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¨Η Κίνα στο παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα 
& στην παγκόσµια εµπορική διπλωµατία¨ 

 

Μιχαήλ Χούπης 

Σηµαντικοί όροι: ∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις, πολυµερές εµπόριο, διεθνής εµπορική 

∆ιπλωµατία, Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (Π.Ο.Ε./WTO),  ¨Γύρος της Ντόχα¨,   

“anti-dubbing”, κοινωνικο-οικονοµικές συµφωνίες, περιφερειακές εµπορικές συµφωνίες, 

νέοι περιφερειακοί θεσµοί, διεθνές περιβάλλον. 
 

Πολιτικός Χάρτης της Κίνας & το εσωτερικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Χώρας 
 

 

Η ισχύουσα διοικητική διαίρεση της Κίνας, η κεντρική κυβέρνηση της οποίας,  
εδρεύει στο Πεκίνο, περιλαµβάνει τριάντα τέσσερις (34) διοικητικές περιοχές, ήτοι:    
Είκοσι τρεις (23) Επαρχίες, πέντε (5) Αυτόνοµες Περιοχές, τέσσερις (4) ∆ήµους, που 
υπάγονται άµεσα στην κεντρική κυβέρνηση, και δύο (2) Ειδικές ∆ιοικητικές Περιοχές. Οι 
τέσσερις (4) ∆ήµοι είναι : του Πεκίνου , της Σαγκάης , της Πόλης Τσοντσίνγκ (Chongqing), 
και της Πόλης Τιαντζίνγκ (Tianjin). Οι είκοσι τρεις (23) επαρχίες είναι:  
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Επαρχία Σύντµηση  Πρωτεύουσα 
Χεπέι (Hebei) Τζι (Ji) Σιτζιατζουάνγκ (Shijiazhuang) 

Σανσί (Shanxi) Τζιν (Jin) Ταϊγουάν (Taiyuan) 
Λιαονίνγκ (Liaoning) Λιάο (Liao) Σενγιάν (Shenyang) 

Τζιλίνγκ (Jilin) Τζι (Ji) Τσαντσουέν (Changchun) 
Χεϊλονγκτζιάν (Heilongjiang) Χέι (Hei) Χαρπίνγκ (Harbin) 

Τζιανγκσού (Jiangsu) Σου (Su) Ναντζίνγκ (Nanjing) 
Τζετζιάνγκ (Zhejiang) Τζε (Zhe) Χαντζόου (Hangzhou) 

Ανχουέι (Anhui) Γουάν (Wan) Χεφέι (Hefei) 
Φουτζιάν (Fujian) Μιν (Min) Φουτζόου (Fuzhou) 

Τζιανγκσί (Jiangxi) Γκαν (Gan) Ναντσάνγκ (Nanchang) 
Σαντόνγκ (Shandong) Λου (Lu) Τζινάν (Jinan) 

Χενάν (Henan) Γιού (Yu) Τζεντζόου (Zhengzhou) 
Χουπέι (Hubei) Ε (E) Γουχάν (Wuhan) 

Χουνάν (Hunan) Σιάνγκ (Xiang) Τσανγκσά (Changsha) 
Γκουανγκτόνγκ(Guangdong) Γιουέ (Yue) Καντώνα (Guangzhou) 

Χαϊνάν (Hainan) Τσιόνγκ (Qiong) Χαϊκόου (Haikou) 
Σιτσουάν (Sichuan)              Τσουάν ή Σου                     

            (Chuan or Shu) 
Τσενγκτού (Chengdu) 

Γκουεϊτζόου (Guizhou) Τσιάν ή Γκουέι               (Qian 
or Gui) 

Γκουεϊγιάν (Guiyang) 

Γιουνάν (Yunnan) Ντιάν ή Γιουν (Dian or Yun) Κουνµίνγκ (Kunming) 
Σαανσί (Shaanxi) Σααν ή Τσιν ( Shan or Qin) Σι Αν ( Xi'an) 
Γκανσού (Gansu) Λονγκ (Long) Λαντζόου (Lanzhou) 

Τσιγκχάι (Qinghai) Τσινγκ (Qing) Σινίνγκ (Xi'ning) 
Ταϊβάν (Taiwan) Τάι (Tai) Ταϊπέϊ (Taipei) 

 

- Οι πέντε (5) Αυτόνοµες Περιοχές είναι �  
 

Αυτόνοµη Περιοχή  Σύντµηση Πρωτεύουσα 
Αυτόνοµη Περιοχή Εσωτερική 
Μογγολία 

Νεϊµεγκού (Neimenggu) Χουχεχότ (Hohhot) 

Αυτόνοµη Περιοχή Θιβέτ Τζανγκ (Zang) Λάσα (Lhasa) 
Αυτόνοµη Περιοχή Γκουανσί 
Τζουάν (Guangxi Zhuang)  

Γκουέι (Gui) Νανίνγκ (Nanning) 

Αυτόνοµη Περιοχή Νινγκσιά 
Χουέι (Ningxia Hui)  

Νινγκ (Ning) Ιντσουάν (Yinchuan) 

Αυτόνοµη Περιοχή Σιντζιάνγκ 
Ουιγκούρη  (Xinjiang Uygur)  

Σιν (Xin) Ουρουµούτσι (Urumqi) 

 

- Οι δύο (2) Ειδικές ∆ιοικητικές Περιοχές είναι, το Χόνγκ Κόνγκ και το Μακάο. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πηγή: Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας. 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

Στο, άναρχα µεταβαλλόµενο, διεθνές περιβάλλον στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, 
απότοκο της κλιµακούµενης, παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, που -µετά το 2008- παρουσιάζει 
συµπτώµατα ραγδαίας επιδείνωσης, η οικονοµία και το εµπόριο απέκτησαν κοµβικό ρόλο. Στο 
πλαίσιο αυτό, η πολιτική των αναπτυγµένων χωρών, απέκτησε χαρακτηριστικά «εξαναγκασµένης 
ταλάντωσης», και υπό το βάρος «εξωτερικών δυνάµεων», το διάγραµµα της «ταλάντωσης», 
µεταξύ στρατιωτικής και οικονοµική ισχύος, εκατέρωθεν του νοητού «σηµείου ισορροπίας», 
αυξάνει προς το οικονοµικό άκρο του «τόξου».  

Από την πλευρά τους, και οι αναπτυσσόµενες χώρες, διαπιστώνοντας την ανάγκη 
προσαρµογής στο ρευστό, διεθνές περιβάλλον, σε µια προφανή προσπάθεια να ισοσκελίσουν, δι΄ 
άλλης οδού, το αδιαµφισβήτητο µειονέκτηµά τους, στο επίπεδο της στρατιωτικής ισχύος, σε 
σχέση µε τις αναπτυγµένες, αγωνίζονται να εξαντλήσουν το σύνολο των δυνατοτήτων τους, για 
πρόοδο στους τοµείς της οικονοµίας και του εµπορίου. Στην κατεύθυνση αυτή, η «κούρσα των 
εξοπλισµών», και η επιδίωξη στρατιωτικής ισχύος, ακόµη και µε δυσβάστακτες οικονοµικές 
θυσίες, κορυφαία χαρακτηριστικά της «διπολικής εποχής», παραχώρησε τη θέση του 
πρωταγωνιστή, στον «οικονοµικό – εµπορικό πόλεµο». Τούτη, η στρατηγική αλλαγή, µετέβαλε 
άρδην το τοπίο των διεθνών σχέσεων, προσδίδοντας, στις οικονοµικές σχέσεις και στην εµπορική 
διπλωµατία, εκείνησ την εξέχουσα σηµασία που απαιτεί απ΄ αυτές, το παγκοσµιοποιηµένο, και 
διαρκώς ενοποιούµενο, οικονοµικό περιβάλλον.   
          Εντός του πλαισίου που διαµόρφωσαν, οι εξελίξεις που σκιαγραφήθηκαν ανωτέρω, στόχος 
της παρούσας εργασίας, είναι να αποτυπώσει την προσπάθεια που κατέβαλε η Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
της Κίνας, που βρίσκεται πια στην κορυφή της µακράς λίστας, εκείνων των αναπτυσσόµενων 
χωρών, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια να αξιοποιήσουν το νέο, παγκόσµιο 
περιβάλλον. Μια χώρα, µε κοµβικό ρόλο, στην πορεία του πλανήτη, όχι µόνο λόγω της τάξης των 
µεγεθών της, που αφορούν στην έκταση και τον πληθυσµό της, ή στη θέση της στον παγκόσµιο 
χάρτη, αλλά πρωτίστως λόγω της στρατηγικής, που σταθερά ακολούθησε και «ευλαβικά» τηρεί, 
από το 1978 και εντεύθεν. Αρχικά, υιοθετώντας τη «µεγάλη στροφή» στους διεθνείς 
προσανατολισµούς της, και στη συνέχεια, αξιοποιώντας στο έπακρο, από το 2001 ως σήµερα, τη 
συµµετοχή της στον Π.Ο.Ε./W.T.O.     

Πρόκειται για την ανάλυση των χαρακτηριστικών, την προσπάθεια διακρίβωσης των 
στόχων, την εκτίµηση των σκοπών που υπηρετεί, µια µακρόπνοη στρατηγική, δια της οποίας, η 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, που εξακολουθεί να εφαρµόζει το δικό της «µοντέλο κοµουνιστικής 
διακυβέρνησης» στο εσωτερικό της χώρας, κατόρθωσε να υλοποιεί ένα αποτελεσµατικότατο, 
«υπερ-καπιταλιστικό µοντέλο» στη διεθνή οικονοµική και εµπορική διπλωµατία της, πλαίσιο που 
την ανέδειξε ως έναν, καθοριστικής σηµασίας, µεγάλο, «παγκόσµιας εµβέλειας παίκτη». 
Επίτευγµα, που αποκτά ακόµη µεγαλύτερες διαστάσεις, αν συνεκτιµηθεί πως, καίτοι 
αναπτυσσόµενη χώρα, η Κίνα αναγκάστηκε, προκειµένου να πετύχει την εισδοχή της στον Π.Ο.Ε., 
να αποδεχτεί κανόνες επιπέδου αναπτυγµένων χωρών. Παράλληλα, διαψεύδοντας «διεθνείς 
φόβους και υποψίες», όχι µόνο δεν αµφισβήτησε ή δεν επιχείρησε να καταστρέψει τη διεθνή 
οικονοµική και εµπορική διπλωµατία, αλλά αναδεικνύεται πρωταγωνιστής, και προστάτης του 
πλαισίου, ενός παραδοσιακού, διεθνούς οργανισµού. Μέσω αυτής της πορείας, όχι απλά βρέθηκε, 
«εν ριπή οφθαλµού», στη 2η θέση των οικονοµικών δυνάµεων του κόσµου, αλλά φαίνεται να έχει 
θέσει, και να διευρύνει διαρκώς τις βάσεις, για την αξιοποίηση των παραµέτρων, και των 
διαφαινόµενων παρενεργειών της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, ωθώντας τις παγκόσµιες 
εξελίξεις, µε τα µέσα και τους µηχανισµούς που διαµόρφωσε η ίδια η ∆ύση, προς µια µετατόπιση 
του Παγκόσµιου Οικονοµικού Κέντρου, «προς Ανατολάς».                   
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Ε Ι   Σ   Α   Γ   Ω   Γ   Η 

Η παρούσα εργασία, εκπονήθηκε, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, στις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, του οµώνυµου Τµήµατος του Πανεπιστηµίου 
Πειραιώς, µε επιβλέποντα Καθηγητή τον Ko Άγγελο Κότιο. Το θέµα της, αφορά στο ρόλο της 
Κίνας στο Παγκόσµιο Εµπορικό Σύστηµα, καθώς και στην Εµπορική ∆ιπλωµατία της, σε 
παγκόσµιο επίπεδο, όπως καταγράφηκε, στην ιστορική πορεία της συγκεκριµένης χώρας, 
αφενός -και κατ΄ ανάγκη συνοπτικά- από τα βάθη των αιώνων µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, κι 
αφετέρου εκτενέστερα -λόγω της διαρκώς αυξανόµενης σηµασίας της-, από το 1842 µέχρι και 
τις µέρες µας. Υπό το πρίσµα αυτό, ιδιαίτερη έµφαση δίδεται, στην παρούσα εργασία, σε 
τέσσερις περιόδους της ιστορίας της Κίνας, οι οποίες παρουσιάζουν, εξαιτίας των µεγεθών της 
χώρας, όχι µόνο κινεζικό, αλλά και παγκόσµιο ενδιαφέρον:  

- Η πρώτη περίοδος, αρχικά, προσεγγίζει -συνοπτικά- την πορεία της Κίνας, από το µακρινό 
παρελθόν, ως το 1842. Και, στη συνέχεια, από την εν λόγω χρονολογία - ορόσηµο, καλύπτει όσα 
συνέβησαν την πιο κρίσιµη οχταετία της Κίνας, στο 19ο αιώνα (1842-1849), και τα οποία 
σφράγισαν την ιστορική της διαδροµή ως το 1949.  

-Η δεύτερη περίοδος, εστιάζει στις αναζητήσεις και τις επιλογές, που υπαγόρευσαν την πορεία 
της Κίνας, από την επικράτηση του κοµµουνισµού στη χώρα, το 1949, µέχρι την εντυπωσιακή 
«στροφή», που υιοθέτησε η ηγεσία της, στον τοµέα της εµπορικής διπλωµατίας, η οποία 
ξεκίνησε µε τον «αρραβώνα» της, µε το υφιστάµενο σύστηµα του Παγκόσµιου Εµπορίου, και 
κατέληξε στην ένταξη της Κίνας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (Π.Ο.Ε), το 2001.  

-Η τρίτη περίοδος, καλύπτει το διάστηµα της, εξαιρετικά επιτυχούς και διαρκώς διευρυνόµενης, 
εξωστρέφειας της Κίνας, από τη στιγµή που µετέχει ισότιµα στο παγκόσµιο εµπόριο, µέχρι και 
τις µέρες µας.  

Βεβαίως, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας, η οποία, όπως και κάθε 
παρόµοια, επιχειρεί να παραθέσει και να ερµηνεύσει, εκείνα τα στοιχεία του χθες, που οδήγησαν 
στις πραγµατικότητες που φθάνουν µέχρι το σήµερα, προκειµένου να προσεγγίσει µε 
πληρότητα, όλες τις πιθανές ενδεχόµενες εξελίξεις του αύριο, έγκειται στο γεγονός πως, η 
συγγραφή της ολοκληρώνεται σε µια χρονική συγκυρία, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι 
η παγκόσµια βεβαιότητα, πως «ο τοκετός της ιστορίας» πλησιάζει -σχεδόν ταυτόχρονα- για το 
σύνολο των παραµέτρων, που συν-καθορίζουν το µέλλον του πλανήτη! Κι αυτό γίνεται, στο 
επιλογικό σηµείωµα του παρόντος πονήµατος.  

Στο πλαίσιο που προαναφέραµε, η παρούσα εργασία, συνεκτιµά όσα συγκροτούν το 
σηµερινό, δυνητικά εκρηκτικό, παγκόσµιο γίγνεσθαι. Ειδικότερα, σταθµίζει το βηµατισµό της 
Κίνας, στο Παγκόσµιο Εµπόριο, αποδίδοντας την κρισιµότητα που έχουν, µια σειρά από διεθνείς 
παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται:     

-Με όσα διαµόρφωσε, στο εσωτερικό των Η.Π.Α. αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο, η 
κατάρρευση της αµερικανικής αγοράς στεγαστικών δανείων, υψηλού ρίσκου.  
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-Με τις εµπορικές αντιπαραθέσεις - συγκρούσεις (¨trade conflicts¨) της Κίνας, στο πλαίσιο του 
Π.Ο.Ε., µε µια σειρά µεγάλων, παγκόσµιων, εµπορικών παικτών, κρατών ή συνασπισµών. Αίτια 
και αφορµές των συγκρούσεων αυτών, είναι αφενός η εντυπωσιακή αύξηση του κινεζικού 
εξωτερικού εµπορίου, και αφετέρου, οι εκατέρωθεν αιτιάσεις, που αφορούν στη δασµολογική 
πολιτική που συντηρεί η Κίνα, σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές της, από τις δυτικές, 
ανταγωνίστριες χώρες.    

-Με τη διαρκώς επιδεινούµενη και διευρυνόµενη, οικονοµική κρίση, στο εσωτερικό της 
Ευρωζώνης, απότοκο της ουσιαστικής απουσίας κοινού, ευρωπαϊκού οράµατος, από τις ηγέτιδες 
χώρες της Ε.Ε. Οι τελευταίες, ουδέποτε εργάστηκαν για την ισότιµη - αναλογική συµµετοχή, 
όλων των µελών της Ευρωζώνης, σε κέρδη και θυσίες, µε αποτέλεσµα να υπονοµεύουν εντέχνως 
το διακηρυγµένο, αλλά ψευδεπίγραφο -όπως αποδείχτηκε-, στόχο της οικονοµικής και πολιτικής 
ενοποίησης, σε σηµείο που να ωθούν τις εξελίξεις, προς τη διαµόρφωση µιας Ευρώπης πολλών 
ταχυτήτων.   

-Με το πλέγµα των οικονοµικών – γεωστρατηγικών ζητηµάτων, που σχετίζονται µε τις πηγές 
και τους χερσαίους ή θαλάσσιους δρόµους της ενέργειας, καθώς και του εµπορίου εν γένει 
(σύγχρονος «δρόµος του µεταξιού»), στο εσωτερικό του πιο «θερµού εφτάπλευρου», που 
διαµορφώθηκε ποτέ στον πλανήτη (χάρτης, υπ΄ αριθµ. 1/ σελ.12). Οι «κορυφές», του εν λόγω 
εφτάπλευρου, βρίσκονται: α) στο τριεθνές, και οιονεί «τετραεθνές», συνοριακό φυλάκιο Κίνας-
Καζαχστάν-Ρωσίας, και της πλησίον ευρισκόµενης Μογγολίας (στην οροσειρά Altay), β) στα 
βόρεια παράλια της Μαύρης Θάλασσας (περιοχή του Novorossiysk), γ) στη βορειοδυτική ακτή 
του Αιγαίου Πελάγους (Θερµαϊκός Κόλπος - Θεσσαλονίκη), δ) στα βορειοδυτικά παράλια της 
Λιβύης (Zawarah), πιθανώς και της Τυνησίας, ή και της Αλγερίας ακόµη (ανάλογα µε την 
εξέλιξη της «Αραβικής Άνοιξης»), ε) στη διώρυγα του Σουέζ, στ) στις βόρειες ακτές της 
Σοµαλίας (Κόλπος του Άντεν), και ζ) στις ανατολικές ακτές της Αραβικής Θάλασσας 
(Trivandrum), και από εκεί, στο οιονεί «τετραεθνές» φυλάκιο της οροσειράς Altay. 

Το εν λόγω «ηφαιστειακό εφτάπλευρο», περιλαµβάνει την πλειονότητα των περιοχών 
ύψιστου ενεργειακού ενδιαφέροντος, σε όλο τον πλανήτη, καθώς και το σύνολο σχεδόν των 
σηµαντικότερων, χερσαίων και θαλάσσιων, εµπορικών οδών. Αυτός, ο ευρύτερος χώρος, όπου 
συναντώνται Ευρώπη, Ασία και Αφρική, αντιµετωπίζει πλέον, ως ορατό, το ενδεχόµενο, να 
καταστεί ο τόπος της «ιστορικής δικαίωσης», κάποιων πολυσυζητηµένων στρατηγικών 
αναλύσεων, οι οποίες, αφού έγιναν οδηγός πολιτικής, για την Ουάσιγκτον, κοντεύουν να 
καταστούν -στις µέρες µας-, «αυτο-εκπληρούµενες προφητείες». Στην ορθότητα της υπόθεσης 
αυτής συνηγορεί το γεγονός ότι, οι συγκλίνοντες, βασικοί στρατηγικοί στόχοι, για τις Η.Π.Α., 
όπως αναλύθηκαν-υποδείχθηκαν, σε δυο πολύκροτες, αλληλοσυµπληρούµενες προσεγγίσεις [«Η 
Μεγάλη Σκακιέρα»( Zbigniew Brzezinski) [1], & «Η Σύγκρουση των Πολιτισµών»(Samuel 
Huntington)], βρίσκονται πλέον στον πυρήνα των στρατηγικών επιλογών των Η.Π.Α., που 
επείγονται, πραγµατώνοντας το όραµα της «παγκόσµιας διακυβέρνησης», να επουλώσουν τις 
οικονοµικές πληγές της κρίσης του 2008, µέσω της εκµετάλλευσης των πηγών, και της χάραξης 
των νέων δρόµων της ενέργειας (πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού), σε όλο το χώρο που 
καλύπτει το «ηφαιστειακό εφτάπλευρο».  
 

[1]. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο Zbigniew Brzezinski, ως Σύµβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Η.Π.Α. (1977-
1981, επί προεδρίας  Jimmy Carter),µεταξύ άλλων, χρεώνεται ή πιστώνεται,, τη σύναψη διπλωµατικών 
σχέσεων Η.Π.Α.- Λ.∆. Κίνας (1η Ιανουαρίου 1979), τη µετατροπή του Ιράν, από κράτος-πελάτη των 
Η.Π.Α., σε αντιδυτική Ισλαµική ∆ηµοκρατία, και τη χρηµατοδότηση των µουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν. 
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Η εφαρµογή της εν λόγω στρατηγικής, στο συγκεκριµένο χώρο (¨Ευρασία¨, «µε ολίγη» 
από βόρεια Αφρική, όπου το Ισλάµ αντιµάχεται το Χριστιανισµό, κι οι Ανατολικές τις ∆υτικές 
Αξίες [2]), συναντά πλέον, και αξιοποιεί, παράγοντες που η ίδια δηµιούργησε και εξέθρεψε, 
ώστε να αξιοποιηθούν, την κατάλληλη στιγµή, ως βασικοί καταλύτες των εξελίξεων: Είναι οι 
εθνικοί ανταγωνισµοί, ο ισλαµικός φονταµενταλισµός, τα αποσχιστικά κινήµατα, και οι 
τροµοκρατικές και εξτρεµιστικές δράσεις.  

Περιµετρικά, το εν λόγω «θερµό εφτάπλευρο», θα µπορούσε κανείς -συνοπτικά- να 
αναφέρει πως ορίζεται:  

 

α) από την -υπό εύθραυστη ισορροπία- ευρύτερη περιοχή της Κασπίας.  
 

β) από την εξίσου «ταραγµένη», ευρύτερη περιοχή του Καύκασου(Γεωργία-Αµπχαζία) και των 
παράλιων της Μαύρης Θάλασσας,  
 

γ) από το βορειοδυτικό άκρο του Αιγαίου Πελάγους [στρατηγικής και ενεργειακής σηµασίας, 
υπό προϋποθέσεις (Α.Ο.Ζ = Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη) «λίµνη» της Ελλάδας, την οποία 
εποφθαλµιά, η Τουρκία, κι απ΄ ότι φαίνεται, εσχάτως, και οι δανειστές της χώρας, που τελεί υπό 
καθεστώς της τρόικας (∆.Ν.Τ./I.M.F, Ε.Κ.Τ/E.C.B., Ε.Ε./Ε.U)]. Με κοµβικό, εδώ, το ρόλο της 
Θεσσαλονίκης, εµπορικής πύλης, προς τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, καθώς και 
της νήσου Μεγίστης (Καστελόριζο), 
 

δ) από όλες τις ενεργειακού ενδιαφέροντος παραθαλάσσιες πόλεις της βόρειας Αφρικής (και, 
υπό προϋποθέσεις, της Αλγερίας και της Τυνησίας) και σίγουρα -ως σήµερα- της Λιβύης 
(Zawarah, Tripoli, Benghazi, Tobruk), η οποία -όπως οι εκατέρωθεν γείτονές της, Τυνησία και 
Αίγυπτος- αναζητά το βηµατισµό της, µετά την επικράτηση της «επιδοτηθείσας» από τις 
Η.Π.Α., «Αραβικής Άνοιξης»,  
 

ε) από την εξαιρετικά στρατηγικής σηµασίας, ∆ιώρυγα του Σουέζ (απέναντι από την νοτιο-
ανατολικότερη πλευρά της Μεσογείου, µε τα τεράστια ενεργειακά κοιτάσµατα, στην από κοινού 
συνεκµετάλλευση των οποίων προχωρούν η Κύπρος, µετά την ανακήρυξη της δικής της Α.Ο.Ζ., 
και το Ισραήλ, παρά τις αντιρρήσεις της Τουρκίας), µε παρούσες τις µεγαλύτερες -παγκοσµίως-
πετρελαϊκές εταιρείες,  
 

στ) από την -καθοριστικής σηµασίας, για το εµπόριο και τις µεταφορές - Ερυθρά Θάλασσα,  
 

ζ) από την περιοχή πειρατικής δράσης των Σοµαλών (από τον Κόλπο του Άντεν, µέχρι τα 
ανοιχτά του Ινδικού Ωκεανού),  
 

η) από τα, ύψιστης -εµπορικής και στρατηγικής- σπουδαιότητας, δυτικά παράλια της Ινδίας, και 
από εκεί, µέσω της «ταραγµένης» περιοχής του Κασµίρ, στα σύνορα Ινδίας – Κίνας(όπου 
παρατηρείται συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάµεων των δύο χωρών), δια της ευρύτερης 
περιοχής της δυτικής Κίνας, στην οροσειρά του Altay, σηµείο «συνάντησης» της Κίνας, του 
Καζαχστάν, της Ρωσίας, και της Μογγολίας. 
Αρκεί και µόνη η αναφορά σε χώρες, καθώς και στα εχθρικά «δίπολα», ή τις πολυ-πολικές 
εστίες αντιπαράθεσης, µε κίνητρο – επιδιωκόµενο «έπαθλο», την κυριαρχία σε 
διαφιλονικούµενες, στρατηγικής σηµασίας περιοχές, στο εσωτερικό του εν λόγω «θερµού 
εφτάπλευρου», για να γίνει κατανοητός ο όγκος, αλλά και το ακανθώδες των προβληµάτων που 
το διατρέχουν: Αµπχαζία (Γεωργία-Ρωσία), Αρµενία-Τουρκία, Αρµενία-Αζερµπαϊτζάν ,   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2]. Με τα ίδια,  ¨προφητικά¨, που απέδωσε σ την επερχόµενη ¨Σύγκρουση¨, ο S. Huntington, στο έργο του, 
¨The Clash of Civilizations αnd Remaking of World Order¨ (Touchstone, New York, 1996). (¨Η σύγκρουση 
των πολιτισµών και ο ανασχηµατισµός της παγκόσµιας τάξης¨). 
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(Ναγκόρνο Καραµπάχ), Αιγαίο Πέλαγος (Ελλάδα-Τουρκία), χώρες της «Αραβικής Άνοιξης» 
(βόρεια Αφρική), Μέση Ανατολή (Συρία, Λίβανος, Παλαιστίνη, ∆υτική Όχθη), Κουρδιστάν, 
Ιράκ, Ιράν, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Κασµίρ, επαρχία Σιντζιάνγκ της δυτικής Κίνας (Ουιγούροι-
τουρκόφωνοι µουσουλµάνοι). Όλα αυτά, συγκροτούν ένα «εκρηκτικό µείγµα» τοπικών ή και 
περιφερειακών προβληµάτων, ισχυρά «διαπλεκόµενων», µε τους δρόµους τους εµπορίου και της 
ενέργειας, και µε εθνικούς και θρησκευτικούς  ανταγωνισµούς. Ζητήµατα, που είναι ικανά να 
πυροδοτήσουν µεγάλης έκτασης, περιφερειακές συρράξεις, χωρίς κανείς να µπορεί να 
αποκλείσει το ενδεχόµενο, αυτές να καταλήξουν, ακόµη και σε µια γενικευµένη - παγκόσµια 
σύρραξη, ικανή να εξελιχθεί και σε θερµοπυρηνική, πολεµική αντιπαράθεση, µε απρόβλεπτες 
συνέπειες, για το µέλλον του πλανήτη. Επίσης, στους προαναφερθέντες διεθνείς παράγοντες, 
που απαιτείται να συνεκτιµηθούν, προκειµένου να αποτυπωθεί το τοπίο, που επηρεάζει ή και 
καθορίζει την εµπορική διπλωµατία της Κίνας, περιλαµβάνονται και οι ακόλουθοι: 
- Όσα συνοδεύουν την επέκταση, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής (Συρία), του 
φαινόµενου που ξεκίνησε από τις χώρες της βόρειας Αφρικής, και ονοµάστηκε «Αραβική 
Άνοιξη»[3]. Για το φαινόµενο αυτό, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας το γεγονός ότι, 
µεταξύ των πολλών, παράπλευρων αποτελεσµάτων του, αντιστρατεύτηκε επιτυχώς, την ισχυρή 
κινεζική παρουσία, και τα πολλαπλά συµφέροντα του Πεκίνου, στη Λιβύη του Μουαµάρ 
Καντάφι. Η, εν εξελίξει «Αραβική Άνοιξη», παρά τα κατά τόπους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, 
διαµόρφωσε το υπόστρωµα ευρύτερων ανταγωνισµών, και πιθανώς γενικευµένων συγκρούσεων. 
Ήδη, η επέκτασή της στη Συρία, όπου γίνεται εξωγενής προσπάθεια να λάβει διαστάσεις 
σύγκρουσης θρησκειών και πολιτισµών, συνοδεύεται από την παρουσία πληθώρας ξένων 
στρατιωτικών δυνάµεων, που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και περιµετρικά 
της Συρίας, µεταξύ των οποίων και ∆υνάµεων της Κίνας (µε ναυτική παρουσία της, στα ανοιχτά 
των συριακών ακτών). Επιπλέον, η πιθανότητα επέκτασης της «Αραβικής Άνοιξης», ακόµη και 
σε αυτές τις χώρες, που θεωρούνταν -ως σήµερα- «σταθερές συνιστώσες» του αραβικού κόσµου 
(Σαουδική Αραβία, Χώρες του Κόλπου), µε ό,τι αυτό θα σήµαινε, σε επίπεδο εσωτερικών 
ανακατατάξεων, ή και αλλαγών στα υφιστάµενα σύνορα, επιβάλλει τη συνεκτίµηση του εν 
λόγω, εν δυνάµει παράγοντα εξελίξεων, ικανού να επηρεάσει τις προτεραιότητες που 
αποτυπώνονται στην οικονοµική και εµπορική διπλωµατία της Κίνας.   
- Επίσης, ένας ακόµη, σηµαντικός παράγοντας, που απαιτείται να ιδωθεί προσεκτικά, αφορά σε 
όσα σηµατοδοτεί, η ίδρυση (το 2001) και η διεύρυνση του αµυντικού συνασπισµού ¨Shanghai 
Cooperation Organization¨ (“S.C.O”), ο οποίος -παράλληλα µε τη σταθερή προσπάθεια των 
ισχυρών µελών του, να εξελιχθεί στο «ΝΑΤΟ της Ασίας»- εκδηλώνει και αναπτύσσει ραγδαία, 
φιλόδοξες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, για λογαριασµό πολλών εκ των µελών του, που 
είναι: η Κίνα, η Ρωσία, το Καζαχστάν, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζµπεκιστάν. Μια 
σειρά άλλων, «κοµβικών» χωρών της περιοχής, έχουν το “status” του παρατηρητή στο “S.C.O” 
(Αφγανιστάν, Ινδία, Ιράν, Μογγολία, Πακιστάν)  , ενώ στην «οµάδα διαλόγου» µε τον αµυντικό 
και οικονοµικό βραχίονα της µέσης και ανατολικής Ασίας, συµµετέχουν, για την ώρα, η 
Λευκορωσία, η Σρι Λάνκα, και η Τουρκία[4].  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[3]. Ο όρος «Αραβική Άνοιξη», περιλαµβάνει τις εξεγέρσεις, σε αραβικές χώρες, όπως η Τυνησία και η 
Αίγυπτος (όπου σηµειώθηκε ανατροπή του Mubarak), την εµφύλια σύρραξη στη Λιβύη (ανατροπή-
δολοφονία του Qaddafi), τις εξεγέρσεις στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεµένη. Τις διαδηλώσεις στην 
Αλγερία, το Ιράν, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Μαρόκο και το Οµάν, και τις µικρότερης κλίµακας 
διαµαρτυρίες, στο Τζιµπουτί, το Κουβέιτ, το Λίβανο, τη Μαυριτανία, τη Σαουδική Αραβία, και το Σουδάν. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AD%CE%B9%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%BD
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- Ακόµη, µε δεδοµένο το ύψος των επενδύσεων της Κίνας στην Ελλάδα, και του ειδικού 
ενδιαφέροντός της, να αξιοποιήσει περαιτέρω τη χώρα, ως πύλη εισόδου των κινεζικών 
προϊόντων στην Ευρώπη, είναι απολύτως απαραίτητο να συνεκτιµηθεί η στάση του Πεκίνου, 
στην εξέλιξη της «ελληνικής περιπέτειας» των µνηµονίων, και των διαπραγµατεύσεων µε την 
«τρόικα», από τη στιγµή, µάλιστα, που ο ίδιος ο Πρόεδρος Jiabao, φρόντισε να ξεκαθαρίσει την 
κινεζική θέση, στις πρόσφατες συνοµιλίες του µε τη Γερµανίδα Πρωθυπουργό Merkel. Η άποψη 
του Πεκίνου, που συµµερίζονται και άλλα ισχυρά κράτη-µέλη του ∆.Ν.Τ./I.M.F, όπως η Ρωσία, 
η Σαουδική Αραβία, και η Ιαπωνία, αν και προασπίζεται τα εµπορικά συµφέροντα της Κίνας, 
έχει ως αφετηρία την ανάγκη αποφυγής µιας παγκόσµιας κατάρρευσης. Γι΄ αυτό και 
περιλαµβάνει την απαίτηση διαγραφής µέρους του χρέους της Ελλάδας, πριν η χώρα 
καταρρεύσει, παρασέρνοντας στο χάος, όλα τα κράτη του ευρωπαϊκού νότου, που ούτως ή 
άλλως βρίσκονται σε δεινή θέση, το «άρρωστο» τραπεζικό σύστηµα της Ε.Ε., και εν τέλει 
ολόκληρο τον πλανήτη.  

Στο ίδιο πλαίσιο, δε µπορεί να περνά απαρατήρητη η απόφαση του Business Club του “S.C.O” 
(στις 28 Αυγούστου του 2012), για άνοιγµα Γραφείου-¨Στρατηγείου¨, στην Αθήνα, το οποίο θα 
συντονίζει την παρουσία του ¨Business Club¨ του “S.C.O”,  την εµπορική πολιτική και τις 
συναλλαγές των κρατών-µελών του, και των επιχειρήσεων που µετέχουν στο ¨Club¨, σε µια 
σειρά χωρών, η καθεµιά από τις οποίες έχει το δικό της, «ειδικό βάρος» (Ιταλία, Γαλλία, 
Κύπρος, Ισραήλ, και Ρουµανία), στην παρούσα οικονοµική και γεωπολιτική συγκυρία.        

- Τέλος, ειδικό ενδιαφέρον αποκτά, τόσο η στάση της Κίνας, όσο και του στενού πυρήνα του 
“S.C.O”, στην επικίνδυνη διαµάχη, που ξέσπασε εσχάτως, µεταξύ Πεκίνου και Τόκιο (που έχει 
τη συµπαράσταση της Ουάσιγκτον), και η οποία αφορά στην κυριαρχία στις διαφιλονικούµενες, 
ενεργειακού ενδιαφέροντος νήσους, Σενκάκου (Senkaku, όπως τις αποκαλεί η Ιαπωνία) ή 
Ντιαόγιου (Diaoyu, κατά την Κίνα), που βρίσκονται στο αρχιπέλαγος “Tiaoyutai”. Όταν, 
µάλιστα, από πολύ σοβαρές, φιλο-αµερικανικές πλευρές [5], διατυπώνεται η θέση πως, κρίση 
στα νησιά Σενκάκου/Ντιαόγιου, ίσως και να µην είναι τόσο “αθώα”, και να µην άπτεται απλώς 
στον κινεζικό εθνικισµό, αλλά  στις απώτερες επιδιώξεις της Ουάσιγκτον, να περιορίσει την 
κινεζική στρατιωτική ισχύ σε µία τοπική σύγκρουση, που µπορεί να δηµιουργούσε αλυσιδωτές 
αντιδράσεις στο εσωτερικό της κινεζικής πολιτικής, τότε η συγκεκριµένη διαµάχη απαιτείται να 
αναλυθεί περαιτέρω και να ιδωθεί µε τη σοβαρότητα που κρύβει. Επιπλέον, αν -όπως 
επιβάλλεται- το συγκεκριµένο ζήτηµα συσχετισθεί, και µε το κλίµα που διαµορφώνουν, στις 
Η.Π.Α., οι συνεχιζόµενες, και σταδιακά κλιµακούµενες, φραστικές επιθέσεις, του Mitt Romney, 
Ρεπουµπλικανού, προεδρικού υποψήφιου, που ασκεί δριµεία κριτική στην πολιτική του Barrack 
Obama, σε ότι αφορά στο ζήτηµα της εξέλιξης και του ρόλου της Κίνας, στο διµερές, αλλά και 
στο παγκόσµιο εµπόριο, είναι φανερό πως συµπληρώνει µια ενδιαφέρουσα τάση, στην 
Ουάσιγκτον.  
 
 
 
 

 
[4]: Επίσηµη Ιστοσελίδα του “S.C.O”:  http://www.sectsco.org/ 
 
[5]: http://www.theaustralian.com.au/: Malcolm Fraser -“ praise China's 'stability and sense of purpose” 
(September 26, 2012). [∆ιάλεξη, του φιλελεύθερου, πρώην Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, στο 
Πανεπιστήµιο της Μελβούρνης].  

http://www.sectsco.org/
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Μια τάση, η οποία επιθυµεί να τεθεί και να µετουσιωθεί σε νέα πολιτική, το θέµα Κίνα -
συνολικά-, και προπαντός  σε άµεση σχέση µε τη σταθερή διεύρυνση των στρατιωτικών 
δυνατοτήτων της εν λόγω χώρας, αλλά και της τάσης που καταγράφει τους τελευταίους µήνες, 
να προβαίνει σε µαζικές αγορές χρυσού, εγκαταλείποντας την αγορά αµερικανικών οµολόγων 
[6].      

  Εν κατακλείδι, η παρούσα εργασία, πέραν της επιβεβληµένης αναδροµής, στην εµπορική 
διπλωµατία της Κίνας, ως τις µέρες µας, επιχειρεί να ερµηνεύσει τις σύγχρονες προτεραιότητες 
της χώρας, όπως αυτές αποτυπώνονται, µε αφετηριακό ορόσηµο την προετοιµασµένη έξοδό της 
από τη διεθνή αποµόνωση. Με ασφαλές θεµέλιο, τα συµπεράσµατα που αφορούν στην πορεία 
που διαγράφει έκτοτε η Κίνα, καθίσταται κατά τεκµήριο εφικτή, η εύστοχη προσέγγιση των 
οριοθετηµένων στόχων της κινεζικής, εµπορικής διπλωµατίας, και οι µελλοντικές επιδιώξεις της, 
σε ό,τι αφορά στην παγκόσµια οικονοµία και στο παγκόσµιο εµπόριο, και κατ΄ επέκταση στη 
διεθνή, γεωπολιτική σκακιέρα.  

Όλα όσα προαναφέρθηκαν, και τα οποία συνεκτιµά η παρούσα εργασία, είναι φανερό 
πως διαµορφώνουν ένα πλέγµα παραγόντων, οι οποίοι απονέµουν κοµβικό ρόλο στην Κίνα, σε 
ό,τι αφορά στις µελλοντικές, παγκόσµιες εξελίξεις. Επιπλέον, τόσο το παγκόσµιο οικονοµικό 
τοπίο, όσο και τα γεγονότα που εξελίσσονται στη γεωπολιτική και την οικονοµική-εµπορική 
παράµετρο, του χώρου που ονοµάσαµε «ηφαιστειακό εφτάπλευρο», είναι φανερό πως 
αµφισβητούν ευθέως, και δείχνουν ικανά να ανατρέψουν, δεδοµένα και ισορροπίες, που 
χρονολογούνται από τη λήξη του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου. Προς ώρας, πάντως, ενισχύουν την 
πιθανότητα ραγδαίων ανακατατάξεων, που µπορούν να οδηγήσουν, ακόµη και σε οριστική 
µετατόπιση -προς ανατολάς- του Παγκόσµιου Οικονοµικού Κέντρου, το οποίο -για εφτά 
δεκαετίες και πλέον- είχε έδρα τις Η.Π.Α. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η παρούσα εργασία, 
επιχειρεί να παρουσιάσει, κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωµένα και σφαιρικά, τον ολοένα και 
σηµαντικότερο ρόλο της Κίνας, στην Παγκόσµια Οικονοµία, και στο παγκόσµιο γίγνεσθαι, 
ειδικά από τη στιγµή της ένταξής της στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (Π.Ο.Ε.)[7]. 
 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας, επιχειρείται µια λεπτοµερής, ιστορική αναδροµή, στο 
εξωτερικό εµπόριο και στους οικονοµικούς προσανατολισµούς της Κίνας, από τα αρχαία χρόνια 
µέχρι το 1949. Συγκεκριµένα, η πρώτη υποενότητα καλύπτει την περίοδο, από τους αρχαίους 
χρόνους µέχρι τις παραµονές του Α΄ Πολέµου του Οπίου. Στο τµήµα αυτό αναλύονται οι 
αναζητήσεις που προηγήθηκαν, της απόφασης της «Ουράνιας Αυτοκρατορίας», να υιοθετήσει 
και να τηρήσει µια µακροχρόνια πολιτική αποµόνωσης, από τον έξω κόσµο. Ακολουθεί, η 
ανάλυση του τρόπου, µε τον οποίο αντιµετώπισαν οι χώρες της ∆ύσης, το ελλειµµατικό ισοζύγιο 
των εµπορικών συναλλαγών τους µε την Κίνα, µέσω των δύο Πολέµων του Οπίου, και η 
παρουσίαση όσων επέβαλαν στην εν λόγω χώρα, δια των ετεροβαρών Συνθηκών, στις οποίες 
την υποχρέωσαν, µετά τη στρατιωτική συντριβή της.  
 
[6]: Peter Brimelow, ¨MarketWatch¨, April 12, 2012: «Μόνο τους τελευταίους επτά µήνες, η Λαϊκή 
∆ηµοκρατία της Κίνας έχει προσθέσει περισσότερο χρυσό στα αποθέµατά της -πάνω από 500 τόνους– από 
όσο διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα» ( articles.marketwatch.com/2012-04-12). 
 
[7]: Π.Ο.Ε / World Trade Organization (WTO):Ο διεθνής οργανισµός που ασχολείται µε τους κανόνες που 
διέπουν το διακρατικό εµπόριο. Ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1995, ως συνέχεια της Γενικής Συµφωνίας 
∆ασµών και Εµπορίου (GATT). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85#cite_note-0
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Έπεται η παρουσίαση των αποτελεσµάτων που διαµόρφωσαν οι παραχωρήσεις της 
Κίνας, προς µια σειρά ευρωπαϊκών κρατών και τις Η.Π.Α., οι οποίες άνοιξαν διάπλατα το δρόµο 
για την ουσιαστική, οικονοµική άλωση της «Ουράνιας Αυτοκρατορίας», µέσω του ανεξάρτητου 
διοικητικού, νοµικού, δικαστικού και φορολογικού καθεστώτος, που επέβαλαν οι χώρες της 
∆ύσης, στους σηµαντικότερους οικονοµικούς, κυρίως παραθαλάσσιους, εµπορικούς κόµβους 
της Κίνας. Και, το πρώτο µέρος της εργασίας, ολοκληρώνεται µε µια ιδιαίτερα κατατοπιστική 
ανάλυση, των εξαιρετικά σηµαντικών στοιχείων, που τηρούσε ο Οργανισµός των Λιµενικών 
Τελωνείων της Κίνας (Chinese Maritime Customs Organization / C.M.C., εν συντοµία), από την 
ίδρυσή του, το 1854, ως την επικράτηση του κοµµουνισµού στη χώρα, το 1949. 

 

Το Β΄ Μέρος της εργασίας, που καλύπτει την περίοδο της κοµµουνιστικής 
διακυβέρνησης της Κίνας, η οποία συνεχίζεται -µε κάποιες προσαρµογές- µέχρι σήµερα, 
παρουσιάζονται τα δεδοµένα που συσσωρεύτηκαν στη χώρα, µέχρι τη χρονική στιγµή που η 
ανάλυσή τους, από την ηγεσία της, οδήγησε στο σχεδιασµό και την εφαρµογή µιας 
εντυπωσιακής στροφής, στην οικονοµική και εµπορική διπλωµατία της Κίνας, που ξεκίνησε δυο 
χρόνια µετά το θάνατο του Μάο Τσε Τουνγκ.  

Στο Γ΄ Μέρος του πονήµατος, αναλύεται το φαινόµενο που συνιστά «παγκόσµιο 
παράδοξο». Μια χώρα που -στο εσωτερικό της- διατηρεί µηχανισµούς ασφυκτικού ελέγχου, 
στους τοµείς της οικονοµίας και του εµπορίου, να έχει υιοθετήσει, σε επίπεδο εξωτερικού 
εµπορίου, µια τόσο επιτυχή, ευέλικτη και δυναµική πολιτική, που της διασφαλίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα. Επίσης, αποτυπώνεται, η «ακροβατική 
ισορροπία» της Κίνας, η οποία, εξισορροπεί τις υποχρεώσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο του 
Π.Ο.Ε.,  χωρίς να διακυβεύει -µέχρι στιγµής-, ένα πρότυπο εσωτερικής διακυβέρνησης και 
οικονοµικής λειτουργίας, που εξακολουθεί να είναι συνώνυµο του αποµονωτισµού, σε σχέση µε 
τα συµβαίνοντα στη ∆ύση. Ενός αποµονωτισµού, που σύµφωνα µε τις χώρες και τους 
συνασπισµούς (π.χ. Ε.Ε.), που επικρίνουν και εγκαλούν το Πεκίνο, στα όργανα του Π.Ο.Ε., δε 
διαφέρει σηµαντικά από όσα εφάρµοζε η Κίνα, µέχρι το ξέσπασµα του Α΄ Πολέµου του Οπίου, 
ή στη µακρά περίοδο της διακυβέρνησής της, από το 1949 ως την απόφαση για την εφαρµογή 
των µεγάλων αλλαγών, στην εµπορική διπλωµατία της, όπως τις δροµολόγησε ο Ντεγκ Χσιάο 
Πίνγκ, κι όπως τις εξελίσσουν έκτοτε -σταθερά-, όλοι οι διάδοχοί του, στο τιµόνι της Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας της Κίνας. 

Τέλος, στο τελευταίο, ∆΄ Μέρος της εργασίας, επιχειρείται, µέσω της εξαγωγής των 
συµπερασµάτων, από όσα προηγήθηκαν, η εκτίµηση – πρόβλεψη της συνέχειας που 
οραµατίζεται η Κίνα, στο παγκόσµιο εµπόριο και την παγκόσµια οικονοµία, σε συνδυασµό µε 
όσα αφορούν τη στάση που διαµορφώνει απέναντί της, η µέχρι σήµερα παγκόσµια υπερδύναµη, 
καθώς και ο πιο σηµαντικός εµπορικός-οικονοµικός συνασπισµός, που συγκροτούν οι χώρες-
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
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ΧΑΡΤΗΣ  
 
Ευρασίας - Βόρειας Αφρικής: 
 
Το κόκκινο πλαίσιο ορίζει, 
 
¨το «ηφαιστειακό», γεωπολιτικό εφτάπλευρο¨,  
 
όπως εξελίσσεται στο 2ο εξάµηνο του 2012. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Ιστορική εξέλιξη της παρουσίας της Κίνας,  
                      στο διεθνές εµπορικό σύστηµα 
 
Α.1. Το εξωτερικό Εµπόριο της Κίνας, πριν το 1842 
 

Οι απαρχές του κινεζικού εξωτερικού εµπορίου, χάνονται στα βάθη της αρχαιότητας. Σε 
ό,τι αφορά στο εξωτερικό εµπόριο, δια των χερσαίων δρόµων, οι υπάρχουσες γραπτές πηγές και 
µαρτυρίες, επιβεβαιώνουν πως, γύρω στα 1.000 π.Χ., κατά µήκος του φηµισµένου «δρόµου του 
µεταξιού», που κατέληγε στη Μεσόγειο, οι Κινέζοι εµπορεύονταν είδη πολυτελείας, όπως ήταν 
το µετάξι, οι σκλάβοι, και τα µπαχαρικά. Γραπτές πηγές, επίσης, πιστοποιούν πως, αρκετούς 
αιώνες µετά, οι Κινέζοι επιδίδονται και σε θαλάσσιες εξερευνήσεις, σε συνδυασµό µε ένα είδος 
εξωτερικού εµπορίου της χώρας. Τον 4ο και τον 5ο αιώνα µ.Χ., κινεζικά πλοία κάνουν την 
εµφάνισή τους στη Siam (Ταϊλάνδη),  στην  Ceylon  (Κεϋλάνη/µετέπειτα γνωστή ως ¨Sri 
Lanka¨), αλλά  και  στην  India (Ινδία). Αργότερα, τον 8ο  αιώνα µ.Χ., το κινεζικό καντόνι του 
Guangzou καθιερώνεται  ως  το κέντρο των ποντοπόρων εµπορικών συναλλαγών της Κίνας, µε 
τους  Άραβες εµπόρους του Περσικού Κόλπου [8]. 

  
Σηµατοδοτώντας µια  στροφή, στις αναζητήσεις και στην οπτική της Κίνας, σχετικά µε 

το εξωτερικό εµπόριο, ο 11ος αιώνας µ.Χ., χαρακτηρίζεται από πιο κοντινούς προορισµούς. Τα 
κινεζικά πλοία πλέον, κατευθύνονται επί το πλείστον, στις κοντινές χώρες της Ασίας, Ιαπωνία, 
Κορέα και τις νήσους των Φιλιππίνων. Τον αµέσως επόµενο αιώνα (12ο), πάντως, οι Κινέζοι 
επιστρέφουν στο εγχείρηµα της εξερεύνησης πιο µακρινών περιοχών, που τους φέρνει στα 
ύδατα της Ινδονησίας και του Ινδικού Ωκεανού. Η προσπάθεια αυτή κορυφώνεται στο πρώτο 
µισό του 15ου αιώνα, και συγκεκριµένα µεταξύ 1405 και 1431. Την περίοδο αυτή, οι Κινέζοι 
αναλαµβάνουν εφτά (7) µεγάλες ναυτικές αποστολές. Κι είναι χαρακτηριστικό πως, τον πρώτο, 
καλά οργανωµένο, κινεζικό εξερευνητικό στόλο, που αποπλέει το 1405, συγκροτούν τριακόσια 
δέκα εφτά (317) σκάφη [9]. 

  
Σε µια χρονική περίοδο, που δεν ξεπερνά το ¼ του αιώνα, την ώρα που, η µεσαιωνική 

Ευρώπη δε θα µπορούσε ούτε καν να διανοηθεί  µια τέτοια αρµάδα, οι  Κινέζοι κατασκευάζουν 
και επιδιορθώνουν χίλια εξακόσια ογδόντα ένα (1681) πλοία, πιθανώς τα µεγαλύτερα που είχε 
δει ποτέ, ως τότε, ο κόσµος!... Τα συγκεκριµένα, εξερευνητικά ταξίδια, που ξεκίνησαν και 
ολοκληρώθηκαν µε επικεφαλής το ναύαρχο Τσενγκ- Χο, δεν είναι σαφές  αν είχαν σχέση  µε τις 
εµπορικές συναλλαγές του «Ουράνιου Βασιλείου», όπως ονοµαζόταν τότε η χώρα. Το 
πιθανότερο είναι πως, πρωταρχικός  στόχος  των εξερευνήσεων αυτών, ήταν η προβολή της 
δύναµης  της Κίνας, και η µεταλαµπάδευση της γνώσης και της συνείδησης της χώρας. Ακόµη, 
η απόσπαση δηλώσεων πίστης και υποτέλειας, και η συλλογή σπάνιων ειδών, για λογαριασµό 
του Αυτοκράτορα της δυναστείας των Μίνγκ [(Ming), που κυβέρνησαν τη χώρα για τρεις αιώνες 
(1344- 1644)]. Το βέβαιο είναι, πάντως, πως τα κινεζικά πλοία ήταν φορτωµένα µε πολύτιµα 
εµπορεύµατα, τα οποία µάλλον προορίζονταν για ανταλλαγή, και όχι για την ανοιχτή  αγορά. 
Αυτό πάντως, το πιο εντυπωσιακό, θαλάσσιο άνοιγµα της Κίνας, στον ευρύτερο κόσµο, στάθηκε 
εξαρχής «σηµείο αµφιλεγόµενο», στο εσωτερικό της χώρας, και τροφοδότησε έναν 
προβληµατισµό και µια αντιπαράθεση, που διήρκεσε κοντά εφτά δεκαετίες. 

 
 
[8],[9]: David S. Landes: ¨Ο πλούτος και η φτώχεια των εθνών: Γιατί µερικά έθνη είναι τόσο πλούσια, και 
µερικά τόσο φτωχά¨, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2005 (σελ. 142-148).  
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Η συζήτηση αυτή, σε συνδυασµό µε τις εντυπώσεις που µετέφεραν οι Κινέζοι 
εξερευνητές, κατέληξε στην επιλογή, ενός ιδιότυπου αποµονωτισµού, ο οποίος διατηρήθηκε, 
από την πλευρά της Κίνας, από το 1431, µέχρι το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα.  Κύριος 
παράγοντας, που καθόρισε την επιλογή αυτή, στάθηκε η ερµηνεία της διδασκαλίας του 
Κοµφούκιου, και η, εξ αυτής της αφετηρίας, καλλιέργεια µιας γενικευµένης απέχθειας προς το 
εξωτερικό εµπόριο. Είναι ενδεικτικό, των αυτοκρατορικών αποφάσεων, που ελήφθησαν, το 
γεγονός ότι, γύρω στα 1500 µ.Χ., όποιος κατασκεύαζε, στην Κίνα, πλοίο µε πάνω από δύο 
κατάρτια, καταδικαζόταν σε θάνατο. Λίγα χρόνια µετά, στα 1525 µ.Χ., οι αρχές των παράκτιων 
περιοχών έλαβαν αυτοκρατορική διαταγή, να καταστρέψουν όλα τα ποντοπόρα πλοία και να 
συλλάβουν τους ιδιοκτήτες τους! 

 

 Όσοι επιχείρησαν να αναλύσουν τις συγκεκριµένες αποφάσεις, απ΄ όποιο δρόµο κι αν 
προσέγγισαν το ζήτηµα της οριστικής διακοπής των εξερευνήσεων, που -εκ των πραγµάτων- 
είχαν άµεση σχέση και µε το εξωτερικό εµπόριο της Κίνας, σε ένα συµπέρασµα καταλήγουν: 
«Οι Κινέζοι, πήγαιναν κάπου για να επιδειχθούν και όχι για να δουν και να µάθουν. Για να 
αυτοπαρουσιαστούν , και όχι για να µείνουν. Για να τους δηλώσουν υπακοή και υποτέλεια, και όχι 
για να αγοράσουν»[10]. Ταυτόχρονα, όµως, είναι βέβαιο πως, παρά την έπαρσή τους, όσα είδαν 
στις χώρες που εξερεύνησαν, είτε αυτά αφορούσαν στο επίπεδο της ζωής των ανθρώπων και της 
συγκρότησης των χωρών που γνώρισαν, είτε στα προϊόντα που παράγονταν σε κάθε τόπο, τους 
ενίσχυσαν το συναίσθηµα της υπεροχής της Κίνας, που ήταν η θεµελιώδης αφετηρία των 
εξερευνήσεων, για όσο διάστηµα επιδόθηκαν σ΄ αυτές.  

 

Την ίδια, φθίνουσα  πορεία, ακολούθησαν και οι συναλλαγές της Κίνας, δια του 
χερσαίου «δρόµου του µεταξιού», πιθανότατα όχι µόνο λόγω της γραµµής που επικράτησε, αλλά 
και εξαιτίας της διάλυσης της Μογγολικής Αυτοκρατορίας, αλλά και της Οθωµανικής 
κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης (το 1453) και της Αλεξάνδρειας  (το 1517). Οι 
ανακατατάξεις αυτές, είχαν ως συνέπεια, την εκτίναξη, στα ύψη, του κόστους των χερσαίων, 
εµπορικών µεταφορών και συναλλαγών. Το πλαίσιο αυτό εξηγεί, γιατί τον 16ο αιώνα, όταν οι 
Ευρωπαϊκές  χώρες αρχίζουν να εξερευνούν τις θαλάσσιες οδούς προς την Ανατολή, η  Κίνα 
ήταν µόνο υποδοχέας εµπορικών προϊόντων.  

 

Οι  Πορτογάλοι είναι οι πρώτοι που έφτασαν στην Κίνα, το 1517, και σαράντα χρόνια 
µετά (το 1557), οι Κινέζοι τους επέτρεψαν να εγκατασταθούν στο Μακάο. Τους Πορτογάλους 
ακολούθησαν έµποροι από αρκετές χώρες, µε ανάλογα συµφέροντα, όπως οι Ισπανοί (1575), οι 
Ολλανδοί (1604) και οι Βρετανοί (1637). Μέσα σε έναν αιώνα και πλέον, η πρόοδος της 
τεχνολογίας, στη ναυπηγική και την πλοήγηση, και η σαφής επιλογή Ευρωπαϊκών χωρών στην 
κατεύθυνση του εξωτερικού εµπορίου, κυρίως προς τις παραθαλάσσιες χώρες της νότιας Ασίας 
και της Άπω Ανατολής, έφερε πολλούς Ευρωπαίους στα λιµάνια της Κίνας. Σταδιακά, η βάση 
των δραστηριοτήτων της Ολλανδίας έγινε η Ταϊβάν, ενώ κέντρα των Βρετανών εµπόρων 
διαµορφώθηκαν στη  Zhousan  (στη  Zhejiang), στο Xiamen  (στη Fujiam) και στη Guangzhou 
(στο Guangdong). 

 

Στο σηµείο αυτό, απαιτείται να επισηµάνουµε ότι, από την ίδρυσή της, µε βασιλικό 
διάταγµα, που υπογράφηκε την 31η ∆εκεµβρίου του 1600 µ.Χ., µια βρετανική, ηµικρατική          
-αρχικά- εµπορική εταιρεία, µε την ονοµασία ¨British East India Company¨ (¨Εταιρεία των 

   
 
 
 [10]: David S. Landes: ό.π.π. (σελ. 142-148). 
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Ανατολικών Ινδιών¨), που συγκροτήθηκε ως µηχανισµός εξωτερικού εµπορίου, απολάµβανε το 
προνόµιο της δυνατότητας, να εκδηλώσει µονοπωλιακά, το εµπόριο βρετανικών προϊόντων µε 
την Κίνα. Τη δεδοµένη χρονική στιγµή, στην ανατολή του 17ου αιώνα, η κινεζική 
αυτοκρατορική δυναστεία και οι ολιγάριθµες ελίτ της ώρας, είχαν σταθερό προσανατολισµό, 
τόσο στο επίπεδο της ιδεολογίας όσο και σ΄ αυτό της πολιτικής πρακτικής, προς τον εµπορικό 
αλλά και τον πολιτιστικό αποµονωτισµό της Κίνας. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα έδινε το δικαίωµα 
εµπορικών συναλλαγών στο έδαφός της, µόνο για περιορισµένες χρονικές περιόδους, και στη 
βάση ενός µηχανισµού που επέτρεπε τις ανταλλαγές, µεταξύ εγχώριων και ξένων εµπόρων, σε 
πολύ συγκεκριµένους τοµείς. Στην πορεία, µάλιστα, οι δυσκολίες στη διαχείριση των 
αντιπαραθέσεων, µεταξύ των Κινέζων και των αλλοδαπών εµπόρων, οι οποίοι δεν ασχολούνταν 
πάντα µε ειρηνικές, οικονοµικές δραστηριότητες, έκαναν την αυτοκρατορική ηγεσία της 
«Ουράνιας Αυτοκρατορίας», να βλέπει τους εµπορικούς περιορισµούς, ως καθήκον, που το 
υπαγόρευαν πολλοί παράγοντες. Αφενός η ανάγκη προάσπισης των στόχων της εσωτερικής 
πολιτικής, κι αφετέρου, η πίεση για απάντηση στις ταραχές, στην αταξία, ακόµη και στην 
πειρατεία, που είχαν ως πρωταγωνιστές, φυσικούς ή και ηθικούς αυτουργούς, τους αλλοδαπούς 
εµπόρους, στους οποίους αποδίδονταν, σχεδόν αποκλειστικά, όλες οι απεχθείς -για την κινεζική 
κοινωνία και οικονοµία- πρωτόγνωρες καταστάσεις. Υπό το βάρος των προβληµατισµών που 
τροφοδοτούσε η επίσκεψη εµπόρων στα παράλια της Κίνας, ο έντονος, δηµόσιος διάλογος, για 
την ενδεδειγµένη κινεζική στάση, διήρκεσε δύο περίπου αιώνες, µέχρι  η αυτοκρατορική ηγεσία, 
στα τέλη του 18ου αιώνα, εκφράζοντας το δηµόσιο αίσθηµα, να αποφασίσει τον περιορισµό του 
εξωτερικού εµπορίου, σε ένα µόνο λιµάνι, αυτό της Guangzhou (Γκουαντζού ή Καντόνας).  
 

Η συγκεκριµένη απόφαση, πάντως, φαίνεται πως λειτούργησε ως, η πιο βολική 
δικαιολογία, για τους Βρετανούς εµπορευόµενους, οι οποίοι την αξιοποίησαν ως δικαιολογία, 
για τη µικρή ζήτηση που είχαν τα βρετανικά προϊόντα στην Κίνα. Ωστόσο, η αλήθεια ήταν 
εντελώς διαφορετική. Άκρως διαφωτιστικά, είναι όσα αναφέρει ο James Matheson, επικεφαλής 
της ¨Jardine Matheson Co¨, µιας  από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις εµπορικής διαµεσολάβησης, 
στην Ασία[11], ο οποίος, το 1819, διαπιστώνει -µε έκπληξη- ότι, «πολλοί Βρετανοί έµποροι 
βαµβακερών υφασµάτων, από το Λανγκσάιρ (Lancashire), δεν κατορθώνουν να πουλήσουν τα 
προϊόντα τους στην Κίνα, καθώς αυτά είναι αποµιµήσεις κατώτερης ποιότητας»!( ). Έντεκα 
χρόνια µετά, το 1830, η ¨Matheson Co¨   υπογραµµίζει και πάλι, πως «τα κινεζικά βαµβακερά 
υφάσµατα έχουν ανώτερη ποιότητα και κοστίζουν ακριβότερα από τα προϊόντα που παράγονται 
στο Μάντσεστερ (Manchester)» [12]. Στο πλαίσιο αυτό, και χωρίς τα κατάλληλα εµπορεύµατα, 
για εξαγωγή στην Κίνα, απαιτούνταν τεράστιες ποσότητες αργύρου, προερχόµενες από τα 
ορυχεία των βρετανικών κτήσεων στην Αµερική, προκειµένου οι Βρετανοί έµποροι να 
εξακολουθήσουν να ανταποκρίνονται στη ζήτηση που είχαν στη ∆ύση, το µετάξι, η πορσελάνη 
και το τσάι της Κίνας. Αν αναλογιστούµε, µάλιστα, ότι το εµπορικό ισοζύγιο της Βρετανίας µε 
την Κίνα, εξελίσσονταν σε ολοένα και πιο ελλειµµατικό, από τα µέσα του 18ου αιώνα, είναι 
εύκολο να αντιληφθούµε την εναγώνια αναζήτηση των Βρετανών εµπόρων, να βρουν κάποιο 
προϊόν, µε το οποίο να περιορίσουν το εµπορικό έλλειµµα έναντι της Κίνας. Είναι ενδεικτικό 
ότι, στα τέλη του 18ου αιώνα, η ¨Εταιρεία των  Ανατολικών Ινδιών¨ κινδύνευσε µε χρεοκοπία, 
εξαιτίας, αφενός των άστοχων επιλογών της, στην Ινδία, κι αφετέρου, λόγω της παγιωµένης 
αντίληψης, στην «Ουράνια Αυτοκρατορία», για τα βρετανικά προϊόντα. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 [11], [12]: Greenberg, Michael (2000). Tuck, Patrick J.N.. ed. British Trade and the Opening of China, 
1800–1842. 9. New York: Routledge. ISBN 0-415-18998-5. p. 39. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-415-18998-5
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Στην προσπάθειά τους, να αποτρέψουν την επερχόµενη οικονοµική καταστροφή, οι ιθύνοντες 
της ¨Εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών¨, επί της ουσίας η επίσηµη Βρετανία, αποφάσισε να 
στηριχτεί στην παραγωγή του οπίου στις Ινδίες. Το νέο εµπορικό σχέδιο, προέβλεπε δύο στάδια: 
Το πρώτο ήταν, να προσφέρει αφειδώς το συγκεκριµένο «αγαθό» στους Κινέζους, ώστε να 
εθισθούν στη χρήση του, όσο το δυνατόν περισσότεροι. Σε δεύτερο στάδιο, θα επιχειρούσε 
οργανωµένο εµπόριο οπίου, στο εσωτερικό της «Ουράνιας Αυτοκρατορίας», δια του οποίου θα 
µπορούσε να επιδιώξει το «κλείσιµο της ψαλίδας» στο ισοζύγιο των εµπορικών συναλλαγών µε 
την Κίνα.  

 
Το πόσο δύσκολο ήταν, να επιτευχθεί ο στόχος δια της ευθείας εµπορικής οδού, έγινε 

αντιληπτό πολύ σύντοµα, όταν το πρώτο µεγάλο φορτίο οπίου, από την Ινδία, έφθανε στην 
Καντόνα, το 1781 [13]. Οι Κινέζοι, οι οποίοι γνώριζαν το όπιο, αλλά το χρησιµοποιούσαν µόνο 
ως φάρµακο, δεν έδειξαν το παραµικρό ενδιαφέρον, κι έτσι το πλοίο αναγκάστηκε να επιστρέψει 
στην Ινδία, µε άθικτο το φορτίο του. Οι Άγγλοι, ωστόσο, επανήλθαν µε µια απλή και 
αποτελεσµατική µέθοδο: Μικρές ποσότητες οπίου άρχισαν να αποστέλλονται και να 
διακινούνται στην Κίνα, µέσω δικτύων λαθρεµπόρων, οι οποίοι δηµιούργησαν και διεύρυναν, 
κατά γεωµετρική πρόοδο, µια πελατεία ναρκοµανών, που θα µπορούσε, στο µέλλον, να 
υλοποιήσει τους σχεδιασµούς τους. Στις επόµενες δεκαετίες, όµως, οι ποσότητες του οπίου που 
έµπαιναν λαθραία στην Κίνα, αυξήθηκαν θεαµατικά, µε τη βοήθεια διεφθαρµένων, Κινέζων 
δηµόσιων υπαλλήλων, οι οποίοι έκλειναν ευχαρίστως τα µάτια, στο λαθρεµπόριο, µε κάποιο 
αγγλικό «φιλοδώρηµα». Έτσι, σε σχετικά σύντοµο χρόνο, η Βρετανία, όχι µόνο έκλεινε την 
ψαλίδα στις συναλλαγές της µε την Κίνα, αλλά και διαµόρφωνε µια νέα πηγή συσσώρευσης 
πλούτου. Το ασήµι, µε το οποίο οι Βρετανοί πλήρωναν στους Κινέζους, για να αγοράσουν τσάι, 
πορσελάνες και µετάξι, αφού οι Κινέζοι συναλλάσσονταν µόνο µε ράβδους αργύρου, άρχισε 
σταδιακά να επιστρέφει στα θησαυροφυλάκια της ¨Εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών¨, µέσω 
των πωλήσεων οπίου. Η διάθεση οπίου, στην κινεζική αγορά, που  µετά βίας έφθανε τους 15 
τόνους το 1730, εκτοξεύθηκε στους 1.400 τόνους, τη στιγµή που η ¨Matheson Cο¨, συνέχιζε να 
διαπιστώνει τη δικαιολογηµένη αδιαφορία των Κινέζων για τα υπόλοιπα βρετανικά προϊόντα. 

 
Η ανησυχητική εξάπλωση της χρήσης οπίου, στο εσωτερικό της χώρας του, ανάγκασε 

τον Κινέζο Αυτοκράτορα Τζια–Τσινγκ, το 1810, να απαγορεύσει τη διάθεση του οπίου στην 
επικράτεια του «Ουράνιου Βασιλείου», µε το αιτιολογικό ότι, «έκανε κακό στην υγεία, και 
υπονόµευε τα ήθη και τους καλούς τρόπους του λαού». Ωστόσο, για είκοσι οχτώ (28) χρόνια, από 
την έκδοση του εν λόγω διατάγµατος, οι Άγγλοι και οι ντόπιοι συνεργάτες τους αγνοούσαν την 
απαγόρευση. Το 1838, όµως, υπό το βάρος της κοινωνικής πίεσης, που διαµόρφωνε η εξάπλωση 
της χρήσης οπίου, ο αυτοκράτορας Γκουάνγκ- Ντάο, αποφάσισε να λάβει πιο δραστικά µέτρα, 
σε ό,τι αφορούσε στην εισαγωγή και διάθεση της ναρκωτικής ουσίας στη χώρα του. Σύµφωνα µε 
νέο διάταγµα, που εξέδωσε, όχι µόνο απαγορεύονταν η εισαγωγή οπίου από τα µεγάλα λιµάνια 
της χώρας, αλλά προβλέπονταν και η καταδίκη σε θάνατο για τους ντόπιους εµπόρους. Την 
εφαρµογή του διατάγµατος αυτού, ανέλαβε ο Λιν Τσε Χσου, κυβερνήτης της επαρχίας Χου-
Χουάνγκ, «ζηλωτής» κοµφουκιανιστής, που είχε το προσωνύµιο «καθαρός ουρανός», κι από 
τότε θεωρείται εθνικός ήρωας της Κίνας [14].  

 
 
 

[13], [14]: ¨Οι µεγάλες Συνθήκες, Τάο Κουάνγκ, 1782-1850¨. Εφηµερίδα «Το Βήµα», 12/10/2003,  
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=154500.  

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=154500
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Η άρνηση των Άγγλων να συµµορφωθούν, µε τις αποφάσεις της Κίνας, οδήγησε στην 
επιβολή εµπάργκο, σε όλα τα βρετανικά προϊόντα, γεγονός που θεωρήθηκε αιτία πολέµου από 
τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν όταν οι άνδρες του Λιν Τσε 
Χσου κατάσχεσαν στην Καντόνα, ένα µεγάλο φορτίο οπίου, που ισοδυναµούσε µε τις εισαγωγές 
ενός χρόνου. Ο «καθαρός ουρανός», που παράλληλα δηµιούργησε κι ένα κέντρο αποτοξίνωσης 
στην Καντόνα, πρόβαλε ποικιλοτρόπως το δέλεαρ της αµνηστίας, για τους χρήστες οπίου, που 
θα αποφάσιζαν να απεξαρτηθούν, και γενικά διαµόρφωνε ένα ισχυρό ρεύµα εναντίον των 
εισαγωγών και της χρήσης οπίου.  
 
Α.2. Το κινεζικό εµπόριο, την περίοδο 1842-1949 
 
Α.2.1. Ο Α΄ Πόλεµος του Οπίου (1839-1842) & η ¨Συνθήκη του Nanjing¨ (Ναγκίνγκ)  
 

Η αφορµή, για την πολεµική αναµέτρηση της Βρετανίας µε την Κίνα, στάθηκε ο φόνος 
ενός Κινέζου χωρικού, από µεθυσµένους Άγγλους ναύτες, τον Ιούλιο του 1839. Η Βρετανία, 
αρνήθηκε να παραδώσει τους κατηγορούµενους, στις κινεζικές αρχές, επικαλούµενη έλλειψη 
εµπιστοσύνης προς το νοµικό σύστηµα της χώρας. Η απόφαση αυτή, προκάλεσε την 
αγανάκτηση των Κινέζων, και πυροδότησε εχθροπραξίες, οι οποίες που ξεκίνησαν στις 4 
Σεπτεµβρίου του 1839. Τρία χρόνια αργότερα, στις 29 Αυγούστου του 1842, η σύρραξη αυτή, 
που έµεινε στην ιστορία ως ο Α΄ Πόλεµος του Οπίου, έληξε µε νίκη των αριθµητικά 
µικρότερων, αλλά καλύτερα εξοπλισµένων Βρετανικών δυνάµεων.  
 
Η ήττα της Κίνας, και επισφραγίστηκε µε τη «Συνθήκη του Νανκίνγκ» (Nanjing) [15], η οποία 
προέβλεπε:                        
- Την παραχώρηση του Χονγκ- Κονγκ στη Βρετανία.  
- Την παραχώρηση πέντε λιµανιών της νοτιοανατολικής Κίνας, για το εµπόριο και τη              
   διαµονή  των Βρετανών ( Σαγκάη, Νίνγκπο, Φουτσόου, Αµόι και Καντόνα ).            
- Ετεροδικία για τους Βρετανούς υπηκόους.                                                                                   
- Καταβολή πολεµικών αποζηµιώσεων  από την πλευρά της Κίνας .     

 
∆ύο χρόνια µετά, το 1844, παρόµοια εµπορικά προνόµια, µε αυτά της Βρετανίας, 

απέκτησαν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και η Γαλλία, µε τις Συνθήκες της Γουανγκία και 
της Βαµπόα αντίστοιχα [16]. 
 
Α.3.    Το εξωτερικό εµπόριο της Κίνας, µετά το 1949  
 
Α.3.1.  Ο Β΄ Πόλεµος του Οπίου, οι Συνθήκες του Τιεντσίν & η Σύµβαση του Πεκίνου.  
             Οι νέοι εµπορικοί παίκτες στα κινεζικά παράλια & το Πρωτόκολλο των Μπόξερ. 
 

Στο εσωτερικό της Κίνας, η ήττα και το περιεχόµενο της Συνθήκης του Νανκίνγκ, 
στάθηκε η αφορµή εξέγερσης τµήµατος του στρατού και της γραφειοκρατίας, που ανακήρυξε, 
το 1850, χωριστό κράτος, µε την επωνυµία «Ουράνιο Βασίλειο της Αιώνιας Ειρήνης» (Taiping 
Tian Guo) µε πρωτεύουσα το Νανκίνγκ (Nanjing).  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[15]: Hsu, ¨The Rise of Modern China¨: p. 190-92. 
[16]: Trade and Diplomacy on the China Coast: The Opening of the Treaty Ports, 1842-1854. 2 vols. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1953. 
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Υπό το βάρος της ήττας και του εσωτερικού διχασµού, στις 8 Οκτωβρίου του 1856, 
αυτοκρατορικοί  αξιωµατούχοι συνέλαβαν το πλήρωµα του, υπό βρετανική σηµαία, κινεζικού 
πλοίου «Βέλος», «για πειρατεία και λαθρεµπόριο» [17]. Οι Άγγλοι, επικαλέστηκαν πως οι 
Κινέζοι τελωνειακοί έσκισαν τη Βρετανική σηµαία και κήρυξαν εκ νέου τον πόλεµο στον 
αυτοκράτορα. Στο πλευρό της Βρετανίας, στο Β΄ Πόλεµο του Οπίου, συντάχθηκαν και οι 
Γάλλοι, υπό το πρόσχηµα της δολοφονίας ενός ιεραπόστολου, συµπατριώτη τους, στις αρχές του 
1856. Επιπλέον, οι Η.Π.Α και η Ρωσία, δήλωσαν τη συµπαράστασή τους προς την Αγγλία και τη 
Γαλλία. Σε λιγότερο από δύο χρόνια, οι Αγγλο-Γάλλοι, αφού κατέλαβαν την Καντόνα, 
ανάγκασαν τους Κινέζους, τον Ιούνιο του 1858, να υπογράψουν τη «Συνθήκη του Τιεντσίν», 
που προέβλεπε:                                                                                        
 
- Την  εγκατάσταση διπλωµατικών αποστολών της Βρετανίας, της Γαλλίας, των Η.Π.Α   
  και της Ρωσίας, στο Πεκίνο, που -την εποχή εκείνη- ήταν «Απαγορευµένη Πόλη». 
 
- Το άνοιγµα δέκα νέων λιµανιών, για εµπορική δραστηριότητα.     
 
- Ελευθερία  κινήσεων, για τους ξένους, στο εσωτερικό της Κίνας και ελευθερία των   
  χριστιανών ιεραποστόλων να διαδίδουν την πίστη τους.      
 
- Νοµιµοποίηση των εισαγωγών οπίου στην Κίνα.        
 
- Καταβολή µεγάλων πολεµικών αποζηµιώσεων, από τη πλευρά της Κίνας, στη  
   Βρετανία και στη Γαλλία.   
 

O Β΄ Πόλεµος του Οπίου, όπως ονοµάστηκε η σύρραξη που ξέσπασε σο 1856, δεν 
έµελλε να ολοκληρωθεί  µε τη «Συνθήκη του Τιεντσίν», αφού -στη συνέχεια- ο Κινέζος 
Αυτοκράτορας Φουνγκ - Χσιάν, αρνήθηκε να την επικυρώσει. Η απόφασή του στάθηκε η 
αφορµή για επανάληψη των εχθροπραξιών, το 1859, και στην κατάληψη του Πεκίνου, από τις 
ενωµένες δυνάµεις Αγγλίας και Γαλλίας, οι οποίες έβαλαν φωτιά στα θερινά ανάκτορα και 
προέβησαν σε λεηλασίες, µε αποτέλεσµα να ανατρέψουν τον αυτοκράτορα και να αναγκάσουν 
τον αδερφό του, και νέο αυτοκράτορα, Κουνγκ Τσιν Γουάνγκ, να υπογράψει τη «Σύµβαση του 
Πεκίνου», στις 18 Οκτωβρίου του 1860, δια της οποίας επικυρωνόταν η «Συνθήκη του 
Τιεντσίν».  Στη συνέχεια, οι νικητές βοήθησαν το νέο Αυτοκράτορα της Κίνας να καταστείλει 
την εξέγερση του Taiping Tian Guo, του ¨Ουράνιου Βασιλείου της Αιώνιας Ειρήνης¨, και να 
αποκαταστήσει την ενότητα της Κίνας, το 1864.  

 
Μετά το δεύτερο κύκλο εχθροπραξιών, στα κέρδη της Βρετανίας προστέθηκε, από το 

Νοέµβριο του 1860, και η εκχώρηση της Χερσονήσου Κόουλουν, απέναντι από το Χονγκ-
Κονγκ. Επίσης, µέσω µιας «∆εύτερης Συνθήκης του Τιεντσίν», το 1885, µε την οποία 
τερµατίστηκε ο σινο-γαλλικός πόλεµος, το Ανάµ παραχωρήθηκε στη Γαλλία.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[17]: ¨Οι µεγάλες Συνθήκες,Τάο Κουάνγκ, 1782-1850¨. Εφηµερίδα «Το Βήµα»: ό.π.π.  
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Οι ετεροβαρείς συνθήκες, µε τις οποίες επισφραγίστηκαν οι δύο Πόλεµοι του Οπίου, 
είχαν και συνέχεια, τα αµέσως επόµενα χρόνια. Συγκεκριµένα το 1895, µε τη «Συνθήκη του 
Σιµονοσέκι», η Κίνα, µετά την ήττα της στο σινο-ιαπωνικό πόλεµο, αναγκάστηκε να εκχωρήσει 
στην Ιαπωνία την Ταϊβάν, και τα νησιά Πεσκαδόρες, να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της 
Κορέας, και να παραδώσει και άλλα κινεζικά λιµάνια στα χέρια των ∆υτικών και των Ιαπώνων. 
Οι τελευταίοι, µάλιστα, απέκτησαν το δικαίωµα να εγκαθιστούν και να εκµεταλλεύονται 
βιοµηχανίες σε κινεζικό έδαφος.  

 
Στο ίδιο πλαίσιο, η Γερµανία, που ήταν ο «νέος παίκτης στην περιοχή, απέκτησε ορυχεία 

στο Σαντούνγκ και ναυτική βάση στο Κιάου Τσόου. Τρία χρόνια αργότερα, το 1898, η 
Βρετανία, µε το πρόσχηµα ότι χρειαζόταν µεγαλύτερη έκταση, για να προστατέψει την αποικία 
της στο Χονγκ- Κονγκ, ζήτησε από την Κίνα, να ενοικιάσει µια περιοχή χιλίων τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων (1000 τ.χµ), στο βόρειο µέρος της χερσονήσου Καουλούν. Η εµπορική πράξη, που 
συµφώνησαν τα δύο µέρη, επικυρώθηκε µε τη «∆εύτερη Συνθήκη του Πεκίνου», τον Ιούνιο του 
1898, τέθηκε σε εφαρµογή την 1η Ιουλίου του 1898, και έληξε την 1η Ιουλίου του 1997.  
  

Τέλος, το 1901, µετά την αποτυχία της «Εξέγερσης των Μπόξερ» [18], όπως  τους 
ονόµασε η ∆ύση, δια της οποίας οι Κινέζοι επιχείρησαν να απαλλαγούν από τους πολλούς 
ξένους δυνάστες τους, η Ουράνια Αυτοκρατορία, υπογράφοντας το «Πρωτόκολλο των Μπόξερ» 
[19], αποδέχτηκε τη στάθµευση ξένων στρατιωτικών δυνάµεων, σε στρατηγικά σηµεία της 
χώρας, από το Πεκίνο ως τα παράλιά της.  

 
Στο εµπορικό επίπεδο, το αποτέλεσµα των δύο «Πολέµων του Οπίου» ήταν, τα λιµάνια 

που παραχώρησε η Κίνα, για το εξωτερικό εµπόριο, από πέντε (5) που ήταν το 1842, να 
φθάσουν σταδιακά, στα πενήντα (50), µέχρι το 1911.    
 
Α.4. Το εµπόριο, στην Κίνα, υπό τη Συνθήκη του Συστήµατος των Λιµανιών (CMC)   
  

Η ασθενής κυβέρνηση της Κίνας, µετά τις ήττες, που υπέστη η χώρα, στους δύο 
Πολέµους του Οπίου, τη διάβρωση των µηχανισµών ελέγχου του εµπορίου, που είχε αρχίσει 
πολύ πριν την ένοπλη αντιπαράθεσή της µε τη Βρετανία και τις άλλες χώρες της ∆ύσης, και σε 
συνδυασµό µε την έλλειψη σαφούς πλαισίου κανόνων, και των απαραίτητων ελεγκτικών 
θεσµών, είδε την κατάρρευση των εσόδων, από τους εµπορικούς δασµούς, µετά τη συνθήκη του 
Nanjing. Σ΄ αυτό το κλίµα δηµοσιονοµικής στενότητας, απογοήτευσης και δυσπιστίας, και µε τις 
υποχρεώσεις των πολεµικών αποζηµιώσεων «να τρέχουν», αλλοδαποί Πρόξενοι, το 1854, 
αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα µηχανισµό που θα κάλυπτε το συγκεκριµένο κενό, µε την 
ονοµασία “Chinese Maritime Customs Service” (από τα αρχικά του “C.M.C”), µε σκοπό να 
συλλέγουν τους εµπορικούς δασµούς, από τα προϊόντα που διακινούνταν από και προς τα 
λιµάνια της Κίνας. Το εγχείρηµά τους αντιµετωπίστηκε, µε δυσπιστία έως και εχθρότητα, τόσο 
από τον κινεζικό παράγοντα όσο και από µια µεγάλη οµάδα ξένων εµπόρων, µεταξύ των οποίων 
και λαθρεµπόρων ή τυχοδιωκτών, που είχαν στήσει «χρυσές δουλειές» στα παράλια της χώρας. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[18],[19]: Gegen die ausländischen Barbaren: Die "Boxer" und ihr Mythos, von Iwo Amelung, 
(http://www.dhm.de/) – [ Γερµανικό Ιστορικό Μουσείο (DHM)].  
 

http://www.dhm.de/
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Ο µηχανισµός του “C.M.C”, παρά το γεγονός ότι, στην αφετηρία του, είχε ως βασικό, 
πρωταρχικό στόχο, τη διεύρυνση της πολιτικής επιρροής των δυτικών δυνάµεων στην Κίνα, και 
τη διασφάλιση της δυνατότητάς της, να καταβάλλει τις επιβληθείσες πολεµικές αποζηµιώσεις, 
δεν άργησε να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα και για την ίδια την Κίνα. Σε σύντοµο χρόνο, η 
λειτουργία του “C.M.C” [20], κατάφερε µια πραγµατική αύξηση στα έσοδα της κεντρικής 
Κυβέρνησης της Κίνας, και θέσπισε κανόνες, η λειτουργία των οποίων λειτούργησε 
ενθαρρυντικά και αποτελεσµατικά, για το εµπόριο. Έτσι, παρά τις αρχικές αντιδράσεις, από την 
πλευρά των ξένων εµπόρων και των Κινέζων αξιωµατούχων, που είδαν τα προσωπικά τους 
έσοδα να µειώνονται,  το νέο σύστηµα, µέσα σε διάστηµα δύο (2) ετών, συνάντησε την πλήρη 
αποδοχή, από όλους, τους νόµιµους, εµπλεκόµενους παράγοντες, καθώς περιόριζε δραστικά τη 
δράση και την προοπτική κέρδους, για τους κάθε λογής παράνοµους. Απόλυτα φυσιολογικά, 
λοιπόν, ο µηχανισµός του “C.M.C” επεκτάθηκε σταδιακά και σε άλλους τοµείς, όπως τα 
Ταχυδροµεία, η Ακτοφυλακή, η λειτουργία των Λιµανιών, η διαχείριση της Ναυσιπλοΐας, και το 
σύστηµα αναφοράς των καιρικών συνθηκών. 

 
Με την πάροδο του χρόνου, οι πληροφορίες και οι προβλέψεις, που προέρχονταν από το 

σύστηµα  του “C.M.C”, στο οποίο προΐσταντο, ένας Βρετανός, Γενικός Επιθεωρητής, µαζί µε 
έναν Κινέζο οµόλογό του, Επιθεωρητή των Τελωνείων της χώρας, κατέστησαν τόσο αξιόπιστες, 
ώστε η Κίνα, ήταν σε θέση, όποτε το επιθυµούσε, να µπορεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιµα, αλλά 
και τα προσδοκώµενα έσοδά της, ως εγγύηση, σε έναν ενδεχόµενο εξωτερικό δανεισµό. Κατ΄ 
αναλογία, το αρχειακό υλικό της “C.M.C”, και ιδίως οι επίσηµες εκθέσεις της, κατέστησαν         
-σταδιακά- µια πηγή αξιόπιστων πληροφοριών, τόσο για το εξωτερικό εµπόριο της Κίνας, όσο 
και για τις εµπορικές συναλλαγές των δυτικών στην εν λόγω χώρα, για το χρονικό διάστηµα 
µέχρι το 1948.     

 
Οι εξαγωγικές συναλλαγές της Κίνας, ως το 1900, δείχνουν ότι η χώρα εξάγει το 75% 

του εµπορίου της (εκτός του Hong Kong) στη Μ. Βρετανία, τη στιγµή που το Βρετανικό µερίδιο 
στην Κίνα, κινείται στο 10%. Επίσης, ένα σηµαντικό τµήµα των εξαγωγών της Κίνας 
κατευθύνεται στη Ρωσία, ενώ η συγκεκριµένη χώρα δεν ήταν τόσο σηµαντική για τις εισαγωγές. 

 
Τον 20ο αιώνα, ένα αριθµός επιπλέον χωρών, έγινε σηµαντικός για το εµπόριο της Κίνας. 

Κατά το πρώτο µισό του 20ου αι., η Ιαπωνία ήταν η πιο σηµαντική πηγή των κινεζικών 
εισαγωγών, ακολουθούµενη από τις Η.Π.Α., ενώ η Μ. Βρετανία είχε πέσει στην τρίτη θέση. 
Πέρα από το επίπεδο του συνολικού  εµπορίου, η φύση των εµπορευµάτων που εισάγονται από 
αυτές τις χώρες διέφερε, µε τη Μ. Βρετανία και τις Η.Π.Α. να εξάγουν στην Κίνα περισσότερες 
µηχανές και άλλα παραγωγικά προϊόντα, από ότι η Ιαπωνία. Σηµαντικά ποσοστά των 
εισαγόµενων προϊόντων, προέρχονται επίσης, από µια σειρά άλλων κοντινών χωρών και 
αποικιών, όπως οι Ολλανδικές - Ανατολικές Ινδίες, η Γαλλική Ινδοκίνα, η Σιγκαπούρη και η 
Αυστραλία. Μεταξύ των χωρών της Ηπειρωτικής Ευρώπης, οι σχετικά πρώιµα 
βιοµηχανοποιηµένες (Γερµανία, Βέλγιο), κατέχουν µεγαλύτερο µερίδιο από τις άλλες, όπως για 
παράδειγµα από την Ιταλία. Σε γενικές γραµµές, ενώ η σχετική σηµασία του εµπορίου µε την 
Βρετανική Αυτοκρατορία, είχε µειωθεί, η εξέλιξη των εµπορικών συναλλαγών της Κίνας 
µεταβλήθηκε οµαλά µετά τον 19ο αι. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[20]: Chinese Maritime Customs project,  
University of Bristol,  (http://www.bristol.ac.uk/history/customs/).  
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Εξετάζοντας τα διαγράµµατα των κινεζικών εισαγωγών, για τις αρχές του 20ου αιώνα, 
κατανοούµε ότι, ο ρόλος της Ιαπωνίας άλλαξε σηµαντικά, καθώς το µερίδιό της αυξήθηκε, κι 
από 20%, εκτοξεύθηκε κοντά στο 40%, µεταξύ του 1915 και του 1925, προτού οι εξαγωγές της 
προς την Κίνα πέσουν δραστικά, πολύ κοντά στο 0%, στο τέλος του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου. 
Οι επιπτώσεις της εν λόγω παγκόσµιας σύρραξης, απεικονίζονται επίσης, και στο διαρκώς 
µειούµενο µερίδιο της Γερµανίας. Οι Η.Π.Α. έγιναν η πιο σηµαντική πηγή προέλευσης των 
κινεζικών εισαγωγών, σε ποσοστό µεγαλύτερο από το 60%, όχι µόνο επειδή ήταν µεγάλη χώρα, 
αλλά κυρίως, επειδή η αµερικανική οικονοµία δεν είχε καταστραφεί, από τον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Από το 1946, πάνω από το µισό των κινεζικών εξαγωγών, κατευθυνόταν στις Η.Π.Α. 
Επίσης, πρέπει να επισηµάνουµε ότι, ενώ για το εξαγωγικό εµπόριο της Κίνας, η σηµασία της 
Ιαπωνίας κατέστη κορυφαία για µισό αιώνα, µετά των Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, στη συνέχεια, 
έπαψε να έχει ενδιαφέρον. Το µερίδιο της Μ. Βρετανίας κινούνταν περίπου στο 10%, όλο αυτό 
το διάστηµα, και εξακολούθησε να είναι ένας σηµαντικός προορισµός για τα κινεζικά 
εµπορεύµατα, σε αντίθεση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία. Υπάρχει, επίσης, ένα 
σχετικά υψηλό κλάσµα των κινέζικων εξαγωγών, περίπου 25%, το οποίο πηγαίνει σ’ άλλες 
χώρες από εκείνες που εµφανίζονται στο διάγραµµα. Κι αυτό, είναι -αναµφισβήτητα- ένα 
ξεκάθαρο σηµάδι της επιτυχίας της Κίνας να διεισδύσει σε νέες αγορές, αυξάνοντας τα έσοδά 
της από ένα νέο σύνολο χωρών [21]. 

 
Α.5 Η διακύµανση του µεριδίου της Κίνας στο Παγκόσµιο Εµπόριο 
 
     Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι εµπορικές στατιστικές για πολλές χώρες του κόσµου έγιναν 
διαθέσιµες. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιµο να εξετάσει κανείς το µερίδιο της Κίνας στο Παγκόσµιο 
Εµπόριο, σε σύγκριση  µε πολλές άλλες χώρες. Η Κίνα αντιπροσώπευε περίπου το 2% του 
Παγκόσµιου Εµπορίου, από το 1913-1938, µε τη καλύτερη στιγµή  της, να βρίσκεται στη 
δεκαετία του 1920. Όπως θα δούµε παρακάτω, χρειάστηκε να παρέλθει ένα µεγάλο µέρος του 
20ου αιώνα, προτού επανακτήσει αυτό το µερίδιο. Αναφορικά µε τις άλλες χώρες, η Κίνα, έχει 
περίπου τα 3/4 του εξωτερικού εµπορίου της Ιαπωνίας, και περίπου τα 2/3  του εξωτερικού 
εµπορίου της Ινδίας. Απόλυτα φυσιολογικά, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, το 
εξωτερικό εµπόριο της Κίνας, έχει τεράστιες αποστάσεις από τις βιοµηχανικές χώρες, όπως η Μ. 
Βρετανία, οι Η.Π.Α. και η Γερµανία. Το µερίδιο της Κίνας, στο Παγκόσµιο Εµπόριο, ήταν 
µικρότερο από το µερίδιο της στο Παγκόσµιο Α.Ε.Π. Αυτό συνέβη, επίσης, για τις Η.Π.Α., την 
Ιαπωνία, και σε διαφορετικό βαθµό για την Ινδία. Επιπλέον, εάν επικεντρωθούµε στην 
αναπτυγµένη Ινδία, η αναλογία των συναλλαγών και του πληθυσµού της Ινδίας είναι 1 προς 5,  
ενώ για την Κίνα, 1 προς 13. Την ίδια στιγµή, είναι δύσκολο να καταλήξουµε, από αυτήν την 
παρατήρηση, στο συµπέρασµα ότι, το εξωτερικό εµπόριο της Κίνας ήταν ασυνήθιστα µικρό, 
επειδή ένας δεδοµένος παγκόσµιος πληθυσµός είναι δεσµευµένος µε το εσωτερικό εµπόριο, σε 
σχέση µε το µέγεθος του πληθυσµού της εν λόγω χώρας. Αλλά, και για έναν επιπλέον λόγο: 
επειδή, η Κίνα, ήταν σχεδόν κατά 50% µεγαλύτερη, σε πληθυσµό, από την Ινδία, τη δεδοµένη 
χρονική τη στιγµή.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[21]: “Modern China and the Imperial Maritime Customs”, 
 http://gis.rchss.sinica.edu.tw/cmcs/digital-library. 
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Συνοψίζοντας, τα συµπεράσµατά µας, επισηµαίνουµε πως, µετά τους δύο Πολέµους του 
Οπίου, η Βρετανία και άλλες µεγάλες Ευρωπαϊκές Χώρες, ήταν οι βασικοί εµπορικοί εταίροι της 
Κίνας. Ωστόσο, από τις αρχές του 20ου αιώνα, η Κίνα έδωσε έµφαση σε άλλες χώρες, όπως οι 
Η.Π.Α. και η Ιαπωνία. Κι αυτό έγινε εξαιτίας της φύσης, της ποιότητας και της ζήτησης των 
βασικών προϊόντων της, που ήταν αντικείµενο διαπραγµάτευσης. 
 
Α.6. Η δοµή του κινεζικού εµπορίου 
 

Μέχρι το 1870, οι µεγαλύτερες, σε όγκο αξία, από τις εισαγωγές της Κίνας, αφορούσαν 
το όπιο. Από την εν λόγω χρονική στιγµή, η σηµασία του οπίου µειώθηκε, πρώτον εξαιτίας της 
αύξησης της εγχώριας παραγωγής και δεύτερο, µε τη θέσπιση των ολοένα και πιο 
αποτελεσµατικών, εσωτερικών και διεθνών, αντιναρκωτικών νόµων, που καταλήγουν, το 1917, 
στην απαγόρευση τόσο της εγχώριας παραγωγής, όσο και των εισαγωγών οπίου. Ένας άλλος 
τοµέας, που αφορά στα βαµβακερά προϊόντα, αντιπροσώπευε περίπου το 30% όλων των 
εισαγωγών της Κίνας, µέχρι το 1920. Ωστόσο, τα βαµβακερά και τα µάλλινα προϊόντα, που ποτέ 
δεν έπεισαν για την ποιότητά τους, άρχισαν να εξαφανίζονται τον 20ο αιώνα. Εξάλλου, η Κίνα, 
περίπου το 1890, άρχισε να εισαγάγει ρύζι, σε ποσοστό που αντιπροσώπευε το 7% του συνόλου 
εισαγωγών της. Επίσης, το µερίδιο των µετάλλων και των ορυκτών, στις εισαγωγές της, στάθηκε 
αρκετά σταθερό (περίπου στο 6%), ενώ οι µηχανές άρχισαν να κατακτούν σηµαντικό ποσοστό 
των εισαγωγών στην Κίνα, περίπου το 1910 [22].  

 

Από την πλευρά των εξαγωγών, οι κυρίαρχες κατηγορίες προϊόντων, είναι το τσάι και τα 
προϊόντα από µετάξι, τα οποία κατείχαν περίπου το 70%, το έτος 1870. Η σηµασία του τσαγιού 
µειώθηκε γρηγορότερα, απ’ ότι το µετάξι, παρά το γεγονός ότι σηµείωσε µια µικρή ανάκαµψη, 
το 1920. Ακόµη, άλλα προϊόντα, όπως τα ζωικά (δορές και δέρµατα), τα µεταλλεύµατα, τα 
ορυκτά, ο άνθρακας, οι σπόροι και τα έλαια, ήταν µέτριας σηµασίας, για το εξαγωγικό εµπόριο 
της Κίνας, αυτό το διάστηµα. Γύρω στα 1910, η Κίνα ξεκίνησε τις εξαγωγές 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, και µέχρι το 1940, τα προϊόντα αυτά, αντιπροσώπευαν 
περίπου το 10% των εξαγωγών της [23].  
 
Α.7. Τα δασµολογικά οφέλη της Κίνας, στη διάρκεια της Συνθήκης των Λιµένων 
 

Η σηµαντική δηµοσίευση του ¨CMC¨, υπό τον τίτλο “Τhe Returns to Trade” («Η 
επιστροφή στο Εµπόριο»), παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες, σχετικά µε τον ακριβή τύπο των 
εµπορευµάτων, που διακινούνταν στην Κίνα, παρέχοντας τη δυνατότητα εκτίµησης των 
αλλαγών που συντελούνταν σταδιακά. Για παράδειγµα, ο αριθµός βαµβακερών εµπορευµάτων 
σχεδόν τριπλασιάστηκε σε περισσότερο από 25 χρόνια (1868-1894). Υπάρχουν επίσης στοιχεία 
για την «καταστροφή» εµπορευµάτων, όπως αυτά που αφορούν στη διακύµανση του αριθµού 
των µάλλινων προϊόντων, που πέφτει από το 20 στο 11, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. 
Συνολικά ο αριθµός των διαφορετικών εισαγωγών στην Κίνα, αυξάνεται από 80 σε 483, δηλαδή 
κατά 504%, την περίοδο 1868-1947. Αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη στα έσοδα που προέκυπταν για 
την Κίνα, από τις εξαγωγές της, που κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 474%, για την ίδια 
περίοδο. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[22], [23]: “Chinese Maritime Customs - 19th and early 20th Century”, 
(http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk). 

http://yourarchives.nationalarchives.gov.uk/
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Για να γίνει κατανοητή η σηµασία της αυξητικής καµπύλης στις εξαγωγές, σηµειώνεται   
-κατ΄ αντιδιαστολή- το γεγονός ότι, οι Broda και  Weinstein (2006), εντοπίζουν την αύξηση των 
κινεζικών εισαγωγών στις Η.Π.Α., κατά την περίοδο 1972-2001, στο 119% ή στο +4,1% κατ΄ 
έτος. Κατ΄ αναλογία, η αύξηση του 504%, στις εισαγωγές της Κίνας, την περίοδο 1868-1947 
µεταφράζεται σ’ ένα ποσοστό της τάξεως του +6,4% ετησίως [24].  

     
ΜΕΡΟΣ Β΄ : Η Οικονοµία της Κίνας, µετά το 1949 
 

Β.1. Το Εξωτερικό Εµπόριο της Κίνας, µετά το 1949 
 

Το συνολικό οικονοµικό σύστηµα της Κίνας, µετά το 1949, συντάχθηκε µε τη Σοβιετική 
Ένωση και έκανε αποταµιεύσεις από τον αγροτικό τοµέα, προς όφελος της βιοµηχανικής 
παραγωγής. (Naughton 2007 [25], Brandt and Rawski, 2008 [26]). Το εξωτερικό εµπόριο 
διεξήχθη γενικά, από κρατικές επιχειρήσεις, που είχαν περιορισµένα κίνητρα να λειτουργούν 
αποτελεσµατικά, επειδή η θέση τους δεν αµφισβητήθηκε ποτέ από τον ανταγωνισµό. Το 
συνολικό καθεστώς που θεσπίστηκε από τις κυβερνήσεις της Κίνας, ήταν προσανατολισµένο 
προς την αυτάρκεια και την υποκατάσταση των εισαγωγών, στοιχεία εκ προοιµίου 
αναποτελεσµατικά, για µια σχετικά φτωχή χώρα, τη δεδοµένη χρονική περίοδο. Η συγκεκριµένη 
επιλογή, στο οικονοµικό και εµπορικό πεδίο, σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση του εµπορίου, 
από τις 46 χώρες µέλη της GATT, σήµαιναν τη συρρίκνωση του ρόλου της Κίνας στο 
παγκόσµιο εµπόριο, µετά το 1949. Ενώ, πριν από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η Κίνα 
αντιπροσώπευε περίπου το 2% των παγκόσµιων εισαγωγών και εξαγωγών, οι εκτιµήσεις 
δείχνουν ότι το µερίδιο της Κίνας µειώθηκε κατά τη δεκαετία του 1950 σε περίπου 1,7%, και τη 
δεκαετία του 1970 περίπου σε 0,7% (Lardy 1994, [27]). Στο σηµείο αυτό, απαιτείται η 
υπογράµµιση πως, οι ποσοτικές πληροφορίες, σχετικά µε το εξωτερικό εµπόριο της Κίνας, για 
την περίοδο 1949-1979, είναι πολύ περιορισµένες.  

Σε αντίθεση µε τα στοιχεία που υπάρχουν στο πλαίσιο της Συνθήκης των Λιµένων, οι 
χαµηλές προσδοκίες κέρδους, που η Κίνα ανέµενε να αποκοµίσει, από τη συµµετοχή της στο 
Παγκόσµιο Εµπόριο, φαίνεται πως βρίσκεται πίσω από τη µη συλλογή και ανάλυση των 
σχετικών πληροφοριών. Τα όποια στοιχεία για το εξωτερικό εµπόριο της χώρας, προκύπτουν 
από τη διαδικασία της διαχείρισης των φορολογικών συναλλαγών, µέσω των τελωνείων, όµως κι 
αυτά δε συλλέγονταν συστηµατικά. Για παράδειγµα, η συλλογή δεδοµένων διακόπηκε κατά τη 
διάρκεια των ετών της Πολιτιστικής Επανάστασης (1966-1978). Επιπλέον δεν υπάρχουν 
δηµοσιευµένα δεδοµένα των τελωνείων, µέχρι το 1984. Κατά συνέπεια, οι εκτιµήσεις για το 
εξωτερικό εµπόριο της Κίνας, τόσο σε επίπεδο συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων όσο και σε 
επίπεδο βασικών εµπορευµάτων, έγιναν από διάφορους αναλυτές, µε βάση πληροφορίες από 
εµπορικούς εταίρους της Κίνας, από στατιστικές πηγές που καταρτίζονταν από τα Ηνωµένα 
Έθνη, τον ΟΟΣΑ και άλλες χώρες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Κίνα κατέγραψε, τη 
συγκεκριµένη περίοδο, ένα µέσο όρο ετήσιας αύξησης, στο εξωτερικό της εµπόριο, της τάξης 
του 4%, ενώ οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 6%. Η ανάπτυξη του εµπορίου επιταχύνθηκε, στη 
συνέχεια, µε την ετήσια αύξηση των πραγµατικών εξαγωγών της, να φτάνει είναι στο 12,9%, 
ενώ στο 12,3% κινήθηκαν οι εισαγωγές, από το 1970-1978.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[24]: Christian Broda & David E. Weinstein, 2006. "Globalization and the Gains from Variety," The 
Quarterly Journal of Economics, MIT Press, vol. 121(2), pages 541-585. [25] The Chinese Economy: 
Transitions and Growth [Barry J. MIT Press, Jan 1, 2007, Naughton, pages 404-428.[26]: Loren Brandt 
and Thomas Rawski, China's Great Economic Transformation , Cambridge University Press (2008).[27] 
Nicholas Lardy, “China in the World Economy”, Peterson Institute, 1994, page 2. 

http://ideas.repec.org/a/tpr/qjecon/v121y2006i2p541-585.html
http://ideas.repec.org/s/tpr/qjecon.html
http://ideas.repec.org/s/tpr/qjecon.html
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Τη, µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο περίοδο, η Κίνα εισάγει και εξάγει αντίστοιχα, 
µεγάλα βασικά εµπορεύµατα. Τα έτη 1952-1964, η παραγωγή σπόρων και ξηρών καρπών, ως 
ειδών εξαγωγής, έγινε λιγότερο σηµαντική, και η Κίνα, από καθαρός εξαγωγέας, έγινε 
εισαγωγέας σιτηρών. Υπάρχουν αποδείξεις, επίσης, για κατακόρυφη εξειδίκευση, µε τη µορφή 
ενός αυξανόµενου µεριδίου, στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών ινών, την ίδια στιγµή που τα 
κλωστοϋφαντουργικά υφάσµατα και τα µερίδια των εξαγωγών της Κίνας, από τα είδη ένδυσης, 
αυξάνονταν σταθερά. Καταγράφονται, επίσης, σηµαντικές εµπορικές συναλλαγές, για ορισµένα 
προϊόντα, όπως -για παράδειγµα- ο τοµέας των µηχανών.  
 

Οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, που άνοιξαν το εµπόριο της Κίνας µε τον κόσµο, 
ξεκίνησαν το 1978. Οι αλλαγές στις τιµές του πετρελαίου και η επακόλουθη παγκόσµια ύφεση, 
µαζί µε τους υψηλούς δασµολογικούς συντελεστές, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, 
συνέβαλαν σηµαντικά στην επιβράδυνση του εµπορίου της Κίνας. Αύξηση του εµπορίου 
σηµειώθηκε την περίοδο1981-1987, όταν οι εισαγωγές αυξήθηκαν, κατά 10,4%, και οι εξαγωγές 
κατά 5,2%. Ωστόσο, σε σύγκριση µε άλλες χώρες, τα ποσοστά αυτά ήταν υψηλά.  

 
Το µερίδιο της Κίνας στο Παγκόσµιο Εµπόριο δεν άλλαξε πολύ την περίοδο 1970-1978. 

Μετά το 1978, όµως, το µερίδιο της Κίνας αυξήθηκε σηµαντικά, ως συνέπεια των 
µεταρρυθµίσεων που οδήγησαν στην απελευθέρωση του εµπορίου, ενώ εντυπωσιακά είναι τα 
στοιχεία που προκύπτουν, γύρω στο 1990 και το 2000. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα κέρδη 
από το µερίδιο της Κίνας στο Παγκόσµιο Εµπόριο αυξήθηκαν σταδιακά. Την περίοδο 1978-
1990 η ανάπτυξη του εµπορίου ήταν της τάξης του 7,5%, την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα 
να φθάνει το 13,5%, και  την περίοδο 2000-2007 να αγγίζει το 16,2% [ 28]. 

 
Το πιο σηµαντικό γεγονός, που ενίσχυσε το εξωτερικό εµπόριο της Κίνας, ήταν η 

προσχώρησή της στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), το 2001. Είναι επιβεβληµένο, 
πάντως, να επισηµάνουµε πως, παρά τις αλλεπάλληλες, εντυπωσιακές αυξήσεις που κατάφερε, η 
Κίνα, µόλις το 1994 κατόρθωσε να ξεπεράσει το µερίδιο που είχε στο Παγκόσµιο Εµπόριο στα 
µέσα της δεκαετίας του 1920. Αυτό υποδηλώνει ότι, οι επιτυχίες της χώρας, τις τελευταίες 
δεκαετίες, ίσως να είναι λιγότερο εξαιρετικές και πιο «φυσιολογικές» απ’ ότι µερικές φορές 
εµφανίζονται. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, γεγονός είναι ότι χρειάστηκε µια µεγάλη περίοδος 
εβδοµήντα (70) χρόνων, µέχρι το µερίδιο της Κίνας, στο Παγκόσµιο Εµπόριο, να φτάσει στα 
επίπεδα του 1925. Κι αυτό, δίνει και το µέτρο της αρνητικής εξέλιξης του εξωτερικού εµπορίου 
της Κίνας, στη διάρκεια της περιόδου 1949-1978. Η χώρα, κινήθηκε εναντίον του εξωτερικού 
εµπορίου, µε τη µορφή περιοριστικών πολιτικών, που έγιναν ακόµη πιο αυστηρές, την περίοδο 
του Ψυχρού Πολέµου, οι συνέπειες του οποίου προστέθηκαν στη γενικά κακή απόδοση της 
κεντρικά σχεδιαζόµενης οικονοµίας της. Υπό την πίεση των αποτελεσµάτων αυτών, που είχαν 
συνολικά αρνητικό αντίκτυπο, σε όλους τους τοµείς, στο εσωτερικό της Κίνας, µετά την 
αποτυχία της µορφωτικής επανάστασης, η ηγεσία της χώρας αποφάσισε την ιστορική στροφή. 
Αναθεωρώντας τη γραµµή του αποµονωτισµού, το 1978, δυο χρόνια µετά το θάνατο του Μάο 
Τσε Τουνγκ, η Κίνα έθεσε σε εφαρµογή ένα εντυπωσιακό, εµπορικό άνοιγµα - έκπληξη, το 
οποίο µετέβαλε άρδην  µέρος των µεταρρυθµίσεων που υιοθέτησε, µετά το 1978.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[28]: “International trade and tariff data”, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ : Η Κίνα στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε. 

Γ.1. Η εµφάνιση της Κίνας στη διεθνή οικονοµία  
       & οι γενικές δεσµεύσεις προσχώρησης που ανέλαβε 
 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (Π.Ο.Ε.),  λειτουργεί µε συναίνεση. Οποιαδήποτε 
χώρα, ζητά να ενταχθεί στο σύστηµά του, πρέπει να ικανοποιεί όλα τα µέλη του, προτού αυτά 
επιτρέψουν την προσχώρησή της. Υπάρχει πρόβλεψη ότι, για τη λήψη  αποφάσεων που αφορούν 
στην προσχώρηση µιας χώρας στον Π.Ο.Ε., απαιτείται η διεξαγωγή ψηφοφορίας, και η έγκριση 
του αιτήµατος, µε πλειοψηφία 2/3 των µελών του (Συµφωνία για την ίδρυση του Π.Ο.Ε.,  άρθρο 
ΧΙΙ). Επίσης,  υπάρχουν διατάξεις, που επιτρέπουν στα υπάρχοντα και τα νέα µέλη, να 
εξαιρεθούν από την επέκταση των διατάξεων “M.F.N” (συµφωνία για την ίδρυση του Π.Ο.Ε., 
άρθρο XIII), αλλά στην πράξη ζητείται η οµοφωνία και έξι χώρες λαµβάνουν µεταχείριση του 
πλέον ευνοούµενου κράτους (M.F.N/Most Favorite Nation). Η ανάγκη για έγκριση, σηµαίνει ότι 
τα νέα µέλη καλούνται συχνά να αναλάβουν υποχρεώσεις που είναι πολύ πιο εκτεταµένες, σε 
σχέση µε τα υπάρχοντα µέλη, που βρίσκονται σε αντίστοιχο στάδιο Οικονοµικής Ανάπτυξης. 

 
Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιας µεταχείρισης, ήταν οι όροι προσχώρησης της Κίνας 

στον Π.Ο.Ε. Παρόλο που η Κίνα, ήταν µια αναπτυσσόµενη χώρα, κι έτσι έπρεπε να έχει 
καταρχήν το δικαίωµα (από την «ρήτρα εξουσιοδότησης» του Π.Ο.Ε.), για ειδική και διακριτική 
µεταχείριση, οι Η.Π.Α. και άλλα µέλη του Π.Ο.Ε. επέµεναν και πέτυχαν, η Κίνα να ενταχθεί 
στον Π.Ο.Ε., µε «εµπορικούς όρους». Αυτό σήµαινε ότι, η Κίνα ανέλαβε υποχρεώσεις που σε 
πολλές περιπτώσεις, ανήκαν στο επίπεδο των αναπτυγµένων κρατών µελών του Π.Ο.Ε [29]. 
Τέτοιες υποχρεώσεις, δεν µειώνουν απλώς τα εµπορικά εµπόδια στα σύνορα, αλλά επιχειρούν 
να επιβάλλουν λεπτοµερείς αλλαγές και στις εσωτερικές πολιτικές. Κατά την προσχώρησή της, 
απαιτήθηκε από την Κίνα, να θεσπίσει µεγάλες δασµολογικές µειώσεις, και µέχρι το 2007, να 
µειώσει το µέσο όρο των εισαγωγικών δασµών σε 6,8%. Στο πλαίσιο αυτό, ο µέσος όρος των 
κινεζικών δασµών έπεσε σχεδόν στο µισό, κατά την προσχώρησή της στον Π.Ο.Ε. Επιπλέον, 
σχεδόν το σύνολο, των µη δασµολογικών, εµπορικών φραγµών της Κίνας, έπρεπε να 
καταργηθεί. Όλες σχεδόν οι ποσοστώσεις και οι άδειες, στις εισαγωγές και εξαγωγές, έπρεπε να 
καταργηθούν από το 2005, κι όσες ακόµη διατηρήθηκαν, έπρεπε να παραµείνουν µε τρόπο 
διαφανή. Ακόµη, από το 2005, έπρεπε να επιτραπεί, σε όλες τις επιχειρήσεις, η εισαγωγή και 
εξαγωγή εµπορευµάτων.  

 
Η Κίνα συµφώνησε, επίσης, να εφαρµόσει τις συµφωνίες του Π.Ο.Ε., χωρίς εξαιρέσεις, 

και -κατά συνέπεια- δεν είχε το δικαίωµα να επενδύσει ή να εισάγει, ανάλογα µε τις απαιτήσεις 
απόδοσης. Οι περιορισµοί, σχετικά µε τη συµµετοχή ξένων, στον τοµέα της διανοµής, θα έπρεπε 
να καταργηθούν, σταδιακά, εντός τριετίας. Η Κίνα συµφώνησε επίσης µε το ¨TRIP¨, και 
υιοθέτησε το ¨SPS¨,  του Π.Ο.Ε., καθώς και τις συµφωνίες ¨TBT¨, αµέσως µετά την 
προσχώρησή της.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[29]:Πρωτόκολλο προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ [COM/2001/517 και COM/2001/518]. 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001PC0517:EL:HTML) 
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Ανέλαβε, επίσης, δεσµεύσεις  σχετικά µε την πολιτική διαφάνειας, 
συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων, για µετάφραση στην Αγγλική γλώσσα, και τη 
δηµοσίευση νέων νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, για τον καθορισµό σηµείων 
έρευνας, για τις ξένες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Επιπλέον, δηµιουργήθηκαν νέα όργανα 
απονοµής δικαιοσύνης, που ασχολούνταν µε την αναθεώρηση διοικητικών πράξεων, σχετικά µε 
την εφαρµογή των κανόνων του Π.Ο.Ε. και µε το δικαίωµα προσφυγής, σε υψηλότερα δικαστικά 
όργανα. 

 
Ο Π.Ο.Ε., επιπλέον, συµφώνησε σε µια επιλεκτική διασφάλιση, που θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί κατά των εξαγωγών, και για δώδεκα χρόνια µετά την προσχώρηση της Κίνας.     
Επίσης συναίνεσε στην παροχή πρόσθετης διασφάλισης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
και τα είδη ένδυσης, που θα ίσχυε µέχρι το 2008, ενώ η Κίνα θα µπορούσε -προσωρινά- να 
αρνηθεί τα οφέλη της M.F.A.(Σύµφωνο Πολυϊνών) το 2005. Ακόµη, το Πεκίνο συµφώνησε να 
αποδεχτεί ότι, δεν είναι «Οικονοµία της Αγοράς», εξυπηρετώντας έτσι,  τους σκοπούς και τους 
κανόνες του anti-dumping, µέχρι το τέλος του 2015. Αυτό θα επιτρέψει στις χώρες να 
χρησιµοποιήσουν ειδικά κατασκευασµένες τιµές, για να αξιολογήσουν τις απαιτήσεις του 
¨dumping¨, που ασκήθηκε εναντίον των Κινέζων εξαγωγέων [30]. Η Κίνα, επέτρεψε στον 
Π.Ο.Ε., τη δηµιουργία ενός µηχανισµού αναθεώρησης, που θα εξετάζει -ετησίως- την εφαρµογή 
των δεσµεύσεών της. Αυτοί, οι απαιτητικοί όροι, ήταν χρήσιµοι για τους Κινέζους 
µεταρρυθµιστές, διότι, πριν από την προσχώρησή της στον Π.Ο.Ε. οι µεταρρυθµίσεις στην Κίνα, 
µε σκοπό την καθιέρωση ενός συστήµατος για την «Οικονοµία της Αγοράς», ήταν αβέβαιες. 
Ωστόσο, απαιτείται να επισηµάνουµε πως, οι επιχειρήσεις που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο, σ΄ 
αυτές τις µεταρρυθµίσεις, ανήκαν σε ξένους επενδυτές και τοπικές Κινέζικες Κυβερνήσεις και 
όχι σε Κινέζους ιδιώτες. Ωστόσο, τα µέλη του Π.Ο.Ε., επιχείρησαν να ενισχύσουν τους Κινέζους 
µεταρρυθµιστές, επιδιώκοντας να επιταχύνουν την κίνηση της Κίνας, προς µια πιο εξελιγµένη 
«Οικονοµία της Αγοράς». Άλλωστε, τα οφέλη, από την ένταξη της Κίνας στον Π.Ο.Ε., έγιναν 
µια πρόσθετη αιτία για να προωθήσουν τις εγχώριες µεταρρυθµίσεις που απαιτούνταν 
προκειµένου να πραγµατωθεί ο στόχος της προσχώρησης στο διεθνή Οργανισµό. Έτσι, η  
προσχώρηση στον Π.Ο.Ε., επέτρεψε στην ηγεσία της Κίνας να κάνει µια πιο αξιόπιστη 
µετακίνηση, προς ένα σύστηµα που αναγνωρίζει πλήρως την ιδιωτική επιχείρηση.  
 

Οι απαιτήσεις για την είσοδο στον Π.Ο.Ε. ανάγκασαν τους Κινέζους Πολιτικούς 
ιθύνοντες να αντιµετωπίσουν δύσκολα πολιτικά θέµατα. Οι απαιτήσεις περιλαµβάνουν τη 
µεταρρύθµιση των θεσµών του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, την υποβολή των κρατικών 
επιχειρήσεων σε περιορισµό των προϋπολογισµών τους, και τη λειτουργία των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Εµπορίου. Η προσχώρηση στον Π.Ο.Ε. κινητοποίησε 
τις εγχώριες εταιρείες, ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, µέσω της συνολικής 
αναδιάρθρωσης. Στην κατεύθυνση αυτή, απέκτησαν νέες τεχνολογίες και επιδίωξαν νέες 
συµµαχίες και συγχωνεύσεις, µε εταιρείες, τόσο εγχώριες όσο και ξένες. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[30]: CATO, Center for Trade Policy Analysis: “Antidumping 101: The Devilish Details of "Unfair 
Trade" Law”, Brink Lindsey and Daniel J. Ikenson, November 26, 2002, Trade Policy Analysis no. 20. 
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Η διαδικασία προσχώρησης στον Π.Ο.Ε. χρησίµευσε επίσης, για την προώθηση µιας 
καλύτερης κινεζικής διακυβέρνησης, µε τον Π.Ο.Ε., να απαιτεί πολιτική διαφάνειας και την 
εκτέλεση των εγχώριων πολιτικών, µε βάση τους κανόνες της αγοράς, και όχι τη διακριτική 
γραφειοκρατική ευχέρεια. Επίσης, η ιδιότητα του µέλους του Π.Ο.Ε., επέβαλε στην Κίνα,  τη µη 
διάκριση (δηλ. την αναστολή της εθνικής µεταχείρισης), για τα εισαγόµενα αγαθά και τις 
υπηρεσίες. Πολλές, από αυτές τις µεταρρυθµίσεις, είναι αλλαγές που, ενδεχοµένως η Κίνα να 
επέλεγε να εφαρµόσει, ούτως ή άλλως. Ωστόσο, η είσοδος της χώρας στον Π.Ο.Ε. χρησίµευσε 
για την επιτυχή εφαρµογή τους. Το 2004, οι απαιτήσεις αυτές είναι προφανές ότι υπαγόρευσαν 
τις αλλαγές, στο δασµολογικό καθεστώς της Κίνας, και στην εκπλήρωση των δεσµεύσεών του 
στον Π.Ο.Ε. Η Κίνα έχει δεσµευµένο το 100% των τιµολογίων της, κάτι που άλλες Ασιατικές, 
και πολλές αναπτυσσόµενες και αναπτυγµένες χώρες, δεν αποδέχονται. Σε αντίθεση, µε σχεδόν 
όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες, που έχουν δεσµευµένα ποσοστά, κατά µέσο όρο, πολύ 
περισσότερο από τους συντελεστές, δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου «νερό» στα τιµολόγια της 
Κίνας. Οι µέσοι συντελεστές, το 2004, συνέκλιναν στο 10,4%, κι ο τελικός µέσος όρος ήταν 
10%. Οι συντελεστές που εφαρµόζουν το µέσο όρο, σχετικά µε τα µη γεωργικά προϊόντα της 
Κίνας,  ήταν στο 9,5%, το 2004. Ήταν πολύ πιο κάτω από το µέσο όρο µη γεωργικών 
συντελεστών που εφαρµόζονται από άλλες, µεγάλες αναπτυσσόµενες χώρες, όπως η Βραζιλία 
12,7 %, η Αίγυπτος 19,5 % η Ινδία 27,9 % και το Μεξικό 17.1%. Ο µέσος όρος της Κίνας, στους 
δασµούς που επιβάλλονταν για τα γεωργικά προϊόντα, ήταν 16,2%, κι ήταν παρόµοιος µε 
εκείνον των Φιλιππίνων και της Κινεζικής Τάϊ Πέϊ και χαµηλότερος από εκείνον της Κορέας, 
της Ταϋλάνδης, της Αιγύπτου, της Ινδίας και του Μεξικού [31].  
 

Η φιλελευθεροποίηση των υπηρεσιών της Κίνας ήταν επίσης πολύ εντυπωσιακή. Οι 
δεσµεύσεις που έγιναν για 93 τοµείς ήταν ένας αριθµός, πολύ µεγαλύτερος από αυτόν που 
προβλεπόταν για µια τυπική, αναπτυσσόµενη χώρα ή για τα κράτη του ASΕAN, ενώ πλησίαζε 
τις δεσµεύσεις της Κορέας (98 τοµείς) και της Νότιας Αφρικής (91 τοµείς). Μεταξύ των 
αξιοσηµείωτων δεσµεύσεων ήταν, ο τραπεζικός τοµέας να είναι εντελώς ανοικτός στον ξένο 
ανταγωνισµό από τα τέλη του 2006. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς στις τηλεπικοινωνίες να είναι 
µέχρι 49% ως το 2006. Ο τοµέας της ασφάλισης να απελευθερωθεί εκτενώς. Επίσης, 
συµφωνήθηκε να επιτραπεί µειοψηφικό µετοχικό κεφάλαιο για ξένους ασφαλιστικούς οίκους 
ενώ προβλεπόταν η απελευθέρωση, για αρκετές επαγγελµατικές υπηρεσίες κυρίως νοµικές.  
 
Γ.2. Συνοπτική κριτική της εκτέλεσης των δεσµεύσεων της Κίνας,  
        έναντι του Π.Ο.Ε., και ο «Γύρος της Ντόχα» 

 

Στη διάρκεια που η Κίνα είναι µέλος του Π.Ο.Ε., τόσο οι Η.Π.Α. όσο και η Ε.Ε. 
ισχυρίστηκαν, πολλές φορές, πως έχει παραβιάσει τις δεσµεύσεις της. Βεβαίως, και η Κίνα έχει 
διατυπώσει, κατά καιρούς, ανάλογους ισχυρισµούς, όπως κάνουν χώρες οι συνασπισµοί, που 
υπερασπίζονται τα συµφέροντά τους.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[31]: “International trade and tariff data”, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm. 
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Η πάγια Στρατηγική της, είναι να προβάλλει τα συµφέροντά της ως συστηµικά, και 
υπερβαίνοντα τις διαφορές στις οποίες εµπλέκεται άµεσα. Η Κίνα, παράλληλα, επιδίωξε και είχε 
ενεργό ρόλο στις διαπραγµατεύσεις στην Ντόχα, όπου επικεντρώθηκε σε µια σειρά κρίσιµων 
παραµέτρων: 

1) Η πρώτη παράµετρος αφορά στη µη πρόσβαση στην αγροτική αγορά (NAMA), κι είναι 
σηµαντικός αµυντικός στόχος. Η Κίνα θα ήθελε την απελευθέρωση της από άλλες χώρες, ενώ 
συγχρόνως επιµένει σε ειδική µεταχείριση για τις χώρες που προσχώρησαν πρόσφατα. Επίσης η 
Κίνα συµµετείχε ενεργά σε συζητήσεις της ΝΑΚΙΑ για την εύρεση φόρµουλας που θα επιφέρει 
δασµολογικές µειώσεις. 
 
2)Στον τοµέα της γεωργίας οι θέσεις της είναι µοιρασµένες. Ενδιαφέρεται για τη µείωση  των 
επιδοτήσεων και της προστασίας στις αναπτυγµένες χώρες. Επέλεξε να συµµετέχει στο G20 του 
Κανκούν, για να υπερασπιστεί αυτές τις θέσεις, παρόλο που δεν είχε βοήθεια από άλλες οµάδες. 
Επιθυµεί, επίσης, να υπάρχουν µικρότερα εµπόδια στις γεωργικές εξαγωγές, προς τις 
αναπτυσσόµενες χώρες. Ακόµη, επιδιώκει περισσότερη ευελιξία στις υποχρεώσεις που 
αναλαµβάνονται από τις αναπτυσσόµενες χώρες, για να βοηθήσουν φτωχούς αγρότες και να 
προωθήσουν την ανάπτυξη της υπαίθρου. 
 
3)Στις υπηρεσίες, η Κίνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απελευθέρωση της κυκλοφορίας των 
φυσικών προσώπων. Αυτό θα αυξήσει τις ευκαιρίες, στους Κινέζους εργάτες, να εργαστούν στο 
εξωτερικό. Η Κίνα ανησυχεί ιδιαίτερα για τους κανόνες. Επιδιώκει πρακτικές anti-dumping σε 
περισσότερους κλάδους, όπως για παράδειγµα το µηδενισµό. Έχει επίσης εκφράσει την 
υποστήριξή της για τη διευκόλυνση του εµπορίου, αν και ή ίδια δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για 
τέτοια βοήθεια. 
 

Σε γενικές γραµµές η Κίνα,  στο ¨Γύρο της Ντόχα¨, δεν προσπάθησε να έχει ηγετικό 
ρόλο, όπως η Βραζιλία, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν ήταν απαθής. Αυτό επίσης ισχύει και για 
τη δραστηριότητα της στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε. Σύµφωνα µε τον Hakan Nordstrom [32], η Κίνα 
είναι η πιο ενεργή από τις αναπτυσσόµενες χώρες, και το τρίτο πιο ενεργό µέλος του Π.Ο.Ε.  
Επίσης, η Κίνα ήταν ιδιαίτερα ενεργή στην επιτροπή κανονισµού µε 18 παρατηρήσεις, 10 από 
τις οποίες σχετίζονται µε τις επιδοτήσεις και τους αντισταθµιστικούς δασµούς. 
 

Υπάρχουν ακόµη δύο θέµατα στα οποία η Κίνα ήταν πιο επιθετική. Και τα δύο 
αντικατοπτρίζουν τις ισχυρές πολιτικές ανησυχίες στο εσωτερικό της. Το πρώτο αφορά στην 
Ταϊβάν. Τα µέλη του Π.Ο.Ε. είναι επίσηµα τελωνειακά εδάφη παρά κυρίαρχα έθνη. Η Κίνα θα 
µπορούσε να αντιταχθεί στην ένταξη της ένταξη της Ταϊβάν, που επίσης συνέβη στην Ντόχα.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[32]: Hakan Nordstrom: chief economist of the National Board of Trade, the central administrative body 
in. Sweden. 
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Ωστόσο, η Κυβέρνηση της Κίνας αντιτάχθηκε σε κάθε κίνηση των µελών του Π.Ο.Ε., που θα 
µπορούσε να συνεπάγεται ότι, η Ταϊβάν απολαµβάνει κυρίαρχο status. Αυτό οδήγησε σε 
αλληλεπιδράσεις, όταν η Ταϊβάν επιχείρησε να ασκήσει τα δικαιώµατά της για τη διεξαγωγή 
επίσηµων διαβουλεύσεων. Το 2003, σηµειώθηκε επίσης σηµαντική τριβή, όταν υπήρξαν 
Κινέζικες προσπάθειες για να υποβαθµίσουν το καθεστώς της Ταϊβάν. 
 

-Από τους όρους συµφωνίας προσχώρησης στον Π.Ο.Ε. απαιτείται από την Κίνα να παρέχει 
κάθε χρόνο έναν εκτενή όγκο δεδοµένων, σε ό,τι αφορά στις πολιτικές και στις επιδόσεις της, 
και στη συνέχεια να υποβάλλεται σε ανάκριση από άλλα µέλη. Σε λίγα χρόνια, οι ειδικές 
διασφαλίσεις, το µη εµπορεύσιµο status και οι µεταβατικοί µηχανισµοί αναθεώρησης θα λήξουν, 
κι η Κίνα, θα αναλάβει το ρόλο της, ως κανονικό και πολύ σηµαντικό µέλος του Π.Ο.Ε.  
 

-Ο Π.Ο.Ε. είναι ένα ελκυστικό ίδρυµα για την Κίνα, το οποίο εξυπηρετεί συµφέροντα. Η Κίνα  
ήταν αρκετά σηµαντική, για να έχει µεταχείριση του «πλέον ευνοούµενου κράτους» (ΜFΝ), απ΄ 
όλες σχεδόν τις χώρες, ακόµη και πριν την ένταξή της, κι ορισµένοι πρότειναν ότι, 
συµµετέχοντας µε τέτοιους απαιτητικούς όρους, θα υπήρχαν προκλήσεις που θα µπορούσαν να 
µειώσουν την πρόσβαση στην αγορά. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των προκλήσεων έλαµψε δια 
της απουσίας του, κι η Κίνα χαίρει πλέον, µια άνευ όρων µεταχείριση ως ¨M.F.N.¨, και τη 
δυνατότητα να επιβάλλει τα δικαιώµατά της, µέσω του συστήµατος διευθέτησης των διαφορών. 
 

-Οι πολιτικές σχέσεις της Κίνας, µε πολλές χώρες, είναι προβληµατικές, εξαιτίας του µη 
∆ηµοκρατικού χαρακτήρα του συστήµατος της διακυβέρνησής της, και των Ανθρώπινων 
∆ικαιωµάτων στο εσωτερικό της χώρας [33]. Αυτό δίνει µεγάλο ενδιαφέρον για τη δόµηση µιας 
ισχυρής Κίνας µε βάση τους κανόνες του Π.Ο.Ε.,  επειδή, µέχρι τώρα τα θέµατα του εµπορίου 
και των επενδύσεων είχαν περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα παρά πολιτικό. 
 

Αν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι, οι διαπραγµατεύσεις, στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε., 
γίνονται µε βάση τις αµοιβαίες παραχωρήσεις, οδηγούµαστε αβίαστα στο συµπέρασµα πως, ότι 
οι Χώρες µε τις µεγαλύτερες αγορές ασκούν τη µεγαλύτερη εξουσία. Η Κίνα, µε τη µεγάλη και 
αυξανόµενη αγορά της, και τη βούλησή της, για περαιτέρω  απελευθέρωση, είναι µία από αυτές 
τις Χώρες. Μέχρι στιγµής, η κινεζική ηγεσία παρουσιάζεται συνετή στον τρόπο που ασκεί αυτή 
την εξουσία, καθώς κατανοεί πως, µια αναδυόµενη Κίνα, έχει πιθανότητες να αναλάβει την 
ηγεσία του υπόλοιπου κόσµου, µόνο µέσα από έναν συνεταιρικό και ειρηνικό τρόπο. Μάλιστα, 
οι επιδόσεις της Κίνας στον Π.Ο.Ε., δείχνουν πως, µέχρι στιγµής, ο υπόλοιπος κόσµος, 
επιτρέποντας στην Κίνα να ενταχθεί στο µηχανισµό του παγκόσµιου εµπορίου, τη βοήθησε να 
ανταποκριθεί σ΄ αυτή που θεωρεί ως κορυφαία ιστορική και στρατηγική πρόκληση.  
          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[33]: Στις ετήσιες εκθέσεις του State Department, για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωµάτων στην 
Κίνα, θίγονται κυρίως τα δικαιώµατα που αφορούν στην ελευθερία της έκφρασης και του ¨συναθροίζεσθαι¨, 
(π.χ. το 2010, στην http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eap/154382.htm). Ωστόσο, η αναµενόµενη 
διάψευση του Πεκίνου, συνοδεύεται πάντα, από ανάλογη µια κινεζική έκθεση, µε την οποία καταγγέλλονται 
οι διακρίσεις των αµερικανικών αρχών, κατά των µειονοτήτων στις Η.Π.Α., κάτι που επαναλαµβάνουν στο 
θεσµοθετηµένο διάλογο των δύο χωρών στο πλαίσιο του ετήσιου “U.S.-China Human Rights Dialogue”. 
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Σήµερα, για τον Π.Ο.Ε., ο γρίφος, σχετικά µε τις συµφωνίες που συνήφθησαν, στο 
πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του «Γύρου της Ντόχα», αφορά στην 
επιβίωση πολυµερών πρωτοβουλιών, για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Βεβαίως, ήταν εξαρχής 
σαφές πως, ο «Γύρος» υπέφερε από έλλειψη ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τοµέα, δηλαδή του 
µηχανισµού που είχε οδηγήσει τους προηγούµενους «Γύρους» σε επιτυχηµένες εµπορικές 
διαπραγµατεύσεις. Υπό  αυτό το πρίσµα, η δυναµική του «Γύρου της Ντόχα» έχει αλλάξει, για 
ένα βασικό λόγο: την Κίνα. Έτσι, η αναστολή της προόδου, εξαιτίας της έλλειψης 
ενθουσιασµού, από τον ιδιωτικό τοµέα, και ο φόβος του ανταγωνισµού, από µια κυρίαρχη Κίνα, 
ανήκουν πια στο παρελθόν. Και τούτο, διότι, τα θετικά βήµατα που σηµειώθηκαν στο ¨Γύρο της 
Ντόχα¨ συναρτώνται µε το µεγαλύτερο άνοιγµα της κινεζικής αγοράς, όχι σε υπηρεσίες ή στη 
γεωργία, αλλά στην παραγωγική αγορά.   
       

Γ.3. : Αναλυτική παρουσίαση των δεσµεύσεων της Κίνας, έναντι του Π.Ο.Ε. 

 Οι αλλαγές πολιτικής, που αποδέχτηκε η Κίνα, προκειµένου να πετύχει την ένταξή της 
στον Π.Ο.Ε., το 2001, αφορούσαν σε µια σειρά υπηρεσιών στο εσωτερικό της, µε 
προεξάρχουσες αυτές που αφορούσαν στις Τράπεζες, στις Ασφάλειες και στις Τηλεπικοινωνίες 
[34]. Οι δεσµεύσεις της, για την σοβαρές µεταρρυθµίσεις, στους εν λόγω τοµείς, προέβλεπαν 
πενταετή ορίζοντα υλοποίησης, µεταξύ 2002 έως 2007. Η Κίνα δεσµεύτηκε, επίσης, για το 
άνοιγµα όλων των αγορών υπηρεσιών, για τον πλήρη και απρόσκοπτο, διεθνή ανταγωνισµό από 
εξωτερικούς παρόχους, σε µια σειρά από βασικούς τοµείς της οικονοµίας: στις µεταφορές και 
διανοµές, στις τηλεπικοινωνίες, στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, στις επαγγελµατικές 
επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες πληροφορικής, και για µια σειρά τοµέων που αφορούν στο 
περιβάλλον, τα λογιστικά, το δίκαιο, την αρχιτεκτονική, τις κατασκευές, τα ταξίδια και τον 
τουρισµό. Ακόµη, συµφώνησε στην κατάργηση των κάθε µορφής διακρίσεων, που αφορούν 
στην εγκατάσταση και στην αδειοδότηση επιχειρήσεων. Η Κίνα, αποδέχτηκε επίσης, να 
υποβάλλεται σε συνεχείς ελέγχους της πολιτικής της, έναντι του εµπορίου, και συναίνεσε στη 
λειτουργία ενός µηχανισµού άσκησης αναθεώρησης (T.R.M.), στο πλαίσιο του οποίου, τα δέκα 
έξι (16) επικουρικά όργανα και οι επιτροπές του Π.Ο.Ε., θα εξετάζουν συστηµατικά την 
εφαρµογή των συµφωνηθέντων, κατά τα επόµενα οχτώ έτη, έχοντας τη δυνατότητα επιβολής 
κυρώσεων, από τους εταίρους της στον Π.Ο.Ε. Τέλος, συµφωνήθηκε ότι, τα µέλη του Π.Ο.Ε θα 
παρακολουθούν την απόδοση της Κίνας σε ό,τι αφορά στην εφαρµογή των υποχρεώσεων που 
ανέλαβε, έναντι του Π.Ο.Ε., και στο µηχανισµό επίλυσης των διαφορών θα ανακύπτουν, αν οι 
συµφωνηµένες αλλαγές δεν υλοποιούνται.  

    
Γ.3.1.: Οι δεσµεύσεις στον Τραπεζικό Τοµέα 
 

Στο πλαίσιο της συµµετοχής της στον Π.Ο.Ε., η Κίνα δεσµεύτηκε, σε ορίζοντα 
πενταετίας, να επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση στην αγορά της, σε ξένες τράπεζες. Ωστόσο, η 
υφιστάµενη νοµοθεσία, εξακολουθεί να είναι περιοριστική, για τις ξένες τράπεζες στις οποίες 
δεν επιτρέπονται δραστηριότητες µε το κινεζικό νόµισµα (Renminbi), σε ξένες επιχειρήσεις ή 
µεµονωµένους επιχειρηµατίες.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

[34]: Πρωτόκολλο προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ [COM/2001/517 και COM/2001/518]. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001PC0517:EL:HTML, ό.π.π 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001PC0517:EL:HTML
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Επιπλέον, έντεκα (11) χρόνια µετά, εξακολουθούν να ισχύουν γεωγραφικοί περιορισµοί, 
για τη σύσταση των ξένων τραπεζών. Αυτοί οι περιορισµοί προβλεπόταν πως θα σταµατήσουν, 
µε τη συνδροµή ορισµένων προϋποθέσεων, ώστε η Κίνα να επιτρέψει την εσωτερική επέκταση 
των τραπεζών, και να παρέχει την ίδια µεταχείριση σε όλες τις νέες ξένες οντότητες.   

 
 Στα εξωτερικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, επιτράπηκε να παρέχουν ξένο νόµισµα, στις 
τραπεζικές υπηρεσίες τους στην Κίνα, αµέσως µετά την προσχώρηση της χώρας στον Π.Ο.Ε, 
χωρίς κανέναν τοπικό περιορισµό, ή εξαιρέσεις για πελάτες. Το άνοιγµα των τοπικών 
επιχειρήσεων, στο ξένο νόµισµα, προβλεπόταν να γίνει προοδευτικά τα επόµενα πέντε (5) 
χρόνια, µέχρι το 2007. Η Κίνα δεσµεύτηκε, επίσης, πως θα ανοίξει ξένες τραπεζικές 
επιχειρήσεις, σε τοπικό νόµισµα, σε είκοσι πόλεις, σε πέντε φάσεις, τέσσερα χρόνια µετά την 
ένταξη της στον Π.Ο.Ε. Ακόµη, συµφώνησε, να επιτρέψει, στα εξωτερικά χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα, να παρέχουν ελεύθερα υπηρεσίες µεσάζοντα και συµβούλου υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών, για καταθέσεις των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 
δανεισµού, των συµβουλών για τις συγχωνεύσεις, και εξαγορές και των επενδυτικών 
συµβουλών. Ένας αριθµός ξένων ή νέων κοινοπρακτικών τραπεζών έχουν ήδη λάβει τέτοιο 
πιστοποιητικό, ως τµήµα της εφαρµογής των δεσµεύσεων που ανέλαβε η Κίνα, έναντι της 
εισδοχής της στον Π.Ο.Ε. Σε αυτές περιλαµβάνονται: η ¨Τράπεζα της Ανατολικής Ασίας¨, η 
¨Citibank¨, o ¨Hang Seng¨, η ¨Εταιρεία Τραπεζών του Χονγκ-Κονγκ και της Σαγκάης¨ και η 
¨Standard Chartered¨. Το δικαίωµα να προσφέρουν δάνεια σε Renminbi, σε ξένες εταιρείες και 
µεµονωµένα άτοµα έχει επίσης επεκταθεί πέρα από πιλοτικά περιφερειακά προγράµµατα και 
µετά την πλήρη εφαρµογή των δεσµεύσεων της Κίνας στον Π.Ο.Ε, µε στόχο να ανοίξουν 
ολόκληρο το κινεζικό τραπεζικό τοµέα στον ξένο ανταγωνισµό. Ωστόσο, το σηµείο εκκίνησης 
γι΄ αυτές τις µεταρρυθµίσεις είναι αποµακρυσµένο, επειδή ο ρόλος του κινεζικού τραπεζικού 
τοµέα, στο παρελθόν, διαφέρει τόσο, από εκείνον της οικονοµίας των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α, σε 
σηµείο που να προκαλούνται αµφιβολίες, ως προς την ικανότητα της Κίνας, για την εφαρµογή 
των εν λόγω δεσµεύσεων [35].  
 

Πριν από τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, στη δεκαετία του 1990, η Κίνα είχε 
προγραµµατισµένη οικονοµία, µε στόχο την ανάπτυξη της βαριάς βιοµηχανίας, ως 
προτεραιότητα για την οικονοµική της ανάπτυξη. Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές δεν υπήρχαν, 
και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC), ήταν το µόνο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Ενεργούσε 
ως Κεντρική Τράπεζα, και ως µια υπηρεσία παροχής τραπεζικών υπηρεσιών, µέσω καταθέσεων 
και δανείων, αλλά τα δάνεια προέρχονταν κυρίως από κρατικές επιχειρήσεις.  

Το κινεζικό τραπεζικό σύστηµα σήµερα, έχει ένα εύρος χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, 
και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) ενεργεί αποκλειστικά ως µια Κεντρική Τράπεζα. Στα 
ανώτερα στρώµατα του κινεζικού τραπεζικού συστήµατος βρίσκονται τέσσερεις µεγάλες 
κρατικές τράπεζες: η ¨China Industry and Commerce Bank¨, η ¨China Agriculture Bank¨, η 
¨Bank of China¨, και η ¨China Construction Bank¨. ∆εν έχουν καµία εντολή να δανείζουν σε 
µεγάλο βαθµό σε κρατικές οντότητες και αυτό επιβλήθηκε µε το επιχείρηµα, ότι τα δάνεια αυτά 
είναι ασφαλή (για παράδειγµα τα δάνεια ¨state to state¨), έστω κι αν οι δικαιούχες επιχειρήσεις  
χάνουν χρήµατα και δεν είναι δυνατή η άµεση εξυπηρέτηση του χρέους τους. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[35]: Η Κίνα πάντως, επείγεται να αντιµετωπίσει το σκιώδες τραπεζικό σύστηµα στο εσωτερικό της, 
επιτρέποντας στους άτυπους οργανισµούς δανειοδότησης να αδειοδοτηθούν ως ιδιωτικές ή ως αγροτικές 
τράπεζες. Τα προβλήµατα µε το τεράστιο σκιώδες τραπεζικό σύστηµα της Κίνας, εκτιµώµενου µεγέθους 14-
15 τρισεκατοµµυρίων γουάν (Πηγή: http://www.marketbet.gr/). 
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Η προσδοκία είναι ότι, το κράτος (µέσω του τραπεζικού συστήµατος), θα διασώσει τις 
ζηµιογόνες επιχειρήσεις και τελικά τα δάνεια θα εξοφληθούν. Η δεύτερη βαθµίδα περιλαµβάνει 
τοπικές τράπεζες όπως η ¨Shanghai Bank¨ και η ¨Shenzhen Development Bank¨. Αυτές 
λειτουργούν µε παρόµοιους τρόπους µε τις κρατικές τράπεζες, αλλά είναι κάτω από διαφορετικό 
πολιτικό έλεγχο (συνήθως επαρχιακό ή µητροπολιτικό). Το Τρίτο στρώµα αποτελούν τρεις 
µεγάλες, εµπορικές τράπεζες, προσανατολισµένες σε περιφερειακές πολιτικές. Είναι: η ¨Τhe 
Construction Agricultural Development Bank¨, η ¨Τhe import\Export Bank¨ και η ¨Τhe Bank of 
China¨ (τράπεζα µε ξένο νόµισµα). Το τέταρτο στρώµα περιλαµβάνει µεικτές Τράπεζες που 
ανήκουν σε επιχειρήσεις. Την κυριότητα σ΄ αυτές, έχουν κρατικές επιχειρήσεις, τοπικές 
επιχειρήσεις και τοπικές κυβερνήσεις. Λίγες από αυτές τις Τράπεζες έχουν κινητή αξία που 
αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε αποθεµατικές αγορές (stock markets).  

 
Σε τελική ανάλυση, υπάρχουν τέσσερις Τράπεζες, που ασχολούνται µε τις συναλλαγές κι 

αυτές οι Τράπεζες ασχολούνται µόνο µε µετοχές τύπου Α, οι οποίες επιτρέπεται να ανήκουν 
µόνο σε κατοίκους της Κίνας. Οι κρατικές επιχειρήσεις παραµένουν ο µεγαλύτερος 
δανειζόµενος, από το τραπεζικό σύστηµα, και οι τέσσερεις µεγάλες Κρατικές Τράπεζες 
ασχολούνται αποκλειστικά µε αυτόν τον τοµέα. Λίγα άτοµα έχουν τραπεζικούς λογαριασµούς, 
ενώ ταν προσωπικά περιουσιακά στοιχεία ( σπίτια, αυτοκίνητα κ.λπ), πληρώνονται τοις 
µετρητοίς, κατά την απόκτησή τους. Αν υπάρχει ανάγκη χρηµατοδότησης, γι΄ αυτά τα αγαθά, 
αυτή αντλείται συνήθως µέσω δανείων, από την οικογένεια ή από φίλους.  

 
Οι κρατικές επιχειρήσεις χάνουν συνήθως χρήµατα και οι κρατικές τράπεζες έχουν 

σηµαντικές δυσκολίες, µε τη µη εξυπηρέτηση των δανείων τους. Επίσηµες εκτιµήσεις, 
σηµειώνουν ότι, τα δάνεια σε εκκρεµότητα, είναι σε ποσοστό 25%. Ωστόσο, ανεπίσηµες 
εκτιµήσεις δείχνουν πως τα δάνεια που εκκρεµούν κυµαίνονται σε ποσοστό 50-60% [36].  

 
Η Κεντρική Τράπεζα ανακεφαλαιοποιεί τις Κρατικές Τράπεζες, οι οποίες, µε τη σειρά 

τους, δανείζουν χρήµατα σε ζηµιογόνες κρατικές επιχειρήσεις. Η συµµετοχή, από εξωτερικά 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, σε αυτό το τραπεζικό σύστηµα, περιορίζεται και αναπτύσσεται. 
Σύµφωνα µε το Lin (2001), από τις αρχές του 2000 οι ξένες τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα είχαν ήδη εγκαθιδρύσει 191 γραφεία αντιπροσώπων και θυγατρικές σε 23 τοποθεσίες 
στην Κίνα, µε περιουσιακά στοιχεία 36 δισ. δολαρίων. Πρόσφατα, επετράπη στις ξένες τράπεζες 
να αναβαθµίσουν τα γραφεία τους, σε υποκαταστήµατα, και να ασκούν, σε ορισµένες περιοχές, 
δραστηριότητες σε τοπικό νόµισµα. Πιο πρόσφατα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του 
εξωτερικού απέκτησαν µειοψηφικές µετοχές στις τράπεζες µεικτής ιδιοκτησίας. Για παράδειγµα, 
η ¨New Bridge Financial¨, απέκτησε το 15% της ¨Shenzhen Development Bank¨ και η ¨Citicorp¨ 
πήρε το 5% της ¨Pudong  Development Bank¨.        
  

Για να ολοκληρωθεί η εφαρµογή της ανάληψης των υποχρεώσεων εισδοχής στον Π.Ο.Ε., 
από πλευρά Κίνας, που είχε προβλεφθεί να ολοκληρωθούν το 2007, χρειάζονται ακόµη 
πρόσθετες αλλαγές, που αν θεσπιστούν, είναι πιθανόν να κλονίσουν το οικονοµικό οικοδόµηµα 
της Κίνας. Η είσοδος ξένων οίκων, στις τραπεζικές υπηρεσίες, θα µπορούσε να επιφέρει ισχυρό 
ανταγωνισµό, για τις τοπικές τράπεζες.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

[36]: China’s Growing Economic and Political Power: Effects on the Global South 
Alex E. Fernández Jilberto and Barbara Hogenboom,( http://www.japanfocus.org). 
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Πιστεύεται, όµως, ότι µια τέτοια κίνηση θα είναι αναποτελεσµατική, και θα συνοδευτεί µε 
πολλά δάνεια, που δεν θα εξυπηρετούνται.  Ορισµένοι πιστεύουν ότι, ο τοπικός Τραπεζικός 
Τοµέας θα µπορούσε να επηρεαστεί σηµαντικά από αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο αυτό δεν µπορεί 
να εκτιµηθεί εύκολα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι, ένα κίνητρο θα παραµείνει για την Κίνα, ώστε να 
διατηρήσει το Renminbi αµετάτρεπτο, µε σκοπό οι ξένες τράπεζες να έχουν περιορισµένη 
πρόσβαση σε καταθέσεις Renminbi, και ως εκ τούτου να µη µπορούν να χορηγούν δάνεια σε 
τοπικό νόµισµα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι, µόνο οι τοπικές κινεζικές τράπεζες έχουν κατανοήσει 
πλήρως, πώς διεξάγονται οι επιχειρήσεις στην Κίνα, µε αποτέλεσµα οι τοπικές τράπεζες να 
διατηρήσουν το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς, ιδίως στις πιο αποµακρυσµένες αγροτικές 
περιοχές.  

 
Οι επιδοτήσεις, σε κρατικές οντότητες, προβλέπεται πως θα τερµατιστούν, ως µέρος της 

διαδικασίας προσχώρησης στον Π.Ο.Ε., και οι δραστηριότητες των δανείων που βασίζονται 
στην προσδοκία ότι θα συνεχίσουν να επιδοτούνται, πρέπει να αλλάξουν. ∆εδοµένου των 
δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η Κίνα στον Π.Ο.Ε., το τραπεζικό σύστηµα πρέπει να εξελιχθεί, 
από ένα οικοδόµηµα, το οποίο ανακεφαλαιοποιεί ¨de facto¨ τις απώλειες των κρατικών 
επιχειρήσεων, σε ένα πιο συµβατικό σύστηµα, εµπορικών τραπεζών, στο στιλ του Ο.Ο.Σ.Α., 
προσφέροντας διαµεσολάβηση. Για το σκοπό αυτό πρέπει, η πραγµατική οικονοµία, να 
υποβληθεί σε ουσιαστική αλλαγή, παράλληλα µε τον τραπεζικό τοµέα.    
    
Γ.3.2.: Οι δεσµεύσεις στον Τοµέα των Ασφαλειών       

 
Στον τοµέα της Ασφάλισης, ορισµένοι ξένοι ασφαλιστικοί οίκοι λειτουργούσαν στην 

κινεζική αγορά, πριν την προσχώρηση της Κίνας στον Π.Ο.Ε. Ωστόσο, είχαν δικαίωµα για 
περιορισµένες εργασίες, στην πόλη – έδρα τους, και υφίσταντο συνέπειες, σε περίπτωση 
καταγγελίας, από οποιονδήποτε, ότι χειραγωγούν δικαιώµατα σε ξένες οντότητες. Οι 
περισσότερες ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Κίνα έχουν σχέσεις µε τις επιχειρήσεις. 
Υπάρχει  σχετικά µικρή δραστηριότητα, για την ασφάλεια κατοικιών, και η ασφαλιστική αγορά 
στον κλάδο των αυτοκινήτων, αυξάνεται ταχέως, εξαιτίας της ανάπτυξης του τοµέα της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας. Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του Π.Ο.Ε., η Κίνα συµφώνησε να 
περιορίσει τις άδειες µόνο για προληπτικούς λόγους, και να µη θέτει όρια για τον αριθµό των 
αδειών που εκδίδονται. Η Κίνα θα προχωρήσει προοδευτικά στην εξάλειψη των γεωγραφικών 
περιορισµών, σχετικά µε τις άδειες, τα επόµενα 3 χρόνια και θα επιτρέψει επίσης την εσωτερική 
διαµεσολάβηση. Η κατάσταση στον τοµέα των Ασφαλειών, διαφέρει σηµαντικά από εκείνη των 
Τραπεζών και η εφαρµογή των δεσµεύσεων έναντι του Π.Ο.Ε., στον τοµέα αυτό, πιθανότατα θα 
είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί.  

   
Η ίδρυση και δραστηριοποίηση ασφαλιστικών εταιρειών διαφέρει από τον τραπεζικό 

τοµέα, αφού δεν υπάρχει καµία κινεζική, κρατική, ασφαλιστική δραστηριότητα, που να διεκδικεί 
ρόλο ανάλογο µε αυτόν της Κεντρικής Τράπεζας, στον τραπεζικό τοµέα. Το πρώτο επίπεδο, 
σήµερα, αποτελείται από κρατικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που είναι µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, και αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% των κινεζικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 
Η µεγαλύτερη είναι η “Peoples Insurance and Life” [37].  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[37]: Πηγή: http://www.picc.com.cn/piccup/piccweb/picckg_v2.0/welcome.html 
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Στη  συνέχεια υπάρχουν Ασφαλιστικές Εταιρείες µε κοινό µερίδιο, που ανήκουν σε κρατικές 
επιχειρήσεις, µεγαλύτερη των οποίων είναι η “ Pacific”. To τρίτο επίπεδο, περιλαµβάνει 
Ασφαλιστικές Εταιρείες, διάφορων µορφών, που δοµήθηκαν εξ ολοκλήρου από ξένες εταιρείες, 
που προσφέρουν όµως υπηρεσίες ασφάλισης, σε κινέζικες εταιρείες. Αυτές, είναι συνήθως 
υποκαταστήµατα ξένων Ασφαλιστικών Εταιρειών. Σε αντίθεση µε τον τραπεζικό τοµέα, η 
εισχώρηση στην Ασφαλιστική αγορά της Κίνας, εταιρειών από το εξωτερικό, επιτρέπεται µέσω 
αδειοδότησης. Στον τοµέα των ασφαλειών, τα κύρια εµπόδια στην εξωτερική δραστηριότητα δεν 
φαίνεται να είναι πολιτικής φύσης, αλλά έχουν να κάνουν µε την αγορά. Άδειες για τις 
ασφάλειες ζωής έχουν χορηγηθεί στην “American International and Sun Life”. Ωστόσο, οι 
αλλοδαποί βλέπουν την κινέζικη αγορά ως περίπλοκη, λόγω των ασυνήθιστων οργανωτικών 
δοµών, του νοµικού και φορολογικού συστήµατος της χώρας, καθώς και της ανάγκης γνώσης 
της κινέζικης γλώσσας.  

 
Από τη στιγµή που οι ξένες Ασφαλιστικές Εταιρείες φαίνεται να αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες στην είσοδο και επέκταση των επιχειρήσεών τους στην Κίνα, η παρουσία τους στην 
αγορά είναι αργή, και συχνά οι αλλοδαπές εταιρείες αναβάλλουν τη δραστηριοποίησή τους, 
ακόµη και µετά την έκδοση των αδειών λειτουργίας τους. Ωστόσο, στην ασφάλιση σε αντίθεση 
µε τις Τράπεζες η είσοδος στην κινεζική αγορά είναι αποδεκτή, παρά την απροθυµία των ξένων 
επενδυτών.  
 
Γ.3.3.: Οι δεσµεύσεις στον Τοµέα των Τηλεπικοινωνιών      

 
Στις τηλεπικοινωνίες, ως µέρος των δεσµεύσεων της Κίνας έναντι του Π.Ο.Ε., το 

αρµόδιο κινεζικό Υπουργείο (Μ.Ι.Ι.), συµφώνησε σε ένα πλαίσιο νέων κανόνων, για βασικές και 
προστιθέµενης αξίας υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, που επιτρέπει σε ξένες εταιρείες, να 
αδειοδοτούνται και να δραστηριοποιούνται σε τµήµατα της κινεζικής επικράτειας. Αυτό βέβαια, 
αναµένεται να περιορίσει την ικανότητα των τοπικών δικτύων να διατηρήσουν υψηλά ποσοστά 
της αγοράς, και θα πιέσει τη ζήτηση για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και για το ηλεκτρονικό 
εµπόριο. Επί του παρόντος εφτά (7) επιχειρήσεις έχουν άδεια λειτουργίας στην Κίνα, γεγονός 
που αντικατοπτρίζει τη ρυθµιστική δοµή που κληρονόµησε η χώρα, έπειτα από τις 
µεταρρυθµίσεις του 1999. Η πιο σηµαντική οντότητα, στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, είναι η 
¨China Telecom (C.T.)¨ [38], που αρχικά ήταν τµήµα του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων, και καθιερώθηκε, ως ξεχωριστή οντότητα, το 2000. Η “C.T.” ελέγχει το 99% 
των σταθερών γραµµών τηλεφώνου στην Κίνα. Αµέσως επόµενη, σε σπουδαιότητα, είναι η 
“China Unicom”, που ασχολείται µε την κινητή τηλεφωνία, και ιδρύθηκε το 1994. Ακολουθεί 
µια σειρά επιχειρήσεων, µε έγκριση να λειτουργούν σε διάφορες αγορές τηλεπικοινωνιών. Αυτές 
περιλαµβάνουν έναν δορυφόρο, τον “China Sat”, ένα ευρυζωνικό δίκτυο Ι.Ρ., την ‘’ China 
Netcom”, καθώς και την εταιρεία ∆ορυφορικής Μετάδοσης της Κίνας, την “Gitong” και την 
επικοινωνία των Σιδηροδρόµων της Κίνας.        
  

Ως µέρος της συµφωνίας της ένταξης στον Π.Ο.Ε., η Κίνα υπέγραψε, επίσης, τη 
συµφωνία τηλεπικοινωνιών του Π.Ο.Ε., η οποία προέβλεπε, µέχρι το 2007, την ελεύθερη είσοδο 
στην κινεζική αγορά, σε φορείς παροχής υπηρεσιών από το εξωτερικό.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

[38]: China Telecom owns 194 million fixed-line telephone subscribers,62.36 million mobile (CDMA) 
subscribers ,and 61.75 million broadband customers (Ιστοσελίδα της Εταιρείας 
http://en.chinatelecom.com.cn/ /). 
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Η εξέλιξη αυτή, έθεσε την Κίνα στο µέσο επίπεδο, µε τις µεγαλύτερες οικονοµίες του Ο.Ο.Σ.Α., 
αφού τα χρόνια που προηγήθηκαν, η ελεύθερη πρόσβαση από φορείς παροχής από το εξωτερικό 
είχε προκαλέσει µεγάλη µείωση στις αγορές. Στην παρούσα κατάσταση, ‘’de facto”, οι δύο 
µεγάλες Κρατικές υπηρεσίες παροχής (η ‘’China Unicom” και η ‘’China Telecom”) κυριαρχούν 
στην αγορά. Αυτή η δοµή ισχύει τόσο για τις βασικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (Hardwire, και 
κινητή τηλεφωνία) όσο και για τις πρόσθετες περιφερειακές υπηρεσίες. Τα ποσοστά ορίζονται 
πάνω από τα διεθνή επίπεδα και τα κέρδη που προέρχονται, από αυτά τα βοηθητικά 
προγράµµατα, είναι µια πηγή σηµαντικών εσόδων, για τις εθνικές και επαρχιακές κυβερνήσεις. 
Οι ξένες επενδύσεις που επιτράπηκαν στον τοµέα αυτό, έχουν, όπως προαναφέραµε, 
γεωγραφικούς περιορισµούς και όρια, στα επίπεδα ιδιοκτησίας. Οι γεωγραφικοί περιορισµοί, 
υπήρχε πρόβλεψη να αρθούν, και το όριο της ξένης ιδιοκτησίας να φτάσει στο 49% για τις 
περισσότερες υπηρεσίες σε δύο χρόνια (ως το 2009), για υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, σε 
πέντε χρόνια (ως το 2012) για την κινητή τηλεφωνία, και σε έξι χρόνια (ως το 2013), για διεθνείς 
υπηρεσίες.  

             
Γ.4. : Η πορεία εκτέλεσης των δεσµεύσεων της Κίνας, έναντι του Π.Ο.Ε. 
 

Οι υποχρεώσεις της Κίνας σε αυτούς τους κύριους τοµείς υπηρεσιών (ιδίως στον 
Τραπεζικό τοµέα) ήταν τόσο εκτεταµένες, που αναπόφευκτα οδήγησαν σε ερωτήµατα σχετικά 
µε τη σκοπιµότητα και τη πιθανότητα συνέχισης, της πλήρους εφαρµογής τους. Αφού 
καθορίστηκαν οι δεσµεύσεις, έναντι του Π.Ο.Ε., η εξέλιξη στην εφαρµογή τους, µπορούσε να 
υπόκειται στη διαδικασία επίλυση διαφορών, και σε εκτέλεσή τους µέσω αντιποίνων. Αν η Κίνα 
µπορεί να διατηρήσει την αυτονοµία της, ώστε να κρατήσει εν ζωή τη µοναδική οικονοµική 
δοµή της, επί του παρόντος, αυτό εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο θα αντιδράσουν όσοι 
πιθανόν να πλήττονται από µια τέτοια στρατηγική.  

Ανησυχία, επίσης, εξακολουθεί να υπάρχει, σχετικά µε την πιθανή εξαφάνιση του 
εγχώριου κλάδου παραγωγής, σε αυτές τις κατηγορίες υπηρεσιών, στο πλαίσιο της προσαρµογής 
της χώρας, στις δεσµεύσεις έναντι του Π.Ο.Ε.  Άλλη σκέψη, που διαµορφώθηκε στο εσωτερικό 
της Κίνας, αφορούσε στον πολιτικό αντίκτυπο, που θα είχαν οι αλλαγές, στην αγορά εργασίας 
[39], καθώς και στην ανάγκη ύπαρξης στρατηγικής για τις εγχώριες βιοµηχανικές υπηρεσίες 
(όπως υποστηρίχτηκε από τη Βραζιλία), για το δικό της τραπεζικό τοµέα, στο πλαίσιο του 
Π.Ο.Ε. Όσοι πιστεύουν στα οφέλη, από µια τέτοια απελευθέρωση, προβάλλουν τα κέρδη που θα 
έχει η Κίνα, από το ελεύθερο εµπόριο, ενώ η πλειονότητα προκρίνει αργούς ρυθµούς στην 
εκτέλεση των δεσµεύσεων.  

Η εικασία, που αφορά στις σκέψεις που πρυτάνευσαν, αναφορικά µε τους τοµείς, στους 
οποίους η Κίνα προχώρησε ταχύτερα, στην υλοποίηση µεταρρυθµίσεων, κάνει λόγο για ελλιπή 
γνώση από την πλευρά των Κινέζων διαπραγµατευτών, ή για λαθεµένη αντίληψη ότι υπήρχε 
κάποια µορφή διαφυγής διαθέσιµη, µέσω άλλων περιοριστικών κανονισµών (ίσως κάποιας 
µορφής νέες άδειες). Αυτοί που συµφωνούν µε αυτό, υποστηρίζουν ότι οι πιέσεις πιθανότατα θα 
αναγκάσουν την Κίνα, σε µια ενδεχόµενη επαναδιαπραγµάτευση των όρων προσχώρησης ή σε 
επιβράδυνση της εφαρµογής των δεσµεύσεων.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

[39]:Πρόσφατη είναι η είδηση της απεργίας, σε εργοστάσιο που παράγει  εξαρτήµατα για το i-Phone- 5 της 
Apple, όταν η ∆ιεύθυνσή του,  ζήτησε από τους εργαζόµενους να δουλεύουν τις αργίες 
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Κάτι τέτοιο, πάντως, θα ήταν ενάντια στα συµφέροντα άλλων µελών του Π.Ο.Ε., που 
πιθανότατα θα υποστήριζαν ότι η επαναδιαπραγµάτευση δεν είναι επιτρεπτή καθώς οι 
δεσµεύσεις έχουν σταθερή µορφή.  

Υπάρχουν, βέβαια, κι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι, η απελευθέρωση των υπηρεσιών 
στην Κίνα θα υλοποιηθεί ως µέρος των δεσµεύσεων έναντι του Π.Ο.Ε., καθώς ταιριάζουν µε την 
ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική των κρατικών επιχειρήσεων, και βοηθούν στην 
αποδοτικότητα και στη βελτίωση της κατανοµής των πόρων. Ο ισχυρισµός τους στηρίζεται στην 
εκτίµηση ότι, οι εγχώριες βιοµηχανικές υπηρεσίες, µπορούν να ανταγωνιστούν σε ένα πιο 
ελεύθερο διεθνές περιβάλλον. Ένας πιθανός µηχανισµός υποστήριξης προτείνει να 
συµπεριληφθούν άλλα πολιτικά στοιχεία στην εξίσωση, τα οποία θα προφυλάξουν την Κινεζική 
Βιοµηχανία από την προσαρµογή (όπως, ένα µη µετατρέψιµο Renminbi [40], στην περίπτωση 
των Τραπεζών). Από σιωπηρές απειλές, για την άσκηση του διακανονισµού του Π.Ο.Ε., έως και 
αντίποινα (εάν είναι απαραίτητα) χαρακτηρίζεται η θέση των Η.Π.Α., και άλλων χωρών του 
ΟΟΣΑ, που διαπραγµατεύονται µε τον Π.Ο.Ε., και το επιχείρηµά τους είναι, ότι η Κίνα δε θα 
έχει καµία επιλογή παρά να εφαρµόσει τις υποχρεώσεις της στους τοµείς των υπηρεσιών. 
Πάντως, τα ερωτήµατα παραµένουν, σχετικά µε τους στόχους της Κίνας, στις διαπραγµατεύσεις 
της, µε τον Π.Ο.Ε., αναφορικά µε την απελευθέρωση των υπηρεσιών.             

Στο σηµείο αυτό, είναι χρήσιµο να υποµνησθεί ότι, όταν η Κίνα πρότεινε την 
προσχώρησή της στον Π.Ο.Ε., διατυπώθηκαν αρκετές ανησυχίες. Μία ήταν, ότι το παγκόσµιο 
εµπορικό σύστηµα, στο σύνολό του, θα µπορούσε να αποδυναµωθεί, επειδή, η Κίνα δεν ήταν 
µια πλήρης Οικονοµία της Αγοράς. Κι εποµένως, ήταν απίθανο ή αδύνατο να συµµορφωθεί µε 
τους κανόνες του Π.Ο.Ε. Η Κίνα, στη συνέχεια, προσχώρησε στον Π.Ο.Ε., κάτω από πολύ 
απαιτητικούς όρους και υπήρχαν φόβοι πως, είτε σκόπιµα είτε από αντικειµενική αδυναµία, είτε 
κατά λάθος, δεν θα υλοποιούσε αυτές τις δεσµεύσεις . Αυτό έθεσε άλλα µέλη σε δύσκολη θέση: 
α) Κάποια, προσπάθησαν να την υποχρεώσουν σε συµµόρφωση, χρησιµοποιώντας εµπορικά 
αντίποινα και άλλες κυρώσεις, που µπορούσαν να αυξήσουν τις προστριβές και β) Άλλα, 
παράβλεψαν τις κινέζικες παραβάσεις, υπονοµεύοντας έτσι το σύστηµα του Π.Ο.Ε., για τη 
θέσπιση ενός ∆ιεθνούς Κράτους ∆ικαίου. 
      Μια δεύτερη ανησυχία, που διατυπώθηκε, είχε ως αφετηρία τον ισχυρισµό ότι, η Κίνα δε 
θα συµµετέχει εποικοδοµητικά στον Π.Ο.Ε., κι ότι θα ρίξει το βάρος της, στην προσπάθεια να 
αποκτήσει και να χρησιµοποιήσει την επιρροή της, προκειµένου να αποπειραθεί να αλλάξει το 
Σύστηµα του Π.Ο.Ε. Η Κίνα, θεωρούνταν δυνητικά ισχυρή, στις τάξεις των αναπτυσσόµενων 
χωρών, και πολλοί, στον αναπτυγµένο κόσµο, ανησυχούσαν ότι, θα επιδιώξει να περιορίσει τις 
υποχρεώσεις που απαιτούνται για τις αναπτυσσόµενες χώρες. Αµέσως µετά, τέθηκε ένα τρίτο 
σύνολο ερωτήσεων, σχετικά µε τις πολιτικές εµπορίου της Κίνας, στην περιοχή της Ανατολικής 
Ασίας. Θα υπονόµευαν, οι Κινεζικές Περιφερειακές πρωτοβουλίες, τις πολυµερείς εµπορικές 
παραγγελίες; Μήπως επιζητούσε η Κίνα τη δηµιουργία ενός εµπορικού συνασπισµού στην 
Ανατολική Ασία, ο οποίος, υπό την ηγεσία της, θα επιχειρούσε να εισάγει διακρίσεις ενάντια 
στους ξένους;  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

[40]: «Απόλυτα εξαρτηµένες η µία από την άλλη, η τρίτη και η πρώτη µεγαλύτερη οικονοµία στον κόσµο - 
Κίνα και ΗΠΑ αντίστοιχα, και κατά πολλούς «G2», αναζητούν µια νέα ισορροπία και ένα πλαίσιο για τη 
µεταξύ τους συνεργασία».(Έκθεση Γραφείου Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Πεκίνο). Αγκάθια που παραµένουν: «το διαρκώς διευρυνόµενο εµπορικό έλλειµµα των 
ΗΠΑ, η ισοτιµία γιουάν – δολαρίου, ο προστατευτισµός του εµπορίου, οι περιορισµοί που θέτουν οι Η.Π.Α, 
στην εξαγωγή ειδών υψηλής τεχνολογίας στην Κίνα, και τα θέµατα προστασίας των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας».  
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Μήπως, η Κίνα, είχε την πρόθεση να χρησιµοποιήσει την αγορά της, για να δηµιουργήσει, στην 
Ανατολική Ασία,  ένα σύστηµα ¨hub and speak¨, στο οποίο, η Κίνα θα είναι ο διανοµέας, και οι 
άλλες χώρες οι «ακτίνες»; Τέλος, διατυπώθηκε κι ο φόβος, ότι όχι µόνο η Κίνα, αλλά και άλλες 
χώρες στην περιοχή, θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν ένα δικό τους εµπορικό σύστηµα ή θα 
µπορούσαν να επιβάλλουν περιττές δαπάνες στις συναλλαγές, να κινηθούν προς µια επιβλαβή 
εκτροπή του εµπορίου και στον κατακερµατισµό του, αντί να ενσωµατωθούν στην 
Περιφερειακή Οικονοµία. 
 

Όσοι διατύπωσαν τους παραπάνω φόβους ή ανησυχίες, για τις εµπορικές πολιτικές της 
Κίνας, έπεσαν έξω στις εκτιµήσεις τους. ∆ιότι, σε γενικές γραµµές, η Κίνα υποστήριξε τους 
εµπορικούς κανόνες, που έχουν τη βάση τους στις πολυµερείς παραγγελίες. Η Κίνα έχει 
αποδεχτεί και εφαρµόσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε, που είναι περισσότερες, απ΄ όσες 
συµφωνήθηκαν µε τις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες. Έχει ενδιαφερθεί να 
χρησιµοποιήσεις το Σύστηµα το Π.Ο.Ε., για τα συµφέροντα της και όχι για να το αλλάξει. Κι 
επιπλέον, η συµπεριφορά της, στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε., µοιάζει περισσότερο µε µία δύναµη που 
θέλει να διατηρήσει το status quo, παρά να αναζητήσει µεγάλες, συστηµατικές αλλαγές. Επίσης, 
οι ανησυχίες, για ένα φρούριο της Ανατολικής Ασίας, αποδείχτηκαν λανθασµένες. Άµεσα, και 
µε το αντίκτυπό τους σε άλλους τοµείς, οι F.T.A. που υπέγραψε η Κίνα, έδωσαν µια ισχυρή 
ώθηση στη διαδικασία της ανταγωνιστικής, παγκόσµιας φιλελευθεροποίησης. Επιπλέον, οι 
χώρες που έχουν εφαρµόσει συµφωνίες µε την Κίνα, είναι εύκολο να ανοίξουν τις αγορές τους 
σε άλλες αναπτυσσόµενες χώρες, κι µόνος κίνδυνος που υπάρχει, εντοπίζεται στο ότι, οι F.T.A. 
θα µπορούσαν να οδηγήσουν σ΄ ένα δίκτυο επικαλυπτόµενων συµφωνιών, ικανών να 
µετατρέψουν, άσκοπα, το εµπορικό Σύστηµα, σε πιο σύνθετο. 
 

Εν κατακλείδι, οι πολιτικές της Κίνας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, 
συνεχίζουν να εξελίσσονται, και δεν µπορεί να αποκλειστούν µετατοπίσεις, ως προς την 
κατεύθυνση και τη φύση τους. Κατά συνέπεια, οι παράγοντες που θα µπορούσαν να 
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, στον επηρεασµό των µελλοντικών αποτελεσµάτων, είναι 
περιορισµένοι. Ο πρώτος αφορά στους ακριβείς όρους των συµφωνιών που συνάπτονται, ο 
δεύτερος άπτεται του ρυθµού εφαρµογής των δεσµεύσεων της Κίνας στο εσωτερικό της χώρας, 
ο τρίτος άπτεται του αντίκτυπου που θα έχει η ανατίµηση του νοµίσµατός της, και ο τελευταίος 
αφορά στην ανταγωνιστικότητα και στον προστατευτισµό της Κίνας. 

 
Γ.5. : Η Στρατηγική του Πεκίνου, για Περιφερειακές Συµφωνίες 
 

Όπως και µε κάθε µέλος του Π.Ο.Ε. έτσι και η Κίνα δεν περιορίζει την εµπορική της 
πολιτική µόνο στον Π.Ο.Ε. Αντ΄ αυτού ενθαρρύνει την τάση για συµφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών (F.T.A.). To 2001, ξεκίνησε συνοµιλίες µε τις χώρες του ASΕAN [41],  που 
κατέληξαν σε συµφωνία για την εξάλειψη των δασµών και την απόκτηση συµφωνιών στις 
επενδύσεις και τις υπηρεσίες. Το 2003 η Κίνα συνήψε συµφωνία για το γεωργικό τοµέα, µε την 
Ταϊλάνδη. Το 2004, το Hong Konk και το Μακάο υπέγραψαν συµφωνίες µε την Κίνα.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[41]: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). ∆ιεθνής πολιτικός και οικονοµικός οργανισµός 
χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. ∆ηµιουργήθηκε το 1967, µε πρωτοβουλία της Ινδονησίας, της 
Σιγκαπούρης, της Μαλαισίας, της Ταϋλάνδης και των Φιλιππίνων. Στην πορεία προστέθηκαν, το Βιετνάµ, η 
Καµπότζη, το Λάος, το Μπρουνέι, και η Μιανµάρ (Πηγή: Ιστοτόπος ASEAN, http://www.aseansec.org) . 
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Το 2005 υπήρξε συµφωνία µε τη Χιλή, και ακολούθησαν διαπραγµατεύσεις µε την Αυστραλία, 
τη  Νέα Ζηλανδία, το Πακιστάν, την τελωνιακή ένωση της Αφρικής, και τις Χώρες του 
Κόλπου, τη Βραζιλία, την Ισλανδία, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη  Ν. Κορέα. 

Η Κίνα έχει πολλαπλούς στόχους µε την προώθηση αυτών των συµφωνιών. Τις 
χρησιµοποιεί ως ένα τρόπο κατάργησης των διακρίσεων, στις οποίες έχει υποβληθεί στο 
πλαίσιο του Π.Ο.Ε. Επίσης, προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε σηµαντικές πρώτες ύλες 
(Χιλή / χαλκός, Αυστραλία / σιδηροµεταλλεύµατα & ουράνιο, Χώρες του Κόλπου / 
πετρέλαιο). Επίσης, θέλει να οµαλοποιήσει τις σχέσεις της, τόσο εντός, όσο και πέρα από την 
περιοχή της Ανατολικής Ασίας, και να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εξαγωγών. 
Στην κατεύθυνση αυτή, η Κίνα κατέστη -σταδιακά- η χώρα, που ελέγχει πάνω από το 90% της 
παγκόσµιας παραγωγής σε µεταλλεύµατα και σπάνιες γαίες, µε ό,τι αυτό σηµαίνει, οικονοµικά 
και στρατηγικά… 

Επίσης, υπάρχουν ανησυχίες ότι, η Κίνα προσπαθεί να κυριαρχήσει στην Ανατολική 
Ασία και οι Κινέζοι κάνουν προσπάθειες να µετριάσουν αυτούς τους φόβους, αφού δε θέλει να 
δώσει την εντύπωση ότι οικοδοµεί ένα φρούριο στην Ασία. Σε γενικές γραµµές, η προσέγγιση 
της Κίνας, για συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (F.T.A.) είναι πολύ ρεαλιστική. Είναι 
προσηλωµένη στην Ν.Α. Ασία, αλλά είναι επίσης πρόθυµη να ασχοληθεί µε τις χώρες της 
Λατινικής Αµερικής, της Ν. Ασίας και της Αφρικής. Η Κίνα, µέσα από τη συγκεκριµένη 
στρατηγική, σηµατοδοτεί ότι, τα συµφέροντα της είναι καθολικά. Γι αυτό οι συµφωνίες που 
συνήψε δεν ακολούθησαν έναν ενιαίο τύπο. Ορισµένες συµπεριλαµβάνουν αγαθά, επενδύσεις, 
υπηρεσίες και εµπορική συνεργασία (Hong Kong, Μακάο), άλλες καλύπτουν µόνο τα 
εµπορεύµατα (Χιλή), και άλλες άρχισαν, µε την απελευθέρωση εµπορευµάτων, µε την πρόθεση, 
στη συνέχεια, να προστεθούν υπηρεσίες και επενδύσεις. Υπάρχουν και συµφωνίες που έχουν 
υπογραφεί µε τις Η.Π.Α. (πνευµατική ιδιοκτησία, εργατικά και περιβάλλον, δηµόσιες 
συµβάσεις, επίλυση διαφορών) και µε την Ε.Ε. (πολιτική ανταγωνισµού). 
 
Γ.6. : Οι νέες Περιφερειακές Εµπορικές Συµφωνίες της Κίνας 

Ένας κοµβικός τοµέας, στην εµπορική πολιτική της Κίνας, µετά την ένταξή της στον 
Π.Ο.Ε., είναι οι περιφερειακές εµπορικές συµφωνίες, τις οποίες επιδίωξε     -σταθερά- από το 
2002. Οι συγκεκριµένες συµφωνίες (RTAs), έχουν συναφθεί, σε πρώτη φάση, µε το Χονγκ-
Κονγκ, το Μακάο, τις χώρες του ASEAN, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ενώ, σε πολύ 
προχωρηµένο επίπεδο, που προοιωνίζεται αποτελέσµατα, βρίσκονται διµερείς και πολυµερείς 
επαφές, που διεξάγονται µε την Ινδία, τη Χιλή, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Αφρική, και το 
Συµβούλιο Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου / G.C.C [42]. Στόχος, η προώθηση ελεύθερου 
εµπορίου (FTAs). Πιθανές διατάξεις άµεσες ή έµµεσες που αφορούν εκτός από την Κίνα, την 
Κορέα και την Ιαπωνία είναι επίσης το θέµα της κερδοσκοπίας.  

Η Κίνα όπως και άλλες εµπορικές δυνάµεις ( Η.Π.Α., Ε.Ε) έχει σαφή κίνητρα να 
δεσµευθεί σε πολυµερείς υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε., θεωρώντας πως αυτός είναι ένας 
τρόπος να κερδίζει αδιακρίτως πρόσβαση στις µεγάλες αγορές, και ως µέσο αποσόβησης 
διακρίσεων, στις δύο αυτές αγορές, και σε µικρότερες αγορές τρίτων χωρών.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[42]: Gulf  Cooperation  Council: Μέλη του, το Μπαχρέιν, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Κατάρ, το 
Κουβέιτ, το Οµάν, και η Σαουδική Αραβία.  
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Η Κίνα έχει καταργήσει τα κίνητρα για να διαπραγµατεύεται τις συµπληρωµατικές, 
τοπικές ρυθµίσεις που ασχολούνται µε τα συµφέροντα στις τοπικές αγορές, µε τρόπους που 
αντιτίθεται στους κανόνες του Π.Ο.Ε. Οι  Η.Π.Α., µαζί µε τη ΝΑFTA [43], αλλά και η Ε.Ε., µε 
την ένταξη κι άλλες συµφωνίες, αντιµετώπισαν παρόµοια κίνητρα, µε ίσα αποτελέσµατα. 
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες στο δίκτυο συµφωνιών της Κίνας που διαφοροποιούνται από τη 
διαπραγµάτευση της ΝΑFTA µε τις Η.Π.Α. (το 1991), και τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, που άρχισε µε τη συνθήκη του 1957, στη Ρώµη. Η πρώτη δυνατότητα αυτών των 
συµφωνιών είναι η ποικιλοµορφία τους, τόσο στη µορφή όσο και στην κάλυψη. Για παράδειγµα, 
η συµφωνία µε το Χονγκ – Κονγκ είναι συγκεκριµένη, και εστιάζει στο εµπόριο αγαθών, στις 
διασυνοριακές επενδύσεις και σε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες. Ενώ, οι συµφωνίες µε την 
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία περιέχουν δηλώσεις γενικού χαρακτήρα πρόθεσης 
συνεργασίας, σε έναν ευρύτερο αριθµό τοµέων. Αυτή η προσέγγιση επηρεάζει τις προοπτικές 
για µια ενδεχόµενη εµφάνιση µιας δύναµης που επικεντρώνεται σε αυτές τις συµφωνίες.  

Μια ακόµη δυνατότητα, «κρύβεται» στα κείµενα που εµπλέκονται και έχουν ασάφεια 
αναφορικά µε τη στενότερη οικονοµική σχέση µε το Χονγκ-Κονγκ και το Μακάο. Οι ρυθµίσεις 
τους έχουν µόνο δεκατρείς (13) σελίδες, µε κυρίως κείµενο και µε πρόσθετα παραρτήµατα. Η 
διαπραγµάτευση των περιφερειακών εµπορικών συµφωνιών για την Κίνα, αντιπροσωπεύει µια 
διαδικασία διατήρησης του διαρκούς εµπορίου, ως συµφωνία για ένα ενιαίο νοµικό κείµενο, που 
καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις. Μένουν ακόµη πολλά, για µετέπειτα κοινή 
συµφωνία, και για αµοιβαία διαχείριση των εµπορικών σχέσεων. Τέλος, επίσης αξιοσηµείωτο 
είναι ότι, οι πίνακες συγκεκριµένων διµερών υποχρεώσεων, στον τοµέα των υπηρεσιών (ειδικά 
στην περίπτωση των συµφωνιών για την οικονοµική συνεργασία), που υπερβαίνουν το έντυπο, 
και το είδος των δεσµεύσεων, που έχουν αναληφθεί, από τα περισσότερα µέλη του Π.Ο.Ε., στη 
γενική συµφωνία για το εµπόριο υπηρεσιών. Υπάρχει επίσης σηµαντική προσοχή, στις ρυθµίσεις 
για κοινές επιχειρήσεις, και για τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, σε κοινό 
κανονιστικό περιβάλλον, στη Συµφωνία µε το Χονγκ-Κονγκ.        
      

Γ.7. : Η  Συµφωνία µεταξύ της Κίνας, και του Συνδέσµου των χωρών της  
        Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). 

 

Η  συµφωνία στο πλαίσιο εθνών µεταξύ Κίνας και ASEAN για οικονοµική συνεργασία 
ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του 2002 αλλά δεν είναι τόσο συγκεκριµένη. Ορίζεται από ένα 
ευρύ πλαίσιο 21 σελίδων κειµένου, και 4 παραρτηµάτων, για να χωρέσουν οι λεπτοµερείς 
συµφωνίες.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[43]: North American Free Trade Agreement (NAFTA): Με µέλη τις Η.Π.Α., τον Καναδάς, και το Μεξικό. 
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Τα µέλη συµφωνούν να εργαστούν για τη δηµιουργία µιας ζώνης ελεύθερου εµπορίου 
(F.T.A) µεταξύ Κίνας και ΑSEAN στα επόµενα δέκα χρόνια, ωστόσο, το τι θα περιλαµβάνει και 
οι θεσµικές βάσεις θα είναι ασαφείς. Τονίζεται πως θα επιδιωχθεί η εξάλειψη των τιµολογίων 
και των µη δασµολογικών εµποδίων, στο εµπόριο αγαθών, η απελευθέρωση των συναλλαγών 
των υπηρεσιών, η προώθηση των διµερών επενδύσεων, η απλούστευση των τελωνειακών 
υπηρεσιών και η καθιέρωση ρυθµίσεων αµοιβαίας αναγνώρισης. Η συµφωνία προβλέπει, η ζώνη 
ελεύθερου εµπορίου (F.T.A) µεταξύ Κίνας και ASEAN, µέχρι το 2015.  

Οι διµερείς δασµοί θα χαµηλώσουν µεταξύ 0-5% για τα περισσότερα αγαθά και οι µη 
δασµολογικοί φραγµοί θα εξαλειφθούν. Εµπορεύµατα που υπόκεινται σε µείωση – κατάργηση, 
µαζί µε τους δασµολογικούς συντελεστές, τα χρονοδιαγράµµατα και τους κανόνες προέλευσης, 
πρέπει να γίνουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης από τα συµβαλλόµενα µέρη (Κίνα, ΑSEAN), 
προκειµένου να οδηγηθούν σε λεπτοµερείς συµφωνίες.     

 Η συµφωνία του 2002 µεταξύ Κίνας ΑSEAN και το Πρόωρο Πρόγραµµα Υλοποίησης, 
που ξεκίνησε το 2004, προέβλεπε περικοπές στα τιµολόγια πριν από τη δηµιουργία της ζώνης 
ελεύθερου εµπορίου (F.T.A) το 2010. Κάθε διµερές καθεστώς που συµφωνήθηκε για τη 
διασφάλιση, για τις ρυθµίσεις των επιδοτήσεων και τα µέτρα anti-dumping, που βασίζονται στην 
GATT, συµφωνήθηκε πως θα αναπτυχθούν.  

Στο εµπόριο υπηρεσιών τα δύο µέρη σχεδιάζουν να διαπραγµατευτούν την προοδευτική 
εξάλειψη όλων των διακρίσεων, στις νέες και τις υφιστάµενες περιοριστικές υπηρεσίες. Τα 
συµβαλλόµενα µέλη θα απελευθερώσουν το καθεστώς των επενδύσεων, θα ενισχύσουν τη 
συνεργασία και θα βελτιώσουν τη διαφάνεια των κανόνων και των κανονισµών.  

Η συµφωνία καλύπτει επίσης άλλους πιθανούς τοµείς συνεργασίας, πέρα από το εµπόριο 
αγαθών και υπηρεσιών, µε ακαθόριστους τρόπους, στη γεωργία, στις πληροφορίες, στην 
τεχνολογία των επικοινωνιών, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, στις επενδύσεις, στην 
ανάπτυξη της λεκάνης απορροής του ποταµού Με Κογκ, στις τράπεζες, στα οικονοµικά, στην 
ενεργειακή ανάπτυξη και στον τουρισµό.  

Η συνεργασία θα καλύπτει, επίσης, την προώθηση και τη διευκόλυνση των εµπορικών 
συναλλαγών και των επενδύσεων, µέσω συµφωνηµένων προτύπων (και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης), συµφωνία σχετικά µε τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο, και µη δασµολογικά µέτρα, 
τελωνειακή συνεργασία, αύξηση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, από την προώθηση του ηλεκτρονικού εµπορίου, οικοδόµηση ικανότητας και 
µεταφορά της τεχνολογίας.  

Το εµπόριο µεταξύ Κίνας και ΑSEAN συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά εξακολουθεί να 
αντιπροσωπεύει µόνο το 3% των εξαγωγών και 5% των εισαγωγών για τις χώρες του ΑSEAN.  

Η Κίνα θα κερδίσει από τις πιο ανοιχτές αγορές, για τους Κινέζους κατασκευαστές, έναν πιο 
σταθερό εφοδιασµό σε πρώτες ύλες ( αφού οι χώρες του ASEAN είναι ο τέταρτος µεγαλύτερος 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 45

προµηθευτής της Κίνας). Η ζώνη ελεύθερου εµπορίου (F.T.A) µπορεί να φέρει γρηγορότερη 
απελευθέρωση εκτός των χωρών του ΑSEAN, µε µη δασµολογικούς φραγµούς που επηρεάζουν 
το εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών προς την Κίνα.           
         

Γ.8. : Οι Κινεζικές Περιφερειακές Συµφωνίες,  
          µε την Αυστραλία & τη Νέα Ζηλανδία  
 
 Η Κίνα έχει υπογράψει και δύο ευρεία πλαίσια συµφωνιών, µε την Αυστραλία και τη 
Νέα Ζηλανδία. Σ΄ αυτά αναφέρεται πως, η Κίνα σχεδιάζει να προχωρήσει σε περιφερειακές 
συµφωνίες και µε άλλες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. Ένα εµπορικό και οικονοµικό πλαίσιο µεταξύ της 
Αυστραλίας και της Κίνας που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2003 καθορίζει τις περιοχές της 
µελλοντικής συνεργασίας που στοχεύει στην επίτευξη ισόρροπης και περιεκτικής διευκόλυνσης 
της εµπορικής και επενδυτικής απελευθέρωσης. Το κείµενο είναι σύντοµο και περιέχει τρεις 
σελίδες και δύο παραρτήµατα (το δεύτερο παράρτηµα είναι έξι ολόκληρες σελίδες). Η 
παράγραφος 2 και το παράρτηµα 1, αναφέρει τους συγκεκριµένους τοµείς όπου, τα 
συµβαλλόµενα µέρη, θα προωθήσουν τη στρατηγική τους συνεργασία και θα δηµιουργήσουν 
ευνοϊκές συνθήκες για το εµπόριο, και τις επενδύσεις στην ενέργεια και την εξόρυξη ορυκτών. 
π.χ. η Κίνα και η Αυστραλία, έχουν επισηµάνει την επιθυµία τους για κοινούς κανόνες για το 
κλίµα πολιτικής [44], τη συνεργασία στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, καθώς 
και στην προώθηση των επιχειρηµατικών διασυνδέσεων και των ανταλλαγών. Επιπροσθέτως, οι 
ρυθµίσεις θα ολοκληρωθούν σε µια εταιρική συνεργασία, τεχνολογίας φυσικού αερίου, που θα 
έχει σχέση µε τη βελτίωση της αµοιβαίας κατανόησης, στον τοµέα της καθαρής ενέργειας. 
   

Στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, στα είδη ένδυσης και υπόδησης, η Κίνα και η 
Αυστραλία δεσµεύτηκαν να κρατήσουν τακτικές εµπορικές σχέσεις, ενθαρρύνοντας την 
ανάπτυξη των επιχειρησιακών συνδέσεων και επαφών και τη στήριξη κοινών επιχειρήσεων µε 
κοινό σήµα. Στη γεωργία, η Κίνα και η Αυστραλία θα συνεργαστούν περαιτέρω µε τη σύναψη 
συµφωνιών και υποµνηµάτων, συνεννόησης και πρωτόκολλων. Στην περιοχή των υπηρεσιών, τα 
δύο µέρη σχεδιάζουν να συνεργαστούν στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, µέσω της 
αµοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων, των κοινών υπηρεσιών εργατικού 
δυναµικού, και τη διευκόλυνση της πρόσβασης, για το κινεζικό προσωπικό, στην Αυστραλία. Τα 
συµβαλλόµενα µέρη σχεδιάζουν, επίσης, να συνεργάζονται µαζί στον τοµέα της µηχανικής, 
στους πόρους, στην εξόρυξη και τα αναπτυξιακά έργα. Υπάρχουν µερικές λεπτοµέρειες προς 
διευθέτηση, αλλά η πιθανότητα οι κινεζικές εταιρίες να επενδύουν, βάση συµβολαίου, σε 
αυστραλιανά project σε αυτόν τον τοµέα έχει αυξηθεί. Η συνεργασία, µεταξύ των δύο χωρών, 
είναι δροµολογηµένο να ενισχυθεί, µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της βελτιωµένης 
διαφάνειας και της προβλεψιµότητας των µέτρων, της προστασίας των επενδυτών και των 
επενδύσεων.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[44]: Είναι εντυπωσιακή, η συµπαράσταση της επίσηµης  Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, προς την 
Κίνα, από τη στιγµή που άρχισαν να πληθαίνουν οι «αντι-κινεζικές» φωνές, στην Ουάσιγκτον, τις οποίες 
χαρακτηρίζουν προσχηµατικές, και µε γνώµονα να ανακόψουν την περαιτέρω πρόοδο και ισχυροποίηση της 
Κίνας (ό.π.π.: πρόσφατη διάλεξη του Malcom Fraser, πρ. Πρωθυπουργού της Αυστραλίας).    
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Τα δύο µέρη, επίσης, δεσµεύονται για τη δηµιουργία θεσµικών διασυνδέσεων, µεταξύ των 
κρατικών υπηρεσιών, µε σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της διαβούλευσης. Στον 
τοµέα των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές, οι χώρες θα επιδιώξουν να βελτιώσουν τη 
διευκόλυνση του εµπορίου, µε τη σύναψη ενός διµερούς εγγράφου κατανόησης, που 
συµπληρώνει πολυµερείς αναλήψεις υποχρεώσεων, για την εποπτεία της ποιότητας, την 
επιθεώρηση, την αποµόνωση και την ενίσχυση των µηχανισµών ανακοίνωσης και συνεννόησης. 
Αυτές θα ενισχύσουν επίσης τη συνεργασία, στα πρότυπα  πιστοποίησης και διαπίστευσης, 
συµπεριλαµβάνοντας ανταλλαγές µεταξύ υπαλλήλων και εµπειρογνωµόνων, και τη σύναψη 
συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης, που καλύπτει µηχανικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.    

Στον τοµέα της πληροφορίας, στις τεχνολογίες επικοινωνιών, και στην ηλεκτρονική 
διαφήµισης οι δύο χώρες σχεδιάζουν να εντείνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο ενός 
υπάρχοντος µνηµονίου του 1999. Αυστραλία και Κίνα, συµφώνησαν να διερευνήσουν τη 
βελτίωση και διευκόλυνση διαδικασιών, για τις άδειες εργασίας, και να υποστηρίξουν οµάδες 
επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, για τη διευκόλυνση του διµερούς εµπορίου. Για το anti-dumping 
οι χώρες σχεδιάζουν να ορίσουν διµερείς µηχανισµούς κοινοποίησης έτσι ώστε οι συγκρούσεις 
να µπορούν να επιλυθούν µέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων.  

Η Αυστραλία και η Κίνα έχουν ολοκληρώσει επίσης µια Κοινή Μελέτη Σκοπιµότητας 
στην οποία τα δύο µέρη συµφωνούν να διαπραγµατευτούν µια ζώνη ελεύθερου εµπορίου 
(F.T.A). Πριν ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις, για τη ζώνη ελεύθερου εµπορίου, η Αυστραλία 
θα αναγνωρίσει την Κίνα ως «Οικονοµία της Αγοράς», πράγµα που είναι πού σηµαντικό, για την 
Κίνα, για τις µεταξύ τους σχέσεις, µε µέτρα anti-dumping, στις χώρες όπως οι Η.Π.Α., που 
χρησιµοποιούν διαφορετικές διαδικασίες για τους εξαγωγείς που προέρχονται από οικονοµίες 
εκτός αγοράς.  

Η Κίνα και η Νέα Ζηλανδία, έχουν υπογράψει επίσης µια συµφωνία εµπορικής και 
οικονοµικής συνεργασίας, το Μάιο του 2004, παρόµοια µε τη συµφωνία µεταξύ Κίνας και 
Αυστραλίας. Με τον τρόπο αυτό, οι δύο χώρες δηλώνουν το ενδιαφέρον τους, σε ό,τι αφορά 
στην αναζήτηση διευκόλυνσης του εµπορίου και των επενδύσεων και την απελευθέρωσή τους 
µέσω εµπορικών και οικονοµικών συνεργασιών, ενώ έχουν συµφωνήσει και σε τοµείς που 
επιδέχονται περαιτέρω διαπραγµάτευσης. Ρητά αναφέρονται οι περιοχές του οικονοµικού 
δυναµικού όπου οι χώρες θα προωθήσουν τη στρατηγική τους συνεργασία: στη γεωργία, τη 
κτηνοτροφία, τη δασοκοµία, τις βιοασφάλειες και την ασφάλεια τροφίµων.  

Οι δύο χώρες συνεχίζουν τη συνεργασία τους, µε περαιτέρω ανάπτυξη των κοινών 
επιτροπών που δηµιουργήθηκαν το 2001. Στη συµφωνία τονίζεται πως, το εµπόριο µαλλιού θα 
προωθηθεί χρησιµοποιώντας, σε κάθε χώρα, τις αντίστοιχες εµπορικές οργανώσεις. Η Νέα 
Ζηλανδία προσφέρθηκε να βοηθήσει την Κίνα, µέσω της κατάρτισης και τεχνολογικής 
συνεργασίας, στους εν λόγω τοµείς. Στην επιστήµη και την τεχνολογία οι δύο χώρες θα 
αναπτύξουν περαιτέρω συµφωνία, επεκτείνοντας αυτήν που υπογράφτηκε το 2003. Επίσης οι 
δύο χώρες θα επιζητήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας, στους χώρους της έρευνας και της 
καινοτοµίας.  

Στον τοµέα των τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο, τα συµβαλλόµενα κράτη συµφώνησαν 
να χρησιµοποιήσουν τεχνικές του Π.Ο.Ε για τους µηχανισµούς του εµπορίου.  



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 47

Το θέµα είναι, πώς θα ενισχύσουν την ανακοίνωση και τη διαβούλευση, σχετικά µε τεχνικές, 
κανονισµούς επιθεώρησης και πρότυπα, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται µειώσεις του κόστους στις 
επιχειρήσεις. Στόχος τους είναι να συνάψουν κι ένα πρόγραµµα ταµιευτηρίου, που ως πλαίσιο 
θα έχει τον έλεγχο, την επιθεώρηση, τα πρότυπα συµµόρφωσης και εκτίµησης της ποιότητας, 
καθώς και την ενίσχυση των ρυθµίσεων για τη διαβούλευση µεταξύ των οργανισµών 
πιστοποίησης, ώστε να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον, σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση των 
δοκιµών πιστοποίησης. Αναπτύσσοντας ένα µνηµόνιο συνεργασίας σχετικά µε την τεχνολογία 
της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της ηλεκτρονικής διαφήµισης οι δύο χώρες θα 
αναπτύξουν τις συναλλαγές τους στον τοµέα των υπηρεσιών και θα διερευνήσουν τις 
δυνατότητες για συνεργασία στην εκπαίδευση, στον τουρισµό, στις αεροπορικές υπηρεσίες, 
στην εργασία και τις επαγγελµατικές υπηρεσίες. Τα µέρη επιδιώκουν να αυξηθούν οι επενδύσεις 
µε την ανταλλαγή πληροφοριών, την ενίσχυση της διαφάνειας και της προβλεψιµότητας, την 
προστασία των επενδύσεων και των επενδυτών, τη διασύνδεση για την προώθηση των 
επενδύσεων καθώς και πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων για συνέδρια και άλλες καινοτοµίες. 
  

 Όπως και µετά το αυστραλιανό πλαίσιο συµφωνίας, το άγχος κυριαρχεί στις διµερείς 
συνεδριάσεις µεταξύ των ηγετών και των υπουργών. Οι χώρες έχουν ορίσει µια µεικτή 
διυπουργική επιτροπή ως ένα forum για διάλογο σχετικά µε το κοινό εµπόριο και τα οικονοµικά 
ζητήµατα. Η Κίνα και η Νέα Ζηλανδία θα ενισχύσουν το ρόλο του κοινού εµπορίου, της 
Οικονοµικής Επιτροπής και άλλων κοινών επιτροπών.  

Σε αντίθεση µε την Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία αναγνώρισε αµέσως την Κίνα ως «Οικονοµία 
της Αγοράς» και συµφώνησε να µην εφαρµόζονται τα µέτρα anti-dumping, κατά της Κίνας, στα 
τµήµατα 15 και 16 του πρωτόκολλου προσχώρησής της στον  Π.Ο.Ε., και στην παράγραφο 242 
της έκθεσης της οµάδας εργασίας, για την προσχώρηση της Κίνας στον Π.Ο.Ε. Τα 
συµβαλλόµενα κράτη δεσµεύτηκαν για µια διµερή συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών και 
άρχισαν τις διαπραγµατεύσεις για να καθιερώσουν µια ζώνη ελεύθερου εµπορίου (F.T.A) το 
συντοµότερο δυνατό. Οι διαπραγµατεύσεις για τη ζώνη ελεύθερου εµπορίου µεταξύ Κίνας- 
Νέας Ζηλανδίας είναι οι πρώτες που ξεκίνησε η Κίνα µε µια αναπτυγµένη χώρα. Η Νέα 
Ζηλανδία έχει µια σταθερή πολιτική για την Κίνα, κι αυτό αναγνωρίζεται από το 1970, γεγονός 
που βοήθησε σε ταχεία συµφωνία για την προσχώρηση της Κίνας στον Π.Ο.Ε.   
                   

Γ.9. : Πιθανές, µελλοντικές Περιφερειακές Συµφωνίες της Κίνας     

Στην πολιτική επίσηµων, περιφερειακών συµφωνιών της Κίνας, περιλαµβάνεται και µια 
πρόταση προς την Ινδία. Ενώ δεν υπάρχει κανένα επίσηµο κείµενο για πρώιµη συµφωνία ζώνης 
ελεύθερου εµπορίου µεταξύ της Ινδίας και της Κίνας µέχρι σήµερα, οι δύο χώρες, φαίνονται να 
κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.  
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Ωστόσο, οι συνοριακές διαφορές που υπήρχαν µεταξύ των δύο χωρών, εµφανίστηκαν και πάλι, 
µε αποτέλεσµα το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις επιπτώσεις που θα υπάρξουν, από την εξέλιξη 
αυτή. Ωστόσο φαίνεται ότι, λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τα κοινά συµφέροντα που έχουν, στο 
εµπόριο και στα θέµατα του Π.Ο.Ε. Σε κοινή δήλωση που υπογράφηκε µετά την επίσκεψη του 
Ινδού Πρωθυπουργού στην Κίνα, τον Ιούνιο του 2003 αναφέρονταν σχέδια για τη  
χρησιµοποίηση µέτρων που είναι σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τις ∆ιεθνείς 
υποχρεώσεις. Η Κίνα και η Ινδία συζήτησαν για διµερή προτιµησιακά  τιµολόγια, σε µια σειρά 
προϊόντων που συµπεριλαµβάνουν το χαρτί, το χάλυβα, χηµικά προϊόντα και τρόφιµα. Η λίστα 
περιλαµβάνει 217 ινδικές εξαγωγές και 188 κινεζικές εξαγωγές που θα έχουν χαµηλότερο µέσο 
όρο δασµών. Τον Ιούνιο του 2003 οι δύο χώρες συµφώνησαν να σχηµατίσουν µια κοινή οµάδα 
µελέτης για να εξερευνήσει τις δυνατότητες για διµερείς εµπορικές σχέσεις και συνεργασία.  

Η Νότια Αφρική έχει γίνει επίσης εταίρος διµερών δραστηριοτήτων για την Κίνα, από 
τον  Ιούνιο του 2004, όταν η Νότια Αφρική χορήγησε σε καθεστώς «Οικονοµίας Αγοράς» στην 
Κίνα. Στην ίδια κατεύθυνση, η Κίνα επωφελείται από τις εισαγωγές πετρελαίου, από τις χώρες 
του Κόλπου, και αναπτύσσει τις εξαγωγές ενδυµάτων, υφασµάτων και ηλεκτρονικών στην 
περιοχή. Η Κίνα επιδιώκει επίσης, την αύξηση των επενδύσεων στις Χώρες του Κόλπου, όπως 
στο νερό, στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στις µεταφορές, στις επικοινωνίες, καθώς και 
στην επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα. 

Εν κατακλείδι, η Κίνα, έχει εντατικοποιήσει τις περιφερειακές διαπραγµατεύσεις µε 
διάφορους τρόπους και µε διαφορετικούς συνοµιλητές. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές 
αντιπροσωπεύουν την προοδευτική εµπλοκή και την ανάπτυξη των διακρατικών σχέσεων µε 
καθορισµένες δεσµεύσεις. Οι συµφωνίες για το εµπόριο και τις υπηρεσίες πάνε καλά και 
καλύπτουν πολλούς τοµείς της συνεργασίας που δεν αναφέρονται σε συµφωνίες του Π.Ο.Ε. 
 
 

        
Γ.10.: Η κυρίαρχη θέση της Κίνας στο Παγκόσµιο Εµπόριο  

 Στο παραγωγικό εµπόριο, η Κίνα είναι ένας µεγάλος προµηθευτής όλων των σηµαντικών 
αγορών και η παρουσία της αυξήθηκε σηµαντικά κατά την διάρκεια των διαπραγµατεύσεων της 
Ντόχα.  

Το µερίδιο της Κίνας, στις µεγάλες εισαγωγικές αγορές, µεταξύ του 2001 και του 2009, και σε 
µερικές από τις πιο σηµαντικές παγκόσµιες αγορές, η Κίνα είχε λογαριασµούς για περισσότερο 
από το 1/5 των εισαγωγών της συνολικής παραγωγής. Το µερίδιο της Κίνας στις παραγωγικές 
εισαγωγές στην Ιαπωνία κυµάνθηκε στο 35%, στην Ε.Ε. περίπου 30% και στις Η.Π.Α. περίπου 
26%. Επιπλέον και πιο σχετικό µε τις διαπραγµατεύσεις της Ντόχα, η παρουσία της Ντόχα είναι 
ιδιαίτερα µεγάλη στις αγορές των µεγάλων Εµπορικών Εταίρων στους τοµείς όπου η προστασία 
είναι µεγαλύτερη. Τα αξιοσηµείωτα στοιχεία, για την Κίνα, ήταν δύο:                     
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1) στους πιο προστατευµένους τοµείς, το µερίδιο των εισαγωγών της Κίνας,  του 2009, ήταν 
µεγαλύτερο από τις συνολικές εισαγωγές, καθώς και το µερίδιο των µικρότερων προµηθευτών 
σε κάθε µια από αυτές τις αγορές. Για παράδειγµα το µερίδιο της Κίνας, σε αυτούς τους τοµείς 
στην Ιαπωνία ήταν πάνω από 70%, στην Κορέα πάνω από 60%, στη Βραζιλία περίπου 55%, στις 
Η.Π.Α, στον Καναδά και στην Ε.Ε., 50% από τον καθένα.  
 
2) ακόµη και σε αυτούς, τους προστατευµένους τοµείς, το µερίδιο της Κίνας αυξήθηκε 
δραστικά, κατά τη διάρκεια του ¨Γύρου της Ντόχα¨. Σε πολλές από τις χώρες εισαγωγής (π.χ 
Βραζιλία, Ε.Ε., Η.Π.Α.) το µερίδιο της Κίνας υπερδιπλασιάστηκε. Επίσης εντυπωσιακό ήταν ότι, 
το µερίδιο αγοράς που η Κίνα απέκτησε σε χώρες όπως ο Καναδάς, το Μεξικό και η Τουρκία 
που έχουν συνάψει ελεύθερες εµπορικές συµφωνίες µε κοντινούς και µακρινούς γείτονες. 
 
 Έτσι, σήµερα, η απελευθέρωση κάτω από την ηµερήσια διάταξη της Ντόχα ιδιαίτερα 
στους πολιτικά φορτισµένους, υψηλούς δασµολογικούς τοµείς, είναι σχετική για τις άλλες 
χώρες, µε το άνοιγµα των αγορών τους στις κινεζικές αγορές. Αλλά η κινεζική κυριαρχία δεν 
πρέπει να αποκλειστεί, ώστε να υπάρχει αµοιβαία ωφέλεια. Η κινεζική αγορά, παρά τις 
δεσµεύσεις προσχώρησης της Κίνας στον Π.Ο.Ε., παραµένει προστατευµένη σε ορισµένους 
τοµείς (για παράδειγµα στα λιπάσµατα και σε ορισµένα παραγωγικά υλικά). Επιπλέον όπως 
έδειξαν οι Laborde, Martin and van der Mennsbrugghe [45] πολλές χώρες θα δουν επίσης 
αυξηµένες εξαγωγές από την προτεινόµενη απελευθέρωση της Ντόχα, από µέλη του Π.Ο.Ε.  
 
Η υιοθέτηση των προτάσεων των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, για περαιτέρω µετακίνηση προς το 
ελεύθερο εµπόριο, σε επιλεγµένους τοµείς, θα µπορούσε να µεταφραστεί σε µεγαλύτερα κέρδη 
από τις εξαγωγές. Αν υποθέσουµε τι εµποδίζει το µηχανισµό αµοιβαιότητας, που είχε 
προσδώσει διαπραγµατευτική επιτυχία στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε., στο παρελθόν, µία είναι η 
απάντηση: Η δεσπόζουσα θέση της Κίνας, που έγινε πράξη, ώστε να επιτευχθεί σε µεγάλο 
βαθµό, χάρη στην επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία περιλαµβάνει τον 
εναγκαλισµό των αγορών και έναν ασυνήθιστα υψηλό βαθµό διαφάνειας του εµπορίου [46].  
 

Το κυρίαρχο ζήτηµα, ωστόσο, είναι η ισχυρή πολιτική αντίληψη η οποία επέφερε την 
επιτυχία στις εξαγωγές της Κίνας και η απόφασή της να συνεχίζει την πορεία της, µέσω µιας 
υποτιµηµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Φαίνεται απίθανο και πολιτικά µη ρεαλιστικό να 
αναµένουµε από τους εµπορικούς εταίρους της Κίνας να ανοίξουν περαιτέρω τις αγορές τους 
στην Κίνα, όταν η χώρα αυτή εκλαµβάνει ως de facto (µέσω της υποτίµησης της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας) και επιβάλει µια δασµολογική επιδότηση  στις εισαγωγές και στις 
εξαγωγές. Τα στοιχεία για την ύπαρξη και επέκταση της υποτίµησης συνεχίζουν να συζητούνται.  
 
 
 
[45]: Laborde, David, Will Martin, and Dominique van der Mennsbrugghe: “Implications of the Doha 
Market Access Proposals for Developing Countries”, World Bank, 2011. 
 
[46]: Arvind Subramanian: Eclipse: Living in the Shadow of China's Economic Dominance. Peterson 
Institute for International Economics, 2011.  
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Από τη µια µεριά η ανάλυση για το Renminbi [47], έβγαλε το συµπέρασµα ότι, 17 από 
τις 18 µελέτες δείχνουν ότι έχει υποτιµηθεί. Η µέση εκτίµηση της υποτίµησης ήταν 19% για την 
περίοδο 2000β- 2007 συνολικά και σηµαντικά υψηλότερη για την περίοδο 2004 – 2007. Από την 
άλλη µεριά ο Dunaway, Leigh, and Li (2006) [48], ισχυρίζονται ότι  όλες εκτιµήσεις υποτίµησης 
του Renminbi είναι πολύ ευάλωτες, σε ό,τι αφορά στις βασικές υποθέσεις τους, σχετικά µε τα 
µοντέλα και τις παραµέτρους, κι εποµένως δεν είναι αξιόπιστες. Ωστόσο, παραµένει διάχυτος ο 
φόβος ότι, η Κίνα θα αποκτήσει ακόµη µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, ως αποτέλεσµα της 
οποιασδήποτε απελευθέρωσης του εµπορίου, στο Γύρο της Ντόχα. Όχι µόνο στις χώρες των 
ιδίων αγορών αλλά και στις αγορές τρίτων χωρών στην καθεµιά από τις οποίες τα αποτελέσµατα 
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι πιθανόν να γίνουν αισθητά.   

Ένα σηµάδι αυτού του φόβου είναι ότι οι βιοµηχανικές και ιδιαίτερα οι αναπτυσσόµενες 
χώρες ολοένα και περισσότερο προσφεύγουν σε προστασία από τις εισαγωγές της Κίνας ( Bown, 
2010). Για παράδειγµα το µερίδιο των αναπτυσσόµενων χωρών από ενέργειες anti-dumping 
ενάντια στην Κίνα,  ως ποσοστό των συνολικών ενεργειών τους, αυξήθηκε, από 19% το 2002, 
σε 34% το 2009. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις βιοµηχανικές χώρες ήταν, 11% και 27%. Αλλά 
η προσφυγή, σε αυτό το µέσο, θα γίνει πιο δύσκολη, όταν η Κίνα γίνει «Οικονοµία της Αγοράς», 
το 2016. Επιπλέον, οι εγγυήσεις που έχουν συνοµολογηθεί, µε την ένταξη της Κίνας στον 
Π.Ο.Ε., λήγουν το 2013. Αυτό κάνει τις χώρες περισσότερο ανήσυχες στον ανταγωνισµό τους µε 
την Κίνα. Χαρακτηριστική, είναι η οδυνηρή κατάσταση της Βραζιλίας. Το νόµισµά της έχει 
ανατιµηθεί απότοµα (40%), κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ οι ανταγωνιστές της στην Ασία, 
ιδίως η Κίνα, δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο.  

 
Η Βραζιλία έχει προσπαθήσει απεγνωσµένα και επανειληµµένα, να χρησιµοποιήσει 

στοιχεία ελέγχου του κεφαλαίου, για να ανακόψει αυτές τις πιέσεις για το νόµισµα της. Έχουν 
εµφανιστεί εισαγωγές από την Κίνα ιδίως στους πιο προστατευµένους τοµείς. Η πολιτική 
οικονοµία θα είναι περιττή εάν η Βραζιλία µε τις σηµερινές συνθήκες άρει τους εµπορικούς 
φραγµούς στους τοµείς αυτούς. Και τα τιµολόγια της Βραζιλίας σε αυτούς τους τοµείς είναι 
µεταξύ των υψηλότερων στον κόσµο, περίπου 25% περισσότερο από το µέσο όρο. Έτσι, δεν 
προκαλεί έκπληξη, η δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών της Βραζιλίας Guido Mantega, τον 
Ιανουάριο του 2011, ότι σε σχέση µε την πολιτική συναλλαγµατικών ισοτιµιών, η Κίνα και οι 
Η.Π.Α. είναι τα µεγαθήρια. Αυτό είναι ένας νοµισµατικός πόλεµος που µετατρέπεται σε έναν 
εµπορικό πόλεµο.  

 
Το πολιτικά φορτισµένο πρόβληµα των εµπορικών ανισορροπιών, που αφορά την Κίνα, 

ιδίως στην παραγωγή, δεν περιορίζεται µόνο στη Βραζιλία. Όλοι οι εµπορικοί συνεργάτες της 
Κίνας, µε εξαίρεση την Νότια Κορέα, έγιναν µάρτυρες της διεύρυνσης του παγόβουνου µεταξύ 
των εξαγωγών και των εισαγωγών από την Κίνα. Για παράδειγµα τόσο οι Η.Π.Α., όσο και η 
Ε.Ε., έχουν δει την αύξηση του ελλείµµατος στο κατασκευαστικό εµπόριο, πάνω από τρεις 
φορές µε 200 δις δολάρια για τις Η.Π.Α. και 250 δις δολάρια για την Ε.Ε.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[47]: Cline and Williamson's. 'Estimates of the Equilibrium Exchange Rate of the Renminbi, 2008, p.3… 
 
[48]: Steven Dunaway, Lamin Leigh, Xiangming Li: “How robust are estimates of equilibrium real 
exchange rates: The case of China”,  Pacific Economic Review, Volume 14, Issue 3, pages 361–375, 
August 2009. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/per.2009.14.issue-3/issuetoc
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Άλλες, µεγάλες χώρες, της αναδυόµενης οικονοµίας, έχουν δει επίσης απότοµες αυξήσεις 
του εµπορικού ελλείµµατος µε την Κίνα.      

 
Ύστερα από τις συγκεκριµένες επισηµάνσεις, φαίνεται πως, η διπλή ειρωνεία του 

«Γύρου της Ντόχα», είναι ότι ξεκίνησε ως γύρος ανάπτυξης, για να δώσει ώθηση στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, αλλά η αξιοσηµείωτη απόδοση των αναπτυσσόµενων χωρών από τότε, 
καθώς και η µείωση των προοπτικών των βιοµηχανικών χωρών, ύστερα από την παγκόσµια 
οικονοµική κρίση, επισηµαίνουν το πόσο αλλόκοτο έγινε το αρχικό κίνητρο για τον ¨Γύρο της 
Ντόχα¨. Οι αναπτυγµένες και όχι οι αναπτυσσόµενες χώρες φαίνεται να χρειάζονται τώρα µια 
ώθηση στην ανάπτυξη.  

 
Η δεύτερη ειρωνεία είναι ότι ένας Γύρος που έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη και ήταν 

πλαισιωµένη σαν µια πρωτοβουλία από τις πλούσιες χώρες για τις αναπτυσσόµενες χώρες, 
κατέληξε µε µια αναπτυσσόµενη χώρα την Κίνα, να γίνεται η κύρια  πηγή της 
ανταγωνιστικότητας και να προκαλεί ανησυχία όχι µόνο στις βιοµηχανικές χώρες αλλά και σε 
µεγάλες αναπτυσσόµενες χώρες.  

 
Υπάρχουν κάποια σηµάδια ότι η Κίνα έχει ξεκινήσει να µπει σε µια διαδικασία 

διεθνοποίησης του νοµίσµατός της, που διαχρονικά θα εξαλείψει την υποτίµηση του Renminbi. 
Ο ορίζοντας για τη διεθνοποίηση του Renminbi είναι ακόµη ασαφής, αλλά είναι απίθανο να 
συµβεί κατά τη διάρκεια των επόµενων 1-2 ετών. Μέσω του ¨Γύρου της Ντόχα¨, αρκετές 
αφηγήσεις αντεγκλήσεων είναι στο παιχνίδι, κάποιες πιο σηµαντικές από άλλες ανάλογα µε το 
χρονοδιάγραµµα και το περιβάλλον. Υπάρχει η αδιάλλακτη στάση της Ινδίας, µε την άρνησή της 
να προβεί σε σοβαρές απελευθερωτικές δεσµεύσεις, κάτι που αποτελεί εµπόδιο για την επιτυχία 
του ¨Γύρου της Ντόχα¨, εξαιτίας σηµαντικών παραχωρήσεων που έγιναν από την ένταξη της 
Κίνας στον  Π.Ο.Ε. το 2001.  

 
Στη συνέχεια υπάρχει η αδιάφορη θέση των Η.Π.Α. που επισηµαίνει τη χαµηλή 

προτεραιότητα στα εµπορικά θέµατα, µέσω του Προέδρου Obama. Όλες αυτές οι θέσεις είχαν 
κάποια αλήθεια. Αλλά υποκειµενικά ήταν δύο  ουσιαστικές και µεταβαλλόµενες οικονοµικές 
εξηγήσεις, που έχουν κάνει δύσκολη την επιτυχία της Ντόχα. Πρώτον, υπάρχει έλλειψη 
ενθουσιασµού από τον ιδιωτικό τοµέα, ιδίως των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. Αυτό οδήγησε σε µια 
κατάσταση όπου, κανείς δεν πίεσε πραγµατικά για την Ντόχα, αλλά και κανείς δεν ήθελε να 
κατηγορηθεί ότι την τορπίλισε.  

 
Ωστόσο, τώρα, το πνεύµα της ρήσης, « δεν έχει σηµασία µε ποιον τρόπο», τροφοδότησε 

µε ανησυχία πολλές χώρες, τόσο βιοµηχανικές όσο και αναδυόµενης αγοράς, σχετικά µε τον 
αυξηµένο ανταγωνισµό από την Κίνα, που απελευθερώνει στο πλαίσιο της Ντόχα, έναν 
ανταγωνισµό, ότι οι χώρες φαίνονται πολιτικά απρόθυµες να παραδεχτούν πως οι κινέζικες 
εξαγωγές είναι αδιαφανείς, από την πολιτική των συναλλαγµατικών ισοτιµιών της Κίνας.  
  

Η πραγµατικότητα και η βάση της δεσπόζουσας θέσης του κινεζικού εµπορίου, πρέπει να 
αντιµετωπιστεί, καθώς ο κόσµος επιδιώκει να αναζωογονήσει την Ντόχα, ή να αναζητήσει κάτι 
πέρα από αυτήν.       
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Γ.11. : Η Κίνα  στην Παγκόσµια Οικονοµία 

Τις τελευταίες δύο µε τρεις δεκαετίες η Κίνα είχε µεγάλη οικονοµική πρόοδο. Την 
περίοδο 1980-1990 το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε κατά 10,3% . Την περίοδο 2005-2007 το 
ποσοστό αύξησης ήταν ακόµα υψηλότερο και έφτασε το 11,7 %. (Παγκόσµια Τράπεζα 2009). 

 
Στην Κίνα η µετάβαση από την προγραµµατισµένη οικονοµία, στην οικονοµία της 

αγοράς άρχισε µε την εισαγωγή µεγάλων οικονοµικών µεταρρυθµίσεων το 1978. Η 
αντιδηµοτικότητα της πολιτιστικής επανάστασης, επέφερε µεγαλύτερη συνειδητοποίηση των 
ελλείψεων της προγραµµατισµένης οικονοµίας και έµπνευση από την επιτυχία των οικονοµιών 
των χωρών της Αν. Ασίας που ήταν προσανατολισµένες στην αγορά. Η παρόρµηση του 
κινέζικου λαού για µια αλλαγή ενέπνευσε την Κυβέρνηση της Κίνας να αποµακρυνθεί από την 
κεντρικά σχεδιαζόµενη οικονοµία [49]. Οι µεταρρυθµίσεις οδήγησαν στη γενικευµένη εισαγωγή 
του συστήµατος σύµβασης, την ευρύτερη εταιρική αυτονοµία, τις συντεχνίες και την επίπλευση 
µέρους του µετοχικού κεφαλαίου των εταιριών στην εγχώρια αγορά και στα ∆ιεθνή 
Χρηµατιστήρια από την δεκαετία του 1990. Ο έλεγχος του εξωτερικού εµπορίου κατά τη 
διάρκεια των δύο δεκαετιών χαλάρωσε και δόθηκε µια τελική ώθηση από την Κίνα όταν 
προσχώρησε στον Π.Ο.Ε στα τέλη του 2004 [50].           

Η αύξηση των µεριδίων των εξαγωγών αποκρύπτει πολλές διαφορές στις επιπτώσεις της 
ενοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Κίνας στο εµπόριο. Τα µερίδια των 
γεωργικών προϊόντων των εµπορευµάτων και υπηρεσιών στο σύνολο των  εξαγωγών 
µειώθηκαν, ενώ ο κατασκευαστικός τοµέας αυξήθηκε απότοµα στην Κίνα µεταξύ του 1984 και 
του 2005.  
 

Το µεγαλύτερο µέρος (91,1 %) των συνολικών εξαγωγών της Κίνας το 2005 
αποτελούνταν από κατασκευαστικά και άλλα εµπορεύµατα. Πριν από τις οικονοµικές 
µεταρρυθµίσεις του 1978, η ανεργία δεν ήταν πρόβληµα για την Κίνα επειδή οι εργαζόµενοι 
ήταν εγγυηµένα απασχοληµένοι, µέσω άµεσης κατανοµής θέσεων εργασίας, διοικητικού 
ελέγχου των αποδοχών και αυστηρών περιορισµών, σχετικά µε τη µετανάστευση, µεταξύ των 
αγροτικών και αστικών περιοχών. Έτσι, στην πραγµατικότητα, δεν υπήρξε καµία αγορά 
εργασίας, όπου οι παράγοντες ζήτησης και προσφοράς, θα µπορούσαν να αλληλεπιδρούν και να 
καθορίζουν τους όρους της απασχόλησης[ 51].   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[49]: Gregory C. Chow: “China's Economic Transformation”, John Wiley & Sons, 2007, p. 234… 

[50]: Peter Nolan, China at the Crossroads. Cambridge, Polity Press, 2004. 209 pp. 

[51]: John Knight, Lina Song: “Towards a Labour Market in China”, Oxford University Press, USA, 
2005,  276 p. 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 53

Ο έλεγχος του κράτους στην προσφορά εργασίας εµπόδισε την ανεργία, αλλά οδήγησε 
σε µια προοδευτική συσσώρευση πλεονασµατικής εργασίας σε µονάδες παραγωγής, τόσο σε 
αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Καθώς προχωρούσε η ένταξη της Κίνας στην 
Παγκόσµια Οικονοµία, οι πολιτικές άκαµπτης εργασίας εξαρθρώθηκαν σταδιακά και έδωσαν τη 
θέση τους στη συµβεβληµένη απασχόληση, σε νόµους ελάχιστων µισθών, στη µετανάστευση 
µεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, στην ιδιωτικοποίηση µικρών και µεσαίων κρατικών 
επιχειρήσεων και στην απόλυση εργαζοµένων από κρατικές επιχειρήσεις. Σε Παγκόσµιο επίπεδο 
η προσχώρηση της Κίνας στην Παγκόσµια Οικονοµία πρέπει θεωρηθεί, στις αναπτυγµένες 
χώρες ως απειλή. Η προσχώρηση της Κίνας, της Ινδίας και των χωρών του πρώην Σοβιετικού 
µπλοκ, στην παγκόσµια οικονοµία, έχει διπλασιάσει το παγκοσµιοποιηµένο εργατικό δυναµικό. 

Γ.12. : Η κινεζική πρόκληση για την Ευρώπη, 
           οι Περιφερειακές ∆υνάµεις, και η µετατόπιση της Παγκόσµιας Τάξης  
 
      Οι γύροι της Ουρουγουάης και της Ντόχα µείωσαν τους εµπορικούς περιορισµούς, 
καθώς και τις δαπάνες µεταφοράς και επικοινωνίας. Η πρώην διάκριση µεταξύ πυρήνα και 
περιφέρειας (πλούσιες βιοµηχανοποιηµένες χώρες και φτωχές αναπτυσσόµενες χώρες), δεν είναι 
πλέον έγκυρη, επειδή πολλές αναπτυσσόµενες χώρες φτάνουν στα ίδια επίπεδα. Υπάρχει µια 
οικονοµική και πολιτική δύναµη αλλαγής, η οποία συσχετίζεται µε µια σχετική παρακµή της 
∆ύσης και σχετική ακµή της Ανατολής. Η Κίνα και άλλες περιφερειακές δυνάµεις, δεν 
επιζητούν την υπονόµευση του καπιταλιστικού συστήµατος, τις ιδέες και τις αρχές της 
παγκόσµιας φιλελεύθερης τάξης, όπως µερικοί συγγραφείς έχουν το επιχείρηµα, αλλά αντιθέτως 
θα προσπαθήσουν να κερδίσουν µεγαλύτερη δύναµη µέσα από αυτό. Μια σειρά παρατηρήσεων, 
υπογραµµίζουν πόσο σηµαντικές είναι οι περιφερειακές δυνάµεις;  
1η : περιφερειακές δυνάµεις έχουν µια πολύ µεγάλη έκταση γης και ένα µεγάλο πληθυσµό, σε 
σύγκριση µε άλλες χώρες στην περιοχή τους.  

2: Ορισµένες περιφερειακές δυνάµεις έχουν υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα, συγκριτικά µε 
τον υπόλοιπο κόσµο και τον περιφερειακό µέσο όρο. 

3: Με εξαίρεση τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική, οι περιφερειακές δυνάµεις έχουν επιτύχει µια 
υψηλή αύξηση του µέσου όρου του Α.Ε.Π. τους (1980-2009) και έχουν συµβάλλει σηµαντικά 
στην παγκόσµια και στην περιφερειακή ανάπτυξη (διάγραµµα σελ. 277).  

4: Οι περιφερειακές δυνάµεις έχουν σηµαντικό ποσοστό του παγκόσµιου εξωτερικού εµπορίου.  

5: Ο ι περιφερειακές δυνάµεις έχουν µία πιο διαφοροποιηµένη οικονοµική δοµή, από τις άλλες 
χώρες στις περιοχές τους. Η προστιθέµενη αξία των αντίστοιχων παραγωγικών βιοµηχανιών 
είναι υψηλότερη από το µέσο όρο της περιοχής.  

6: Οι περιφερειακές δυνάµεις επηρεάζουν α) τις νοµισµατικές και πιστωτικές πολιτικές των 
γειτονικών χωρών, β) την περιφερειακή συνεργασία. Η Ευρώπη είναι ο πιο σηµαντικός 
οικονοµικός χώρος στον κόσµο. Αυτό επίσης ισχύει για την παραγωγή. Έχει το µεγαλύτερο 
µερίδιο του παγκόσµιου εισοδήµατος (ΑΕΠ), αλλά αυτό το µερίδιο έπεσε τη δεκαετία του 1990, 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 54

ενώ το µερίδιο της Κίνας αυξήθηκε σχετικά. Η µείωση του µεριδίου της Ευρώπης, δεν είναι µια 
απόλυτη µείωση, αλλά µια σχετική παρακµή. Οι περιφερειακές δυνάµεις αυξήθηκαν πολύ 
ταχύτερα τα τελευταία 20 χρόνια , από την Ε.Ε. . Η Κίνα είναι η µόνη χώρα που έχει αποκτήσει 
µια µεγάλη παγκόσµια επιρροή στους όρους του εισοδήµατος και της παραγωγής. 

Σε ορισµένα µέρη του κόσµου, η Ε.Ε. έχει χάσει µερίδια στο εµπόριο, αλλά στην 
ενέργεια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και στην πιο δυναµική περιφέρεια του κόσµου (Ασία), τα 
εµπορικά της µερίδια έχουν µια σχετική αύξηση, για περισσότερο από µια δεκαετία. Η επιρροή 
της Κίνας στις εισαγωγές και τις εξαγωγές αυξάνεται σε παγκόσµιο επίπεδο. Αυτή η επιτυχία, εν 
µέρει οφείλεται στις αυξανόµενες επενδύσεις των επιχειρήσεων των χωρών – µελών του ΟΟΣΑ 
στην Κίνα, Αυτές οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 45 % των συνηθισµένων 
εξαγωγών και εισαγωγών. Η είσοδος της Κίνας στον Π.O.E. το 2001 υποστήριξε επίσης την 
οικονοµική άνοδο. Η Κίνα είχε αύξηση των εξαγωγών των µηχανηµάτων και των ηλεκτρονικών 
προϊόντων (εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών), ενώ το µερίδιο των παραδοσιακών εξαγωγών 
(κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υποδήµατα και παιχνίδια) µειώθηκε σε ποσοστό 10% επί των 
συνολικών εξαγωγών. Το µερίδιο της Ε.Ε. σε διάφορες οµαδοποιήσεις χωρών (π.χ. 
MERCOSUR[52], ASEAN, SADC[53]), επίσης  µειώνεται. Αλλά η εµπορική επιρροή της 
Κίνας, της Βραζιλίας και της Ινδίας, αυξάνεται ελάχιστα. Η Κίνα και η Ινδία, γίνονται 
σηµαντικές στις χώρες του ASEAN, αλλά γίνονται ισχυρότερες και σε πολλά άλλα µέρη του 
κόσµου. Η Βραζιλία και η Νότια Αφρική έχουν χάσει την επιρροή τους στις αντίστοιχες 
περιφέρειες, κάτι που εν µέρει οφείλεται στη συµµετοχή της Κίνας στους κλάδους του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και στις αυξανόµενες εξαγωγές σε αυτές τις 
περιοχές. 

Οι εισαγωγές της Ε.Ε. από την Ασία είναι κυρίως προϊόντα υψηλής τεχνολογίας σε 
χαµηλές τιµές, ένα γεγονός που αντικατοπτρίζει τη θέση της Κίνας, η οποία κυρίως βασιζόταν 
σε τυποποιηµένα αγαθά. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η Κίνα και η Ινδία έχουν αποκτήσει το 
status των «Παγκόσµιων Οικονοµικών ∆υνάµεων» ακόµα και αν συνεχίζουν να προβάλλουν ως 
αναπτυσσόµενες ή µεσαίου εισοδήµατος χώρες, µε βάση το κατά κεφαλήν τους εισόδηµα. 

  
Με άλλα λόγια, πριν γίνουν πλούσιες, κατάφεραν να έχουν ένα πολύ µεγάλο µερίδιο του 

παγκοσµίου ΑΕΠ, καθώς και οικονοµική και πολιτική επιρροή, που οφείλεται στο µέγεθος και 
την οικονοµικής τους δύναµη. Ο οικονοµικός αντίκτυπος της Κίνας είναι αισθητός σε όλο τον 
κόσµο. Χρειάζεται ορυκτά και πετρέλαιο, για τη δική της ανάπτυξη και ενεργεί σαν βάση 
παραγωγής προϊόντων.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[52]: Mercosur: οικονοµική και πολιτική συµφωνία µεταξύ Αργεντινής, Βραζιλίας, Παραγουάης, 
Ουρουγουάης και Βενεζουέλας, που ιδρύθηκε το 1991, από τη Συνθήκη της Ασουνσιόν, η οποία αργότερα 
τροποποιήθηκε ,το 1994,µε τη  Συνθήκη του ¨Ouro Preto¨. Βολιβία, Χιλή, Κολοµβία, Εκουαδόρ και Περού, 
είναι συνεργαζόµενα κράτη-µέλη. 
 

[53]: Southern African Development Community (SADC), has a membership of 15 Member States, 
namely; Angola, Botswana, Democratic Republic of Congo (DRC), Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Swaziland, United Republic of Tanzania, 
Zambia and Zimbabwe (http://www.sadc.int/english/about-sadc/). 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

 55

Η Κίνα είναι µια οικονοµία  µε επιρροή πολύ έντονα δικτυωµένη διεθνώς και πολιτικός, 
παγκόσµιος πρωταγωνιστής. Η συµµετοχή της Κίνας στο ∆.Ν.Τ του Π.Ο.Ε, την Παγκόσµια 
Τράπεζα κλπ., φανερώνει τον αυξανόµενο ρόλο της. Η Κίνα είναι από τους πιο σηµαντικούς 
εισαγωγείς ενέργειας. Είναι επίσης ο πιο σηµαντικός παγκόσµιος εξαγωγέας, κατασκευάζοντας 
προϊόντα, τα περισσότερα από εταιρείες του εξωτερικού, που βρίσκονται στην Κίνα. Οι 
εξαγωγές της Κίνας δείχνουν ένα τεχνολογικό επίπεδο συγκρίσιµο µε αυτό της Πορτογαλίας. Η 
περιφερειακή της επιρροή αν και αυξάνεται είναι ακόµα σε χαµηλά επίπεδα. Οι δυνατότητες 
περιφερειακής ηγεσίας της Κίνας είναι περιορισµένες διότι η χώρα δεν προσφέρει αρκετά 
δηµόσια αγαθά, η ήπια ισχύς της είναι πολύ ασθενής και η αυξανόµενη συµµετοχή της στις 
χώρες του ASEAN οφείλεται στην «καλή γειτονιά». 

Γ.13. : Ο διευρυνόµενος ρόλος της Κίνας  
             στο ∆ιεθνές Εµπόριο, και στις Επενδύσεις 
 
     Για πολλές χώρες στην Ασία , η Κίνα αποτελεί ένα σηµαντικό διαπραγµατευτικό εταίρο, που 
τονώνει τις δικές της εξαγωγές µέσω άµεσων επενδύσεων στις γειτονικές χώρες . Παρόλο που η 
Κίνα έχει συνάψει συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών µε τα κράτη – µέλη του ASEAN, κάτι 
που οδήγησε στην αύξηση του εξωτερικού της εµπορίου στην περιοχή (από 4% το 2000, σε 12% 
το 2009), δεν υπάρχει νοµισµατική ολοκλήρωση µεταξύ Κίνας – ASEAN και έτσι δεν υπάρχει 
κανένας αξιόπιστος µηχανισµός αποζηµιώσεων. Η Κίνα χρησιµοποιεί τη συνεργασία εντός του 
CAFTA (ζώνη ελεύθερων συναλλαγών Κίνας – ASEAN), για το δικό της εµπόριο. Επίσης η 
χαµηλή συναλλαγµατική ισοτιµία, συνέβαλλε στα υψηλά εµπορικά πλεονάσµατα της Κίνας. Την 
ίδια στιγµή η Κίνα επενδύει περισσότερο στις χώρες του ASEAN. Ταυτόχρονα η Κίνα εργάζεται 
για την  περιφεριοποίηση του Renminbi και διαδραµάτισε ένα σηµαντικό ρόλο στη νοµισµατική 
ολοκλήρωση στην Ανατολική Ασία, πριν την Ασιατική οικονοµική κρίση, κι έναν ισχυρότερο 
ρόλο από την έναρξη της Παγκόσµιας Οικονοµικής κρίσης και της συνεχιζόµενης κρίσης 
δαπανών στις Η.Π.Α και την Ε.Ε. Μέχρις στιγµής οι δραστηριότητες της Κίνας στα διεθνή 
forum είναι ασαφείς και απευθύνονται στην παγκόσµια και περιφερειακή διακυβέρνηση και στα 
δηµόσια αγαθά. Παρά τη στενή οικονοµική συνεργασία, φαίνεται να υπάρχει µια σύγκρουση µε 
την Ινδία (Κασµίρ, Θιβέτ, Πακιστάν). Η Κίνα δεν έχει ακόµα αρκετή ήπια ισχύ, και έτσι δεν 
µπορεί να αναλάβει παγκόσµιο ηγετικό ρόλο.  

Όλες οι περιφερειακές δυνάµεις, εκτός της Κίνας, αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις 
τεχνολογικές διεργασίες, που οφείλονται στο χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και το χαµηλό µέσο 
όρο δυναµισµού των επιχειρήσεων τους.  

Η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία είναι σηµαντικές δυνάµεις στην ανάπτυξη των διεθνών τεχνικών 
και οικονοµικών κανόνων και standards, στη διεθνή ασφάλεια, σε ειρηνευτικές αποστολές, στην 
κλιµατική και ενεργειακή πολιτική και σε θέµατα που σχετίζονται µε το νόµισµα και την 
παγκόσµια οικονοµία. Έχουν επίσης επιρροή στον Π.Ο.Ε. και τα Ηνωµένα Έθνη. Είναι όπως και 
η Νότια Αφρική µέλη του G20. Η Κίνα απαιτεί ένα πολύπλοκο νόµισµα, που πρόκειται να 
αντικαταστήσει το Αµερικάνικο δολάριο, ως ηγετικό νόµισµα. Είναι ακριβώς η αδυναµία του 
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αµερικάνικου δολαρίου και του ευρώ, µε την αύξηση της σηµασίας του κινέζικου 
συναλλάγµατος, που οδηγεί στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια στην παγκόσµια οικονοµία. 
Υπ΄ αυτές τις συνθήκες, η ∆ύση πρέπει να µάθει πως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία και άλλα 
κράτη, θα αρνηθούν  να λάβουν εντολές για τα οικονοµικά, τα πολιτικά και τα πολιτιστικά τους 
θέµατα, πόσο µάλλον να ακολουθήσουν δυτικές αξίες και πρότυπα, που εµφανίζουν συχνά δύο 
ασάφειες (ανθρώπινα δικαιώµατα και εφαρµογή τους) και προσπάθειες για την κυριαρχία και 
την εκµετάλλευση.                   

Γ.14. : Η Εµπορική – Οικονοµική ∆ιπλωµατία της Κίνας, & η αξιοποίηση   
            πολιτικών θεσµών, σε χώρες της Κεντρικής Ασίας & της Αφρικής 
 

Την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η Κεντρική Ασία, εξαιτίας µιας σειράς εξελίξεων, 
στην ευρύτερη περιοχή, λειτούργησε ως µαγνήτης πολλαπλών ενδιαφερόντων για αρκετές, 
µεγάλες δυνάµεις. Για την ηγεσία της Κίνας, οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, συνιστούν πηγές για 
την προµήθεια ενέργειας, και κρίσιµους εταίρους, για τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της 
ανήσυχης, δυτικής επαρχίας Xinjiang. Στο πλαίσιο αυτό, η Κίνα επιδίωξε σταθερά την 
ενδυνάµωση της συνεργασίας της, µε τις χώρες αυτές, µε αποτέλεσµα να αναδειχθεί, ως η 
κορυφαία οικονοµική δύναµη στην Κεντρική Ασία. Ωστόσο, είναι επιβεβληµένο να επισηµανθεί 
πως, η κινεζική βοήθεια, προς τις χώρες της εν λόγω περιοχής, όπως και προς χώρες της 
Αφρικής, ή άλλων αναπτυσσόµενων περιοχών του πλανήτη, δεν είναι εύκολο να 
κατηγοριοποιηθεί: Συνήθως είναι ένα υβρίδιο, εξωτερικής βοήθειας, επενδύσεων και δανείων 
για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. 

  
Οι κυβερνήσεις του Πεκίνου, στήριξαν λοιπόν, έντεχνα, ένα µοναδικό συνδυασµό 

οικονοµικών µέσων, µε κάθε έναν από τους γείτονές τους, της Κεντρικής Ασίας, µε προφανή 
στόχο, εκτός από τα εµπορικά-οικονοµικά οφέλη της χώρας, τη διεύρυνση της επιρροής τους σ΄ 
αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, το 2009, αντάλλαξαν µε δάνεια, σηµαντικότατα ενεργειακά πακέτα, µε 
τις κυβερνήσεις του -ενεργειακά- πλούσιου Καζαχστάν, και του Τουρκµενιστάν. Με αυτό τον 
τρόπο, η Κίνα, αφενός εξασφάλιζε προµήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου, κι αφετέρου 
καθίστατο σηµαντική πηγή άντλησης κεφαλαίων, απαραίτητων για τις κυβερνήσεις και τους 
τοπικούς παραγωγούς ενέργειας. Την ίδια ώρα, το Πεκίνο αναλάµβανε την κατασκευή και 
εκµετάλλευση νέων αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, για να οδηγήσει την ενέργεια της 
Κεντρικής Ασίας προς τις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.  

 
Τα συγκεκριµένα πακέτα βοήθειας, συνιστούν πανοµοιότυπη εµπορική και οικονοµική 

διπλωµατία, µε αυτήν που εφαρµόστηκε, από την κινεζική ηγεσία, σε πολλά σηµεία του 
πλανήτη.  
 

Η πολιτική, «δάνεια, αντί ενέργειας», ασκήθηκε από την πλευρά του Πεκίνου, 
προκειµένου να θεµελιωθεί και να οικοδοµηθεί, πολύτιµη, διµερής συνεργασία, µε τις 
κυβερνήσεις της Αγκόλας, της Βραζιλίας, του Εκουαδόρ, της Ρωσίας, του Νότιου Σουδάν, του 
Σουδάν και της Βενεζουέλας. Το Πεκίνο, κινούµενο σ΄ αυτό, το δοκιµασµένο, αποτελεσµατικό 
πλαίσιο, κατάφερε, σε φτωχότερες των προαναφερθέντων χώρες, όπως το Κιργιστάν και 
Τατζικιστάν, να γίνει ένας σηµαντικός επενδυτής, στυλοβάτης των κυβερνητικών προσπαθειών 
ανάπτυξης, σε νευραλγικούς τοµείς της οικονοµίας, όπως είναι η παραγωγή ενέργειας, οι 
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τηλεπικοινωνίες, και οι υποδοµές που αφορούν στις χερσαίες εµπορευµατικές µεταφορές, µέσω 
νέων, σύγχρονων αυτοκινητοδρόµων και σιδηροδροµικών δικτύων.  

 
Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προσπάθειας, λίγες µέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του 

¨SCΟ¨ (Shanghai Cooperation Organization), τον Ιούνιο του 2012, στο Πεκίνο, η Τράπεζα 
Εξαγωγών-Εισαγωγών της Κίνας, είχε καταστεί ο κύριος δανειστής του Τατζικιστάν. Το µερίδιο 
που κατέχει πλέον η Κίνα, φθάνει το 70%, του συνολικού εξωτερικού χρέους της εν λόγω 
χώρας, µε ό,τι αυτό σηµαίνει, για το βαθµό της εξάρτησης της οικονοµίας του Τατζικιστάν, από 
πλευράς Πεκίνου. Το πιο σηµαντικό στοιχείο, ωστόσο, που σηµατοδοτεί την επιτυχή οικονοµική 
– εµπορική δραστηριότητα, της Κίνας, στην Κεντρική Ασία, αποτυπώνεται στο γεγονός ότι, οι 
περισσότεροι δυτικοί σχολιαστές εκφράζουν την ικανοποίησή τους, για την περιφερειακή 
βοήθεια και τις επενδύσεις του Πεκίνου, καθώς οι υποδοµές της Κεντρικής Ασίας παραµένουν 
σε τραγική κατάσταση, µε αποτέλεσµα, η προοπτική αναβάθµισής τους, µέσω της κινεζικής 
βοήθειας, να ανταποκρίνεται στην προσδοκία βελτίωσης των διασυνοριακών και περιφερειακών 
συναλλαγών, και στην ανάγκη διαµόρφωσης συνθηκών περαιτέρω τόνωσης της περιφερειακής 
ανάπτυξης. 

 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, στις αρχές του καλοκαιριού, του 2012, η Κίνα ανακοίνωσε 

πως θα προσφέρει χρηµατοδότηση δέκα (10) δισεκατοµµυρίων δολαρίων, για έργα υποδοµής 
στο Τατζικιστάν. Η έναρξη της υλοποίησης του συγκεκριµένου προγράµµατος, θα καταστήσει 
την Κίνα, το µεγαλύτερο ξένο επενδυτή στην ευρύτερη περιοχή, και µάλιστα µε µεγάλη διαφορά 
από τον επόµενο. Ταυτόχρονα, η ως τώρα βοήθεια των ΗΠΑ, η οποία είναι µικρή και βαίνει 
διαρκώς µειούµενη, θα καταστεί λιγότερο σηµαντική, µε ό,τι αυτό σηµαίνει, για το βαθµό 
επηρεασµού των εξελίξεων στην Κεντρική Ασία. Κι όλα αυτά, τη στιγµή που η Κίνα, µέσω 
ανάλογων διαδικασιών, σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του κόσµου, εντείνει το πρόγραµµα που 
αφορά στον έλεγχο των µετάλλων και των σπάνιων γαιών, τοµείς στους οποίους κατόρθωσε να 
συγκεντρώνει πάνω από το 90% της παγκόσµιας αγοράς! 

 
Παρόµοιος είναι ο ρόλος που διαδραµατίζει η Κίνα, σε κοµβικά κράτη της Αφρικής και 

στο νέο τοπίο που διαµορφώθηκε στη Μέση Ανατολή, µετά τα γεγονότα που χαρακτηρίστηκαν 
ως «Αραβική Άνοιξη». Στα µέσα του Ιουλίου, του 2012, στο Φόρουµ Συνεργασίας Κίνας-
Αφρικής, οι εργασίες του οποίου έλαβαν χώρα στο Πεκίνο, ο Κινέζος πρόεδρος Χου Ζιντάο 
υποσχέθηκε τη χορήγηση επιπλέον είκοσι (20) δισ. ∆ολαρίων, υπό τη µορφή δανείων προς 
χώρες της Αφρικής, κατά τα επόµενα τρία χρόνια, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει, για τη χώρα 
του, νέα ενεργειακά αποθέµατα. ∆εσµεύτηκε επίσης να µη θέσει αυστηρές προϋποθέσεις 
διασφάλισης των δανειακών κεφαλαίων, σαν αυτές που απαιτούν συνήθως οι µεγάλες δυτικές 
χώρες, τακτική που τη χαρακτήρισε ως τον «εκφοβισµό του µεγάλου προς τον µικρό».  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[54]:Στη Σύνοδο Κορυφής, το καλοκαίρι του 2012, στην Αστανά (Καζαχστάν), υπογράφηκαν δέκα (10) 
συµφωνίες, συµπεριλαµβανοµένης και της κοινής δήλωσης, σχετικά µε τη δηµιουργία µιας περιφέρειας 
διαρκούς ειρήνης και κοινής ευηµερίας. Επίσης, το Στρατηγικό Σχέδιο για την µεσοπρόθεσµη ανάπτυξη του 
Οργανισµού Συνεργασίας της Σαγκάης, καθώς και η  συµφωνία για την κοινή  απάντηση της ¨S.C.O.¨,  για 
την περιφερειακή ασφάλεια και όσα την απειλούν.(Πηγή: Ιστοσελίδα “S.C.O”). 
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Με άλλα λόγια, στην Αφρική, όπως και στην Κεντρική Ασία, η Κίνα εφαρµόζει µια 
πολιτική που αυξάνει τα οικονοµικά και τα ηθικά ερείσµατα, σταθερής συνεργασίας, την οποία 
µάλιστα ενισχύει µε κοινωνικά και πολιτικά προγράµµατα κατάρτισης, για δεκάδες χιλιάδες 
Αφρικανούς αξιωµατούχους. Στο πλαίσιο αυτό, έφτασε να επιχορηγεί δεκαοχτώ χιλιάδες 
(18.000) νέες υποτροφίες, σε σπουδαστές από χώρες της Αφρικής, εφαρµόζοντας µια 
µακρόπνοη, και πολλαπλασιαστικών ωφεληµάτων, συνοδευτική πολιτική, των νέων 
οικονοµικών πακέτων, προς χώρες της Μαύρης Ηπείρου. 

 
Στο χώρο της Μέσης Ανατολής, και συγκεκριµένα στα κράτη που γύρισαν σελίδα, µέσω 

της «Αραβικής Άνοιξης», οι παραδοσιακοί διεθνείς δανειστές, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες και 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αντιµετωπίζουν πλέον µόνο τον ανταγωνισµό από χρηµατοδότες του 
Αραβικού Κόλπου (Κατάρ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Σαουδική Αραβία). Η δυσπιστία µε την 
οποία αντιµετώπισαν τις δεσµεύσεις των δυτικών, για βοήθεια αξίας πολλών δισεκατοµµυρίων 
δολαρίων, ενισχυµένη κι από την καθυστέρηση υλοποίησής τους, οδηγεί ήδη την πρώτη εξ 
αυτών, την Αίγυπτο, στο δρόµο που ήδη βάδισαν το Τατζικιστάν και η Αγκόλα. Οι 
συγκεκριµένες χώρες, αξιοποίησαν τα κινεζικά δάνεια, για να αποφύγουν τις απαιτήσεις των 
δυτικών για µεταρρυθµίσεις, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείων. Το παράδειγµά τους 
µιµείται ήδη, κι η νέα κυβέρνηση της «µετεπαναστατικής» Αιγύπτου, των «αδελφών 
µουσουλµάνων», χρησιµοποιώντας την προοπτική της εξασφάλισης πόρων από την Κίνα και τις 
χώρες του Κόλπου, ως µοχλό διαφυγής από τους επαχθείς όρους, που θέτει το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο (IMF), στο οποίο η ∆ύση ανέθεσε τις συζητήσεις για την υλοποίηση των 
υποσχέσεών της. Αυτές, οι νέες µορφές παρέµβασης, από την πλευρά του Πεκίνου ή από τις 
οικονοµικά ισχυρές χώρες του Κόλπου,  αναπροσανατολίζουν την οικονοµική ανάπτυξη της 
περιοχής, µακριά από τη ∆ύση, µε αποτέλεσµα, οι Ηνωµένες Πολιτείες, να µη διαθέτουν πλέον 
την ήπια δύναµη, για να ελέγξουν την αυξανόµενη ισχύ των νέων αντιπάλων, ανάµεσα στους 
οποίους βρίσκεται και η Κίνα. 

 

Στο πλαίσιο που εκτενώς αναλύθηκε, οι ελίτ της Κεντρικής Ασίας, διαµορφώνουν 
σταδιακά µια ολοένα και πιο κριτική, αρνητική, εχθρική στάση, έναντι των απαιτήσεων της 
∆ύσης, σε ό,τι αφορά στη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, και δε διστάζουν πια, να 
αντιτίθενται σθεναρά, στην κριτική που τους ασκείται. Είναι, µάλιστα, χαρακτηριστικό των 
«παράπλευρων απωλειών», που προκάλεσε ο «πόλεµος κατά της τροµοκρατίας», στον οποίο 
πρωτοστάτησαν οι Η.Π.Α., το γεγονός ότι, οι κυβερνήσεις των κρατών της Κεντρικής Ασίας, 
αξιοποίησαν στο έπακρο, τις ειδικές συνθήκες που επιβλήθηκαν, προκειµένου να αξιοποιήσουν 
τις αποτελεσµατικές υπηρεσίες ασφαλείας, τις οποίες δηµιούργησαν µε δυτική τεχνογνωσία και 
στήριξη, ως µέσο δίωξης και πάταξης των πολιτικών δυνάµεων που τους αντιπολιτεύονταν. 

 
Είναι χαρακτηριστικό επίσης, πως οι Ηνωµένες Πολιτείες, που συνεργάστηκαν µε τις 

υπηρεσίες των χωρών της Κεντρικής Ασίας, για τον έλεγχο των υπόπτων για τροµοκρατία, χωρίς 
τη νόµιµη διαδικασία ακροάσεων, και τη στιγµή που η Ουάσιγκτον υποστήριζε πως ο πόλεµος 
κατά της τροµοκρατίας δεν µπορεί να περιορίζεται από το διεθνές δίκαιο, έδωσαν τη δυνατότητα 
στην Κίνα και τη Ρωσία, που επίσης συνέδραµαν τις ίδιες υπηρεσίες, να ενσωµατώσουν 
αργότερα, τις εξωτερικές δράσεις τους, στα νέα περιφερειακά θεσµικά πλαίσια, όπως η Συνθήκη 
του Οργανισµού Συνεργασίας της Σαγκάης (¨SCO¨), για την Καταπολέµηση της Τροµοκρατίας. 

 
Ο περαιτέρω βηµατισµός των κρατών της Κεντρικής Ασίας, µε τη βοήθεια του Πεκίνου, 

αλλά και της Μόσχας, έφτασε στο σηµείο, οι χώρες αυτές, όχι µόνο αναδεικνύουν περιπτώσεις 
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υποκριτικής αναφοράς, σε ό,τι αφορά στα ανθρώπινα δικαιώµατα, από την πλευρά της ∆ύσης, 
και κυρίως των Η.Π.Α., αλλά ακόµη και στην άσκηση lobbying, κατά τα αµερικανικά πρότυπα, 
προκειµένου να απαντήσουν στην κριτική που ασκούσε η ∆ύση στους ηγέτες τους. Με κινεζική 
επίνευση και βοήθεια, οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, έφτασαν στο σηµείο να προσλαµβάνουν 
δυτικές εταιρείες δηµοσίων σχέσεων, για τον εξωραϊσµό της εικόνας των ηγετών τους. Έτσι, σε 
µια προσπάθεια να µην υπάρξει το παραµικρό περιθώριο, να επεκταθεί προς ανατολάς, το κύµα 
των «πορτοκαλί» επαναστάσεων, που εκδηλώθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 2000, κι είχαν 
ως στόχο την ανατροπή εκείνων των ηγετών, που είχαν δεσµούς µε το Κρεµλίνο, οι «παγιωµένοι 
ηγέτες» των χωρών της Κεντρικής Ασίας, έφτασαν πλέον να µιµούνται στρατηγικές και 
µεθόδους άµυνας, της κινεζικής και της ρωσικής ηγεσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, το 
γεγονός ότι έθεσαν υπό διωγµό όλες τις -υπό δυτική αιγίδα- Μ.Κ.Ο., θεσπίζουν περιοριστικούς 
νόµους εγγραφής και χρηµατοδότησής τους, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη τη 
διαµόρφωση µετώπου κριτικής, απ΄ την πλευρά της λεγόµενης -στη ∆ύση- «κοινωνίας των 
πολιτών».  
   

Παράδειγµα «εξαγωγής», της εν λόγω «τεχνογνωσίας», καταγράφηκε πρόσφατα στην 
Αίγυπτο, µε την καταστολή κάποιων καινοφανών οργανώσεων, οιονεί  Μ.Κ.Ο., όπως το 
¨Freedom House¨ και το ¨Εθνικό ∆ηµοκρατικό Ινστιτούτο¨, που είτε είχαν ξεκάθαρη σχέση µε 
τη ∆ύση, είτε τους αποδόθηκε η συγκεκριµένη µοµφή. Αντίστοιχα, µε τη βοήθεια των 
κορυφαίων εµπειρογνωµόνων του Οργανισµού Συνεργασίας της Σαγκάης (¨S.C.O¨), και µεταξύ 
αυτών, πολύπειρων στελεχών της Κίνας, το πολιτικό περιβάλλον, για κάποιες δυτικές, Μ.Κ.Ο., 
έγινε εξαιρετικά εχθρικό, και σε χώρες όπως το Αζερµπαϊτζάν, η Ουγκάντα και το Βιετνάµ, οι 
οποίες, δια νόµου, έβαλαν τέλος στη δράση τους.  
   

Επιµελείς µαθητές, των µεθόδων που εφάρµοσαν σε βάρος τους, οι ισχυροί της ∆ύσης, οι 
ηγέτες των κρατών της Κεντρικής Ασίας, µε την ενθάρρυνση και τη στήριξη, κυρίως του 
Πεκίνου και ενίοτε της Μόσχας, συµµετείχαν στη δηµιουργία µηχανισµών, οι οποίοι µιµούνται 
τη λειτουργία των δυτικών, «δηµοκρατικών, εκλογικών παρατηρητηρίων». Στο πλαίσιο της 
πολυεπίπεδης λειτουργίας του, σε αµυντικό, οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο, ο Οργανισµός 
Συνεργασίας της Σαγκάης (¨S.C.O¨), ήδη από το 2005, συγκρότησε το ανάλογο 
«παρατηρητήριο», και αποστέλλει οµάδες παρακολούθησης εκλογών στην περιοχή της 
Κεντρικής Ασίας. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι δυτικοί, οι παρατηρητές του ¨S.C.O¨, δε 
δηµοσιεύουν οδηγούς για την αποστολή τους, ούτε έχουν υπογράψει τον Κώδικα του 2005, των 
Ηνωµένων Εθνών, για τη Συµπεριφορά των ∆ιεθνών Παρατηρητών, για τις Εκλογές. Έτσι, 
προβάλλουν κατά κανόνα, διαµετρικώς αντίθετα συµπεράσµατα, από αυτά που δηµοσιοποιούν 
οι δυτικοί συνάδελφοί τους!  

 
  Η αµηχανία, που προκαλεί στη ∆ύση, η αποτελεσµατική µίµηση, από την πλευρά των 
χωρών της Κεντρικής Ασίας, εκείνων των -πάλαι ποτέ- επιτυχηµένων, δυτικής έµπνευσης, 
µεθόδων και µηχανισµών, που κατάφερναν -µε χαρακτηριστική άνεση- να καταστήσουν 
έκθετες, στη διεθνή κοινή γνώµη, καθεστώτα που χαρακτηρίζονταν αυταρχικά, τροφοδοτούν 
σωρεία κριτικών σηµειωµάτων και αναλύσεων που συγκλίνουν στο ίδιο συµπέρασµα. Μάλιστα, 
το πιο αξιοσηµείωτο στοιχείο, που αποτυπώνεται στη λειτουργία του  ¨S.C.O¨, είναι ότι, τη 
στιγµή που, κάποιες χώρες, προσπαθούν να δικαιώσουν τις «προφητείες» περί ¨Σύγκρουσης 
Πολιτισµών και Θρησκειών¨, µια σειρά από χώρες που ανήκουν στο σουνιτικό ή στο σιϊτικό 
Ισλάµ, µαζί µε άλλες που κατά πλειοψηφία κατοικούνται από Χριστιανούς ή Κοµφουκιανιστές, 
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ή οποιουδήποτε άλλου θρησκεύµατος πολίτες, προσπαθούν να αντιστρατευθούν οργανωµένα, 
τις επιδιώξεις των πρώτων.         

 
Συνεκτιµώντας, τις ολοένα και πιο διευρυµένες οικονοµικές σχέσεις των χωρών της 

Κεντρικής Ασίας, κατά βάση µε το Πεκίνο, και σε ελάσσονα κλίµακα µε τη Μόσχα, αναρίθµητοι 
δυτικοί, στην πλειονότητά τους Αµερικανοί σχολιαστές, συµβουλεύουν τους ηγέτες των Η.Π.Α., 
και των ισχυρών δυτικο-Ευρωπαϊκών χωρών, να υιοθετήσουν σκληρή γραµµή, σε ό,τι αφορά 
στα ζητήµατα που άπτονται των ανθρώπινων δικαιωµάτων και της λειτουργίας του 
πολιτεύµατος στις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Να πάψουν να διαµορφώνουν στάσεις, ανάλογα 
µε το πόσο σοβαρά είναι τα συµφέροντα το χωρών τους, µε τον κάθε διεθνή εταίρο, στο νέο 
«πολυπολικό κόσµο». Και, προς ενίσχυση των επιχειρηµάτων τους, επισηµαίνουν ότι, η ∆ύση, 
παρέχει σε όλες αυτές, τις αναπτυσσόµενες χώρες, την αναγκαία µόχλευση (financial leverage), 
αναλαµβάνοντας χρέη τους, προκειµένου να µετριάσει τις επιπτώσεις των ελλειµµατικών, 
εµπορικών συναλλαγών τους, µε τις αναδυόµενες δυνάµεις όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία. Αν, 
λοιπόν, η ∆ύση συνεχίσει να αδιαφορεί, για τις κανονιστικές δεσµεύσεις, ή εξακολουθήσει να 
θυσιάζει τη σηµασία τους, στο βωµό ενός «γεωπολιτικού πραγµατισµού» στην Κεντρική Ασία, 
τότε, µοιραία, η κατάληξη της πολιτικής αυτής, θα σηµάνει την υποταγή των Η.Π.Α. και των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο µετα-δυτικό κόσµο, και όχι την επιτυχή συµµετοχή τους σε 
αυτόν! 

 
∆΄ ΜΕΡΟΣ : ΕΠΙΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Προκλήσεις και στοιχήµατα, για την Κίνα, σε µια εποχή που προοιωνίζεται   
σεισµικές, παγκόσµιες ανακατατάξεις και ανακατανοµή ισχύος… 
 

Όταν, πριν από τριάντα τέσσερα (34) χρόνια, στις 18.12.78, η Κεντρική Επιτροπή του 
Κ.Κ Κίνας υιοθετούσε το ριζοσπαστικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων του Ντεγκ Χσιάο Πιγκ, 
που είχε αναδειχθεί σε παντοδύναµο ηγέτη, αφού που παραµέρισε πρώτα τους αριστεριστές της 
«Συµµορίας των Τεσσάρων» και στη συνέχεια αποσάθρωσε σταδιακά την εξουσία του 
«κεντρώου» κοµµατικού ηγέτη Χούα Κούο Φεγκ, ελάχιστοι ήταν αυτοί που πίστευαν στο 
«θαύµα». 

 

Χρόνια µετά, η Κίνα είναι η αναδυόµενη υπερδύναµη που µπορεί να σφραγίσει τις 
γεωπολιτικές ισορροπίες του 21ου αιώνα. Ήδη, η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας έχει καταστεί 
πλέον η δεύτερη σηµαντικότερη οικονοµία παγκοσµίως, και η ατµοµηχανή της παγκόσµιας 
ανάπτυξης. Οι κληρονόµοι της νέας Κίνας, που κληροδότησε ο Ντεγκ, απολαµβάνουν το 
θρίαµβο της «ρεαλπολιτίκ», που έκανε πράξη τον παράδοξο συνδυασµό του πολιτικού 
ολοκληρωτισµού µε τον οικονοµικό υπερκαπιταλισµό, αλλά δεν µπορούν να αγνοούν µια σειρά 
από σοβαρότατες «προσηµειώσεις», που έχουν ήδη εγγραφεί επί του «κινεζικού θαύµατος»: 

 

-Η ανάπτυξη της χώρας αφορά κατά κύριο λόγο τις παράκτιες περιοχές µε την ενδοχώρα να 
αποτελεί µια άλλη Κίνα. Έτσι, επανεµφανίζεται στις αρχές του 21ου αιώνα ο γεωγραφικός 
διχασµός που είχε καταγραφεί στις πρώτες δεκαετίες του 20ού. Ένας διχασµός, που οδήγησε στη 
µακροχρόνια, εµφύλια σύγκρουση, µε το -υπό την ηγεσία του Μάο- Κοµµουνιστικό Κόµµα 
Κίνας, να ηγείται µιας αγροτικής εξέγερσης κατά των αναπτυσσοµένων παράκτιων περιοχών. 
-Αντέχει το «Κινεζικό Μοντέλο» µια µελλοντική πολιτική µεταρρύθµιση προς την κατεύθυνση 
του εκδηµοκρατισµού ή οι θηριώδεις ρυθµοί ανάπτυξης είναι σύµφυτοι µε τον αυταρχισµό της 
µονοκοµµατικής εξουσίας; Επί του παρόντος, το κυβερνόν Κοµµουνιστικό Κόµµα, έχει 
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ενσωµατώσει τη «νέα τάξη επιχειρηµατιών», που διαµορφώθηκε στις τρεις δεκαετίες των 
µεταρρυθµίσεων. Ωστόσο, το σηµαντικότερο ζήτηµα που θα κληθεί να αντιµετωπίσει η Κίνα, 
αφορά στην πίεση, εσωτερική και διεθνή, να αυξήσει τους µισθούς στο πολυάριθµο εργατικό 
δυναµικό της. 
 

-Μπορούν τα πολλά εθνικά - µειονοτικά προβλήµατα, από το Θιβέτ, το Σιγκιάγκ, µέχρι την 
Εσωτερική Μογγολία και τη Μαντζουρία, να αντιµετωπίζονται µόνο µε την απροσχηµάτιστη 
καταστολή; 
 

-Ποιες ισορροπίες θα διαµορφώσει η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσµο, µε τις Η.Π.Α., τη 
Ρωσία, τους ισχυρούς της Ε.Ε., την Ινδία, την Ιαπωνία, αλλά και σε ποιο βαθµό θα θελήσει να 
αναµειχθεί στρατιωτικά, σε ακανθώδη ζητήµατα, όπως αυτό που αφορά στην αντιπαράθεση, του 
Ισραήλ και της ∆ύσης, µε το Ιράν;  
 

-Κι αν επιλέξει την τακτική της αποχής από τα «θερµά µέτωπα», όπως έκανε -σε βάρος των 
συµφερόντων της- στην περίπτωση της «Αραβικής Άνοιξης», κατά πόσο κινδυνεύει, την 
επόµενη µέρα, να βρεθεί απέναντι σ΄ ένα ευρύτατο µέτωπο των νικητών, που θα επιδιώξουν την 
ανάσχεση της ισχυροποίησης της πολυπληθέστερης χώρας στον κόσµο; 
 

 Ήδη, στις Η.Π.Α. και τις χώρες της Ε.Ε., η πίεση που ασκείται στο Πεκίνο, προκειµένου να 
αυξήσει τους µισθούς, στο πολυάριθµο εργατικό δυναµικό της Κίνας, παρουσιάζεται ως «η 
µητέρα των µαχών», για τη σωτηρία της Βιοµηχανίας τους, και εκατοµµυρίων θέσεων εργασίας. 
 

Εδώ και τέσσερα χρόνια, επίσης, άλλα δύο, κρίσιµα ερωτήµατα, ήρθαν να σκιάσουν 
δραµατικά όλα τα προηγούµενα: 1ον) Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και οι συνέπειες της 
Παγκόσµιας Ύφεσης, για τη θέση της Κίνας στους παγκόσµιους οικονοµικούς και 
γεωπολιτικούς συσχετισµούς; Πόσο εξαρτηµένη είναι η χώρα από την καταναλωτική 
δυνατότητα του πληθυσµού των ΗΠΑ αλλά και των άλλων χωρών του αναπτυγµένου Βορρά; 
και 2ον) Πώς θα εξελιχθεί η πολυµερής αντιπαράθεση, στο «ηφαιστειακό εφτάπλευρο», που 
εκτείνεται στην ευρύτερη ζώνη, όπου συναντώνται η Ευρώπη, η Ασία, και η Αφρική, και η 
οποία -ανατολικά- φτάνει µέχρι τα σύνορα της Κίνας;  

 

Προς το παρόν, ένα είναι βέβαιο:  
 

Τόσο η χρηµατοπιστωτική κρίση και η Παγκόσµια Ύφεση, όσο και το σκηνικό πολεµικών 
συγκρούσεων, στη ζώνη που προαναφέραµε, βρίσκουν την Κίνα, στην καλύτερη δυνατή θέση, 
τους τελευταίους αιώνες. Με δικαιωµένες τις επιλογές του Ντεγκ Χσιάο Πινγκ και των επιγόνων 
του, η Κίνα καταγράφει δυναµική παρουσία, στο πολύπλοκο, παγκόσµιο, οικονοµικό-εµπορικό 
τοπίο, αξιοποιεί στο έπακρο τη συµµετοχή της στον Π.Ο.Ε., είναι παρούσα σε όλα τα πεδία, 
όπου εξελίσσονται γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις «υψηλού ρίσκου», διευρύνει -διαρκώς και 
θεαµατικά- τα αποθέµατά της σε χρυσό, όπλο για την επόµενη µέρα, είτε µετά από ένα 
«παγκόσµιο κραχ» είτε έπειτα από µια ευρεία, περιφερειακή ή και παγκόσµια σύρραξη. 
Ταυτοχρόνως, δε χάνει ευκαιρία, που να µην υπογραµµίζει την αποφασιστικότητά της, όπως 
στην πρόσφατη αντιπαράθεσή της µε την Ιαπωνία, δια της οποίας έστειλε µηνύµατα προς την 
Ουάσιγκτον...  
 

Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, πάντως, αποκαλύπτουν σαφέστατα, την απόφαση της 
κινεζικής ηγεσίας, να διευρύνει, παντί τρόπω, τον ορίζοντα της προαναγγελθείσας, ως 
επερχόµενης, και -αδιαµφισβήτητα- εφικτής, παντοδυναµίας της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

US-China Trade Statistics and China's World Trade Statistics 

Table 1: China's Trade with the United States, 2001-10 ($ billion) 
Notes: *Calculated by USCBC. US exports reported on a free-alongside-ship basis; imports on a general customs-value 
basis. 
Source: US Department of Commerce; US International Trade Commission (ITC)  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
US exports 19.2 22.1 28.4 34.7 41.8 55.2 65.2 71.5 69.6 91.9 

% change* 18.3 14.7 28.9 22.2 20.5 32.0 18.1   9.5   -2.6  32.1 

US imports 102.3 125.2 152.4 196.7 243.5 287.8 321.5 337.8 296.4 364.9 

% change*    2.2  22.4   21.7   29.1   23.8   18.2   11.7    5.1   -12.3   23.1 

Total* 121.5 147.2 180.8 231.4 285.3 343.0 386.7 409.2 366.0 456.8 

% change* 4.5   21.2   22.8   28.0   23.3   20.2   12.8     5.8   -10.6   24.8 

US balance -83.0 -103.1 -124.0 -162.0 -201.6 -232.5 -256.3 -266.3 -226.8 -273.1 

 
 

Table 2: Top US Exports to China, 2010 ($ billion) 
*Calculated by USCBC 
Source: ITC  

HS# Commodity description Volume % change over 2009 
85 Electrical machinery and equipment 11.5 21.9 

84 Power generation equipment 11.2 33.6 

12 Oil seeds and oleaginous fruits 11.0 18.1 

88 Aircraft and spacecraft   5.8   8.0 

90 Optics and medical equipment 5.2 31.2 

39 Plastics and articles thereof 4.8 10.5 

87 Vehicles, excluding rail 4.5 134.4 

28, 29 Inorganic and organic chemicals 4.5*   34.2* 

47 Pulp and paperboard 3.0 22.0 

74 Copper and articles thereof 2.9 62.0 

 
Table 3: Top US Imports from China, 2010 ($ billion) 
*Calculated by USCBC 
Source: ITC  

HS# Commodity description Volume % change over 2009 
85 Electrical machinery and equipment 90.8 24.5 

84 Power generation equipment 82.7 32.5 

61, 62 Apparel 28.8* 18.1* 

95 Toys, games, and sports equipment 25.0 7.7 

94 Furniture 20.0 24.5 

64 Footwear and parts thereof 15.9 19.4 

39 Plastics and articles thereof 9.6 20.1 

72, 73 Iron and steel 8.4* 4.4* 

42 Leather and travel goods 7.5 24.4 

90 Optics and medical equipment 7.0 25.7 
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Table 4: China's Trade with the World, 2001-10 ($ billion) 
Notes: *Calculated by USCBC. PRC exports reported on a free-on-board basis; imports on a cost, insurance, and 
freight basis. 
Source: PRC National Bureau of Statistics  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Exports 266.1 325.6 438.2 593.3 762.0 968.9 1,217.8 1,430.7 1,201.6 1,577.9 

% change* 6.8 22.4   34.6   35.4  28.4   27.2 25.7 17.5 -16.0 31.3 

Imports 243.6 295.2 412.8 561.2 660.0 791.5 956.0 1,132.6 1,005.9 1,394.8 

% change* 8.2 21.2   39.8   35.9  17.6   19.9   20.8   18.5 -11.2 38.7 

Total 509.7 620.8 851.0 1,154.6 1,421.9 1,760.4 2,173.7 2,563.3 2,207.5 2,972.8 

% change* 7.5 21.8   37.1  35.7 23.2  23.8      23.5   17.9 -13.9 34.7 

Balance 22.6 30.4 25.5 32.1 102.0 177.5 261.8 298.1 195.7 183.1 

 
 

Table 5: China's Top Exports, 2010 ($ billion) 
*Calculated by USCBC 
Source: PRC General Administration of Customs, China's Customs Statistics 

HS# Commodity description Volume % change over 2009 
85 Electrical machinery and equipment 388.8 29.1 

84 Power generation equipment 309.8 31.4 

61, 62 Apparel 121.1* 20.5* 

72, 73 Iron and steel 68.1* 44.1* 

90 Optics and medical equipment 52.1 34.0 

94 Furniture 50.6 30.0 

28, 29 Inorganic and organic chemicals 43.2* 34.9* 

89 Ships and boats 40.3 42.1 

87 Vehicles, excluding rail 38.4 37.5 

64 Footwear 35.6 27.1 

 
 

Table 6: China's Top Imports, 2010 ($ billion) 
*Calculated by USCBC 
Source: PRC General Administration of Customs, China's Customs Statistics 

HS# Commodity description Volume % change over 2009 
85 Electrical machinery and equipment 314.4 29.0 

27 Mineral fuel and oil 188.7 52.1 

84 Power generation equipment 172.3 39.4 

26 Ores, slag and ash 108.6 54.9 

90 Optics and medical equipment 89.8 34.1 

39 Plastics and articles thereof 63.7 31.3 

28, 29 Inorganic and organic chemicals 58.2* 37.2* 

87 Vehicles, excluding rail 49.5 74.5 

74 Copper and articles thereof 46.1 55.8 

72, 73 Iron and steel 34.5* -6.1* 
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Table 7: China's Top Trade Partners, 2010 ($ billion) 
Source: PRC General Administration of Customs, China's Customs Statistics  

Rank Country/region Volume % change over 2009 
1 United States 385.3 29.2 

2 Japan 297.8 30.2 

3 Hong Kong 230.6 31.8 

4 South Korea 207.2 32.6 

5 Taiwan 145.4 36.9 

6 Germany 142.4 34.8 

7 Australia 88.1 46.5 

8 Malaysia 74.2 42.8 

9 Brazil 62.5 47.5 

10 India 61.8 42.4 

 
 

Table 8: China's Top Export Destinations, 2010 ($ billion) 
Source: PRC General Administration of Customs, China's Customs Statistics  

Rank Country/region Volume % change over 2009 
1 United States 283.3 28.3 

2 Hong Kong 218.3 31.3 

3 Japan 121.1 23.7 

4 South Korea 68.8 28.1 

5 Germany 68.0 36.3 

6 The Netherlands 49.7 35.5 

7 India 40.9 38.0 

8 United Kingdom 38.8 24.0 

9 Singapore 32.3 7.6 

10 Italy 31.1 53.8 

 
 

Table 9: China's Top Import Suppliers, 2010 ($ billion) 

Source: PRC General Administration of Customs, China's Customs Statistics      

Rank Country/region Volume % change over 2009     

1 Japan 176.7 35.0     

2 South Korea 138.4 35.0     

3 Taiwan 115.7 35.0     

4 United States 102.0 31.7     

5 Germany 74.3 33.4     

6 Australia 60.9 54.1     

7 Malaysia 50.4 55.9     

8 Brazil 38.1 34.7     

9 Thailand 33.2 33.3     

10 Saudi Arabia 32.8 39.2     
Copyright 1996-2012 by the US-China Business Council. All rights reserved.  
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	- Ακόμη, με δεδομένο το ύψος των επενδύσεων της Κίνας στην Ελλάδα, και του ειδικού ενδιαφέροντός της, να αξιοποιήσει περαιτέρω
	Στο ίδιο πλαίσιο, δε μπορεί να περνά απαρατήρητη η απόφαση του Business Club του “S.C.O” (στις 28 Αυγούστου του 2012), για άνο
	US-China Trade Statistics and China's World Trade Statistics: https://www.uschina.org/statistics/tradetable.html.



