνος είναι
να βρεθούν
εκτεθειμένες
μέσα σε ένα
περιβάλλον
ανεξέλεγκτης
αντιπαλότητας
Ουάσινγκτον
Πεκίνου

βρίσκουν το Πεκίνο με τη Μόσχα
οι σχέσεις τους δεν θυμίζουν συμμαχία

Ναι μεν ενισχύουν τους δεσμούς

τους επειδή θεωρούν πως
μαζί μπορούν να αντιμετωπίσουν
καλύτερα την Αμερική αλλά από
εκεί και πέρα τα συμφέροντά τους
δεν συμπίπτουν πάντα

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει
ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν σκέφτονται

απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο
Η Ρωσία επιδιώκει την αντιπαράθεση

με τη Δύση μέσω Ουκρανίας
Από τη δική της πλευρά η Κίνα έχει
στόχο τη δημιουργία συνθηκών που
θα της επιτρέψουν να αντέξει και ενδεχομένως

μακροπρόθεσμα να βγει
νικήτρια στον ανταγωνισμό με τις
Ηνωμένες Πολιτείες εντάσσοντας
στο μέτρο του δυνατού τη Ρωσία
στη δική της σφαίρα επιρροής

Συνεπώς το Πεκίνο θέλει να προλάβει

ένα ενδεχόμενο όπου η Ουάσινγκτον

θα οδηγήσει ασιατικές
χώρες οι οποίες σήμερα αμφιταλα
ντεύονται να ευθυγραμμίσουν την
πολιτική τους με την αμερικανική σε
όλα τα μέτωπα Στην ασιατική σκηνή

με εξαίρεση την Ιαπωνία και την
Αυστραλία πολλές χώρες εμφανίζονται

αρκετά επιφυλακτικές να διαλέξουν

πλευρές τουλάχιστον ανοιχτά
Η Νότια Κορέα για παράδειγμα η
οποία έχει δυτική κουλτούρα εστιάζει

περισσότερο στη διαχείριση
του βορειοκορεατικού ζητήματος
Επίσης η Ινδία κάνει υπολογισμούς
λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία
στις σχέσεις με την Κίνα αλλά και
την παραδοσιακή της αντιπαλότητα
με το Πακιστάν

Βλέποντας προς το μέλλον ζητούμενο

είναι η διατήρηση μιας
ισορροπίας ώστε να αποφευχθεί
ένας καινούριος πόλεμος στην Ασία
Τα θέματα της Ταϊβάν και της Βόρειας

Κορέας μοιάζουν με πυριτιδαποθήκη
Για τις περισσότερες ασιατικές

χώρες λοιπόν ο κίνδυνος είναι να
βρεθούν εκτεθειμένες μέσα σε ένα
περιβάλλον ανεξέλεγκτης αντιπαλότητας

Ουάσινγκτον Πεκίνου Η

πολυπλοκότητα μάλιστα της κατάστασης

είναι τόσο μεγάλη που η
μελλοντική θέση της Ρωσίας μέσα
σε αυτήν μπορεί να αποδειχθεί εξόχως

σημαντική Οι ρωσο-ιαπωνικές
σχέσεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται
στο ναδίρ ενώ αυτές μεταξύ Ρωσίας

και Βόρειας Κορέας είναι πολύ
καλές Το εκκρεμές των διεθνών
σχέσεων στρέφεται πλέον προς την
Ασία με διάφορες παραμέτρους να
χρήζουν ανάλυσης και εκτιμήσεων

Λέκτορας Διεθνών Σχέσεων στο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας
και senior fellow στο ΕΛΙΑΜΕΠ και
το BESA Το τελευταίο του βιβλίο
The Miracle ofChina The New Symbiosis
with the World κυκλοφορεί από τον
Springer
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