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Ένα αρχαίο κινεζικό ρητό λέει, "Ένα μακρύ ταξίδι μπορεί να καλυφθεί μόνο με ένα βήμα
κάθε φορά". Παρομοίως, υπάρχει μια αραβική παροιμία που λέει ότι η Πυραμίδα
χτίστηκε με τη μια πέτρα πάνω στην άλλη. Στην Ευρώπη, υπάρχει επίσης το ρητό ότι "η
Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα." Η πρωτοβουλία Belt and Road είναι μια μεγάλη
επιχείρηση που απαιτεί αφοσιωμένες προσπάθειες. Ας συνεχίσουμε αυτήν την
πρωτοβουλία βήμα προς βήμα και να παραδώσουμε το αποτέλεσμα ένα προς ένα. Με
αυτόν τον τρόπο, θα αποδώσουμε πραγματικά οφέλη τόσο στον κόσμο όσο και σε όλους
τους ανθρώπους μας!
Xi Jinping
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λέξεις κλειδιά: Κίνα, Ευρασία, οικονομική ανάπτυξη, δρόμος του μεταξιού, επενδύσεις,
συνεργασία, εμπόριο, οικονομία ...
Ανέκαθεν, η Κίνα αποτελούσε μια περίκλειστη χώρα, με έναν από τους αρχαιότερους
πολιτισμούς του πλανήτη και μια θαυμάσια ιστορία χιλιάδων ετών. Οι ΗΠΑ με την
συνδρομή των συμμάχων της στην Ανατολική Ασία, προσπαθούσαν και προσπαθούν ακόμα
και σήμερα να την περιορίσουν, με κάθε τρόπο. Η Κίνα ως απάντηση στις προκλίσεις των
αντιπάλων της, ανακοίνωσε μια φιλόδοξη αναπτυξιακή εκστρατεία που αφορά την
ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας με την ονομασία «The Belt and Road Initiative»(εφεξής
BRI), η οποία έχει στόχο την συνεργασία και την άρρηκτη σύνδεση των χωρών της περιοχής
αυτής μέσω χερσαίων διαδρομών, σιδηροδρόμων αλλά και θαλάσσιων οδών. Σε μια
ιστορική του ομιλία στο Πανεπιστήμιο Nazarbayev στο Καζακστάν το 2013, ο Κινέζος
Πρόεδρος Xi Jinping, παρουσίασε την ιδέα της «αναβίωσης» του ιστορικού δρόμου του
μεταξιού-μιας ζώνης η οποία θα εκτείνεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι την Βαλτική.
Αυτό το εγχείρημα στοχεύει στην αύξηση της στρατηγικής δύναμης της Κίνας στην
Ευρασία, στην ενίσχυση της παγκόσμιας επιρροής της, στην υπεράσπιση των εθνικών της
συμφερόντων, την διεύρυνση του εμπορίου αλλά και την οικονομική ανάπτυξη. Το BRI,
προωθεί την δημιουργία έργων υποδομής, νέων σιδηροδρομικών γραμμών, αγωγών
πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυτοκινητοδρόμων και βελτίωση των τηλεπικοινωνιών. Η
συγκεκριμένη πρωτοβουλία, καλύπτει περίπου το 65% του παγκόσμιου πληθυσμού και το
1/3 του συνολικού παγκοσμίου ΑΕΠ. Η κεντρική ιδέα του σχεδίου,ήταν να δημιουργηθούν
δύο βιώσιμοι οικονομικοί διάδρομοι: α) ο χερσαίος διάδρομος που θα περιλαμβάνει χώρες
της Κεντρικής και Δυτικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης και β) ο θαλάσσιος
διάδρομος που θα συνδέει τις λιμενικές εγκαταστάσεις της Κίνας με την αφρικανική ακτή,
προωθώντας αγαθά και υπηρεσίες μέσω του καναλιού του Σουέζ στην Μεσόγειο. Οι
επενδύσεις θα διευκολύνουν την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας της Κίνας στον
Ινδικό Ωκεανό, το περιφερειακό εμπόριο αλλά και τις διασυνοριακές επενδύσεις. Παρά το
γεγονός ότι το έργο στοχεύει προς όφελος της κινεζικής οικονομίας,επιδιώκει την
ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και των συμμετεχόντων χωρών αλλά και των
φτωχότερων περιοχών της χώρας(κυρίως των δυτικών), οι οποίες υστερούν σε σχέση με τις
ανεπτυγμένες παράκτιες περιοχές.
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Κίνα έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και προκλήσεις
όπως είναι η επιβράδυνση της οικονομίας της, η διόγκωση του χρέους αλλά και οι
περιορισμοί στην πρόσβαση πόρων. Με την πρωτοβουλία BRI, στοχεύει στην ανάπτυξή της
βάσει μιας πολιτικής εξαγωγικού προσανατολισμού, της κατανάλωσης και των εξωτερικών
επενδύσεων σε συνδυασμό με την αλλαγή που υπόσχεται στην παγκόσμια οικονομία και
την παγκόσμια ισορροπία εξουσίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι να μελετήσει την σημασία του Νέου Δρόμου
του Μεταξιού και να διερευνήσει τα οφέλη που θα αποκομίσει η Κίνα και ολόκληρος ο
κόσμος από αυτό, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Με το
συγκεκριμένο όραμα της Κίνας για ένα σχέδιο απρόσκοπτης οικονομικής συνεργασίας, η
Κίνα τιμά την κληρονομιά που άφησαν πίσω τους οι αρχαίοι εμπορικοί δρόμοι, οι οποίοι
χρησιμοποιούνταν για την σύνδεση της Ανατολικής κυρίως Ασίας με την Μέση Ανατολή και
την Ευρώπη. Οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας κινούνται στο πλαίσιο της απάντησης των
ερωτημάτων, τα οποία τέθηκαν στο πλαίσιο συγγραφής της. Έτσι λοιπόν,θα γίνει γνωστή η
ιστορική σημασία του δρόμου του μεταξιού από την αρχαιότητα και η προσπάθεια της
Κίνας ως προς την αναβίωσή του. Συγχρόνως,θα παρουσιαστεί η νέα μορφή και δομή του
νέου δρόμου, η πολιτική που τον συνοδεύει, ενώ θα αναφερθούν και οι φορείς
χρηματοδότησής του.
Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, το παγκόσμιο εμπόριο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο
στις αναπτυξιακές στρατηγικές των χωρών, καθώς ενισχύεται από την πρόοδο της
τεχνολογίας, των μεταφορών και των επικοινωνιών. Ένα μεγαλύτερο μερίδιο του
παγκόσμιου ΑΕΠ, αναλογεί πλέον στην Κίνα, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομίας
της βασίζεται στην εξαγωγική της δραστηριότητα. Το 2016, μόλις το ένα τέταρτο του
παγκοσμίου εμπορίου εμπορευμάτων έλαβε την μορφή καταναλωτικών προϊόντων. Το
εμπόριο πρωτογενών εμπορευμάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και καταναλωτικών
αγαθών αντιπροσώπευαν τα ¾ του παγκόσμιου εμπορίου. Τα συγκεκριμένα δίκτυα,
οργανώνονται γύρω από τρείς περιφερειακούς κόμβους: την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις κατάλληλες ευκαιρίες, να εδραιώσουν ισχυρές φιλίες
και να ενισχύσουν την ασφάλεια, οι υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής στην Κίνα, έχουν
προωθήσει ένα σχέδιο οικονομικής ολοκλήρωσης. Η πιο φιλόδοξη από αυτές τις
προσπάθειες είναι η πρωτοβουλία της Κίνας για το έργο BRI. Το BRI, ανταποκρίνεται στην
επιτακτική ανάγκη για επενδύσεις υποδομών σε ολόκληρο τον αναπτυσσόμενο κόσμο και
προσφέρει βελτιωμένη πρόσβαση στην αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά. Ωστόσο, για να
είναι αποτελεσματικό, πρέπει να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις μιας αναπτυξιακής
στρατηγικής, όπως είναι οι ξεκάθαροι στόχοι, οι επαρκείς πόροι, η επιλεκτικότητα, η
δέουσα επιμέλεια και η σαφής επικοινωνία μεταξύ των εταίρων. Με την σωστή
καθοδήγηση, η Κίνα θα καταφέρει να ενισχύσει την επιρροή της στην Ευρασία,
προσανατολίζοντας μια σειρά εθνικών πόρων για την επίτευξη του τιτάνιου στόχου της και
την αντιμετώπιση των γεωστρατηγικών προκλήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1.ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΑΣΙΑ
Η γεωγραφική διάσταση της πολιτικής (φυσικά σύνορα,γεωγραφική θέση κλπ.) και οι
επιδράσεις που αυτή επιφέρει, αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα που έχει απασχολήσει τη
διανόηση, από την ελληνική αρχαιότητα, με σημαντικότερους εκπροσώπους τον Ηρόδοτο
και τον Αριστοτέλη, μέχρι και το σημαντικό έργο του Montesquieu «Πνεύμα των Νόμων»,
την εποχή του Διαφωτισμού. Ο όρος γεωπολιτική1, η μελέτη δηλαδή της διεθνούς
συμπεριφοράς και πολιτικής των κρατών βάσει της γεωγραφικής τους διάστασης,
προέρχεται από τον χώρο της πολιτικής γεωγραφίας. Η μελέτη της πολιτικής σε σχέση με
την γεωγραφία και της δημογραφίας σε σχέση με την οικονομία, ειδικά με τον συνδυασμό
της μελέτης της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους, έχει βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο των
συζητήσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Η γεωπολιτική αποτελεί έναν σύνθετο τρόπο μελέτης
της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους με σκοπό να γίνει απόλυτα κατανοητή και
προβλέψιμη η συμπεριφορά των διεθνών πολιτικών δρώντων μέσω γεωγραφικών
διαστάσεων, όπως είναι το κλίμα, το φυσικό περιβάλλον, η δημογραφία κ.ο.κ. Ως επιστήμη,
δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και διαδόθηκε στην κεντρική Ευρώπη κατά τη
διάρκεια του μεσοπολέμου.
Η γεωπολιτική περιέχει στις ρίζες της, την αξία της εθνικής ισχύος και του ελέγχου μιας
γεωγραφικής επικράτειας. Τα ισχυρά κράτη που έχουν την ικανότητα να προβάλουν την
δύναμή τους τόσο στο εσωτερικό τους όσο και σε μεγαλύτερες αποστάσεις, αποτελούσαν
και αποτελούν κυρίαρχους πόλους στο διεθνές σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται
αντιληπτό το γεγονός οτι η γεωπολιτική κατανοεί την ύπαρξη των διεθνών ανταγωνισμών
μεταξύ των κρατών αλλά και τον σχεδιασμό μιας κατάλληλης στρατηγικής με στόχο την
διασφάλιση των συμφερόντων τους. Πατέρας της σύγχρονης γεωπολιτικής είναι ο Γερμανός
γεωγράφος Friedrich Ratzel 2(1844-1904) και αποτελεί τον ιδρυτή της γερμανικής σχολής
της γεωπολιτικής, γνωστής και ως Geopolitik. Επηρεασμένος από τις θεωρία της εξέλιξης
των ειδών του Κάρολου Δαρβίνου (1809-1882), από τον κοινωνικό δαρβινισμό αλλά και
από τις θεωρίες του ζωολόγου Ernst Haeckel3 (1834-1919),παρομοίασε τα κράτη ως
ζωντανούς οργανισμούς, οι οποίοι παλεύουν συνεχώς σε έναν ασταμάτητο αγώνα
επιβίωσης μέσα σε έναν χώρο (τον οποίο αποκάλεσε Raum). Στο βιβλίο του με τίτλο
Πολιτική Γεωγραφία του 1896, αναφέρει αυτήν την πάλη των κρατών και την αντίθεση που
υφίσταται μεταξύ αποτυχημένων και επιτυχημένων κρατών καθώς τα τελευταία διαθέτουν
πλούσιο πολιτισμό (Kultur) και διακρίνονται για τις κατακτήσεις τους εις βάρος άλλων
χωρών. Αν μια χώρα δεν επεκταθεί,θα αποδυναμωθεί και ίσως φθάσει και στην εξαφάνιση,
σύμφωνα με τον Ratzel,και γι’αυτό τον λόγο θεωρούσε την ισχύ (Μacht) ενός κράτους ως
ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» του.Ένα μεγάλο κράτος μαζί με τον αυξανόμενο
1

Ο όρος οφείλεται στον Σουηδό πολιτικό επιστήμονα Rudolf Kjellen(1864-1922),ο οποίος ήταν
μαθητής του γεωγράφου Friedrich Ratzel.
2

Ο Friedrich Ratzel, ήταν Γερμανός γεωγράφος και εθνογράφος
Ο Ernst Heinrich Philipp August Haeckel,ήταν Γερμανός ζωολόγος, φυσιοδίφης, φιλόσοφος, γιατρός,
καθηγητής, θαλάσσιος βιολόγος και καλλιτέχνης που ανακάλυψε, περιέγραψε και ονόμασε χιλιάδες
νέα είδη
3
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πληθυσμό του, έχει ανάγκη τον λεγόμενο ζωτικό χώρο (Lebensraum), προκειμένου να
αναπτυχθεί. Η Γερμανία για παράδειγμα,αν και αποτελεί μια μεγάλη και ισχυρή χώρα δε
διέθετε ποτέ τον φυσικό χώρο που διέθετε η Κίνα ή Ρωσία. Τέτοιες χώρες όπως η Γερμανία
έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν τον χώρο τους μέσω της επέκτασης των συνόρων
τους ή μέσω των αποικιών.
Η ευρύτατη διάδοση και μελέτη των ιδεών του Ratzel, οφείλεται κυρίως στον Σουηδό
μαθητή του Rudolf Kjellen4. Ο ίδιος ανέπτυξε μια θεωρία της γεωπολιτικής η οποία
βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:
1.
2.
3.
4.

το Reich,το κράτος δηλαδή που έχει ανάγκη τον ζωτικό χώρο
τον Volk,τον λαό ως την πληθυσμιακή διάσταση του κράτους
την Gesellschaft,ως την κοινωνία που οργανώνει το έθνος
και τέλος την ανάγκη για οικονομική αυτάρκεια

Τα έργα και τα βιβλία του Kjellen, παρουσίαζαν τις θεωρίες που είχε αναπτύξει ο
δάσκαλός του, με έναν ντετερμινιστικό τρόπο και εκδόθηκαν το 1917 στα γερμανικά, πριν
την μεγάλη ήττα της Γερμανίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ είχαν ιδιαίτερη απήχηση
στην άνοδο της ναζιστικής Γερμανίας μετέπειτα.
O όρος ήπειρος, αποτελούσε ανέκαθεν μια μέθοδο διαίρεσης του πλανήτη σε μεγάλες
γεωγραφικές περιοχές. Είναι προφανές ότι η Αφρική, η Ανταρκτική και η Αυστραλία
αποτελούν ξεχωριστές ηπείρους,σε αντίθεση με την Βόρεια/Νότια Αμερική, την Ευρώπη και
την Ασία όπου έχουν τεθεί πολλές φορές υπό αμφισβήτηση τα σύνορά τους. Η λεγόμενη
Ευρασία ορίζεται στα πλαίσια της Ευρασιατικής πλάκας,μια από τις μεγαλύτερες πλάκες
που καλύπτουν τον πλανήτη, και σύμφωνα με τον παρακάτω χάρτη, γίνεται απόλυτα σαφές
το γεγονός ότι δεν υπάρχει γεωλογικό όριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

4

Σουηδός πολιτικός επιστήμονας και πολιτικός(1864-1922) που επινόησε για πρώτη φορά τον όρο
«γεωπολιτιή» - Χουλιάρας Α., παρ. , σελ. 12
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Τα Ουράλια όρη, όμως, ιστορικά αποτελούν την ανεπίσημη διαχωριστική γραμμή των δύο
ηπείρων, χωρίς βέβαια να αποτελούν τα απόλυτα σύνορά τους καθώς δεν εκτείνονται μέχρι
την Κασπία Θάλασσα, θέτοντας έτσι υπό αμφισβήτηση την περιοχή του Καυκάσου αφού
γεννάται το ερώτημα εάν είναι «ευρωπαϊκές» ή «ασιατικές» οι χώρες της περιοχής αυτής.
Από το 2012,υπήρχαν 93 ανεξάρτητα κράτη στην περιοχή της Ευρασίας. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνονται και τα 48 ευρωπαϊκά κράτη (Κύπρος,Ισλανδία,Ηνωμένο Βασίλειο κ.ο.κ),
17 χώρες της Μέσης Ανατολής και 27 ασιατικές χώρες συμπεριλαμβανομένης της
Ινδονησίας, της Μαλαισίας, της Ιαπωνίας, των Φιλιππίνων και της Ταϊβάν. Έτσι λοιπόν, οι
μισές σχεδόν από τις 196 ανεξάρτητες χώρες του κόσμου βρίσκονται στην Ευρασία, με τον
πληθυσμό να ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια. Στην ευρύτερη περιοχή της,υπάρχουν τέσσερις
πόλεις που ξεχωρίζουν μεταξύ των άλλων πρωτευουσών του κόσμου από κάποιες άλλες, οι
Βρυξέλλες, το Λονδίνο, η Μόσχα και φυσικά το Πεκίνο. Οι Βρυξέλλες αποτελούν την
πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχουν σημαντική πολιτική και οικονομική
ισχύς. Το Λονδίνο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για το δίκτυο της Βρετανικής
Κοινοπολιτείας. Η Μόσχα είναι ο πολιτικά ισχυρότερος πόλος ανατολικά της Ευρώπαϊκής
Ένωσης και πρωτεύουσα της μεγαλύτερης σε έκταση χώρας του κόσμου. Και τέλος, το
Πεκίνο αποτελώντας πρωτεύουσα της πολυπληθέστερης χώρας της Ευρασίας, αλλά και του
πλανήτη , έχει αυξήσει σημαντικά την προβολή του και την εξουσία του στην παγκόσμια
γεωπολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια.
H έννοια της Ευρασίας, λοιπόν, εάν την εξετάσουμε υπό το πρίσμα της γεωγραφίας, είναι
η επιφάνεια της γης που καλύπτει τις ηπείρους της Ευρώπης και της Ασίας. Ο
συγκεκριμένος γεωπολιτικός όρος χρησιμοποιείται και στη μελέτη των διεθνών σχέσεων
,με τον σερ Χάλφορντ Μάκιντερ, (ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της αγγλοσαξονικής σχολής
της γεωπολιτικής)σύμφωνα με μια θεωρία που ανέπτυξε το 1904 σχετικά με το
γεωστρατηγικό κέντρο του κόσμου,υποστήριξε ότι ο «παίκτης» που θα ελέγχει την Κεντρική
Ασία (δηλαδή τις περιοχές από τον ποταμό Βόλγα μέχρι τον Γιάνγκτσε), θα ελέγχει
9

ολόκληρη την περιοχή της λεγόμενης Ευρασίας, άρα και ολόκληρο τον κόσμο κατά
συνέπεια(Mackinder, H. J., 1962, 261). Στο έργο του The Geographical Pivot of History,
διατύπωσε για πρώτη φορά την διάσημη θεωρία του όσον αφορά την Καρδιά της Γης
(Heartland Theory), όπου περιγράφει την χερσαία μάζα της ανατολικής Ευρώπης και
ολόκληρης της Ασίας ώς έναν γεωπολιτικό έστορα (ή άξονα), ο οποίος περιβάλλεται από
ένα περιθωριακό τόξο θα λέγαμε, πέρα από το οποίο επεκτείνεται ο υπόλοιπος κόσμος
(εξωτερικό-νησιωτικό τόξο). 5Γύρω από αυτόν τον χώρο αναπτύσσονται διάφορα
γεωπολιτικά φαινόμενα που παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του ευρύτερου
περιβάλλοντος αλλά και της διατήρησης της ισορροπίας του.
Πριν από την πραγματεία του Μάκιντερ, τις κυρίαρχες Μεγάλες Δυνάμεις αποτελούσαν
κυρίως οι θαλάσσιες δυνάμεις όπως ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι θαλάσσιες
διαδρομές ήταν το πιο συνηθισμένο και το αποτελεσματικότερο μέσο μεταφοράς
εμπορευμάτων και ανθρώπων της εποχής, επιτρέποντας παράλληλα σε πολλές ευρωπαϊκές
δυνάμεις να δημιουργήσουν μεγάλες αυτοκρατορίες στην Αφρική και την Ασία. Η τεράστια
γεωγραφική σημασία που απέκτησε η περιοχή της Ευρασίας, ξεκίνησε με την έλευση και
τον πολλαπλασιασμό των σιδηροδρομικών ταξιδιών, που επέτρεψαν την διεξαγωγή του
εμπορίου μέσω των γρήγορων χερσαίων διαδρομών σε αντίθεση με τα θαλάσσια ταξίδια.
Σύμφωνα με τον Μάκιντερ, αυτή η εξέλιξη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση μιας
χερσαίας «ευρασιατικής αυτοκρατορίας». Χρησιμοποιώντας αυτές τις συγκεκριμένες
διαδρομές, ο Μάκιντερ θεωρούσε ότι μια περιοχή βασισμένη στην ευρασιατική
αυτοκρατορία θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι άτρωτη σε έναν ενδεχόμενο θαλάσσιο
αποκλεισμό, που θα μπορούσε να προκαλέσει μια θαλάσσια δύναμη όπως η Βρετανία. Το
γεγονός αυτό, αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο μέρος κάποιας προειδοποίησης του
επιστήμονα προς το βρετανικό καθεστώς όσον αφορά τις προκλήσεις της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτή η περιοχή, διαθέτωντας άφθονους
φυσικούς πόρους, θα αποτελούσε ένα κέντρο ελέγχου και μια ισχυρή θέση για τον «κύριο
διεκδικητή» της Ευρασίας, ο οποίος θα αποκτούσε περισσότερη κυριαρχία.
Επιπλέον,τα έργα του Μάκιντερ, άσκησαν σημαντική επιρροή στις θεωρίες του Karl
Haushofer 6και του Carl Schmitt7, οι οποίοι υπήρξαν δύο από τους σημαντικότερους
θεωρητικούς των γερμανικών γεωπολιτικών στρατηγικών κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Haushofer, μάλιστα υπήρξε οπαδός του Ευρασιανισμού, υπό την
έννοια της επικράτησης και κατάκτησης της Ευρασίας από τον συνασπισμό της Γερμανίας
και της Ρωσίας, οι οποίες θα ανταγωνίζονταν την ισχύ της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ.
Το γεγονός αυτό βέβαια, θεωρήθηκε δυσάρεστο από πολλούς, καθώς πίστευαν ότι το
όραμα και οι θεωρίες του Μάκιντερ αποκτούσαν , έτσι, μια κάπως δυσοίωνη ερμηνεία στα
πλαίσια του γερμανικού επεκτατισμού. Ωστόσο οι έννοιες και οι νέοι όροι που εισήγαγε ο
Μάκιντερ, απέκτησαν ξανά νόημα με την έλευση του Ψυχρού Πολέμου, οδηγώντας τους
5
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Γερμανός στρατηγός,καθηγητής,γεωγράφος και πολιτικός(1869-1946)
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Αμερικανούς σε μια εξονυχιστική μελέτη των έργων του, στις προσπάθειές τους να
αντιμετωπίσουν την Σοβιετική Ένωση. Οι υποθέσεις του επιστήμονα σχετικά με την
σύγκρουση χερσαίων και θαλάσσιων δυνάμεων, υιοθετήθηκαν, με την σοβιετική χερσαία
δύναμη να αμφισβητεί την αμερικανική θαλάσσια δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο οι ΗΠΑ
ανέλαβαν τον ρόλο της Μεγάλης Βρετανίας ενώ η Ρωσία εξακολούθησε να θεωρείται μια
απειλή, προερχόμενη από την καρδιά της Ευρασίας. Όπως έγινε και με την υιοθέτηση των
θεωριών του Μάκιντερ από τον Haushofer, η έννοια της Ευρασίας,άσκησε επιρροή και σε
άλλους μελετητές που προσπάθησαν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία των θαλάσσιων
ηγεμονιών, όπως έγινε και στην περίπτωση του Ρώσου Ευρασιατιστή Alexander Dugin 8του
Ιδρύματος Γεωπολιτικής,το 1997. Ο Ντούγκιν, εφάρμοσε την έννοια της Ευρασίας μετά την
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, παρουσιάζοντας την Ευρασία ως μια έννοια συνώνυμη
της Ρωσίας λόγω των γεωπολιτικών εμπειριών του 19ου και του 20ου αιώνα.
Από μια απλή γεωγραφική έννοια λοιπόν, η Ευρασία μετατράπηκε σε ένα αλληλοεξαρτώμενο οικονομικό, στρατηγικό και πολιτικό πεδίο, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές της δεκαετίας του
΄90,οδήγησε σε μια μεγάλη αναδιανομή των ζωνών επιρροής στην περιοχή της Ευρασίας,
με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι νέοι «παίκτες», να εμπλέκονται σε αυτό το
γεωπολιτικό παιχνίδι, όπως ήδη έχει αναφερθεί. Οι ΗΠΑ, όντας υπερδύναμη, ανέκαθεν
αποτελούσε την μεγαλύτερη «απειλή», καθώς ενίσχυε όλο και περισσότερο τη θέση της
στην Ευρώπη με την επέκταση του ΝΑΤΟ, το οποίο μετατράπηκε από μια απλή
περιφερειακή δομή αμυντικής σημασίας σε μια οργάνωση περιφερειακών επιχειρήσεων.
Τον μεγαλύτερο αντίπαλο των ΗΠΑ, αποτελεί πλεόν η Κίνα, η οποία είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική δύναμη και η πρώτη οικονομική δύναμη με βάση το
ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης. Έτσι αποτελεί έναν σημαντικό οικονομικοπολιτικό
δρώντα στην παγκόσμια σκηνή. Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι εαν συσταθεί ποτέ η
Ευρασία υπό πολιτικούς, πραγματικούς όρους και όχι μόνο από γεωγραφικούς, θα
ελέγχεται από την δυναμική Κίνα.
Την δεκαετία του 2010, η εμπλοκή των ΗΠΑ στις ευρασιατικές συγκρούσεις, μειώθηκε
εξαιτίας της στασιμότητας που είχε προκαλέσει η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και
η σχετικά μικρή μείωση του αμερικανικού αμυντικού προϋπολογισμού. Γι’ αυτό το λόγο, οι
ΗΠΑ έστρεψαν την προσοχή τους προς τον Ειρηνικό,με σκοπό να οριοθετήσουν τις κινήσεις
της Κίνας. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον παρά το γεγονός οτι είναι από τους σημαντικότερους
οικονομικούς εταίρους,αποτελούν ταυτόχρονα και τους μεγαλύτερους αντιπάλους και οι
σχέσεις τους είναι πάντα στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και της
ευρασιατικής πολιτικής. Δεν είναι λίγες οι φορές, όπου η Κίνα, έχει επιχειρήσει να
περιορίσει, ακόμη και στρατιωτικά την αμερικανική κυριαρχία στην περιοχή της Ευρασίας
αλλά και των ασιατικών γειτόνων της, με την Ιαπωνία, την Ινδία, το Βιετνάμ και τις
Φιλιππίνες να έρχονται σε σύγκρουση με το Πεκίνο. Οι φιλοδοξίες της Κίνας όμως φαίνεται
να έχουν θετικό αποτέλεσμα για την ίδια, καθώς μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο η
κινεζική (οικονομική κυρίως) επιρροή σε περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής
Ασίας, περιοχές με τεράστια σημασία για την οικονομία της, καθώς διαθέτουν πολύτιμους
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φυσικούς πόρους.Μεγάλη επιρροή ασκεί και στις οδούς σημαντικής στρατηγικής σημασίας
, όπως είναι τα Στενά της Μαλάκκα και ο κόλπος του Άντεν στην Αραβική θάλασσα. Με την
επιθυμία του κινεζικού κράτους για την αναβίωση του δρόμου του μεταξιού και την
εφαρμογή του σχεδίου BRI προέβλεψε επενδύσεις άνω του 1 τρισεκατομμυρίου
δολλαρίων σε έργα υποδομών. Γι’αυτό το λόγο, η Κίνα προάγει την συγκεκριμένη
πρωτοβουλία της προβάλλοντάς την ως μια αναπτυξιακή και αμοιβαία επωφελή
οικονομική δικτύωση σημαντικού αριθμού χωρών.

1.1Η ΚΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑ
Καθώς η Γερμανία και η Ρωσία είχαν αποκτήσει «έδαφος» στην λεγόμενη Heartland,
γεγονός που υπήρξε το αντικείμενο της μεγαλύτερης προσοχής στα πλαίσια του 20ου αιώνα,
ο Μάκιντερ εντόπισε έναν άλλο πιθανό ανταγωνιστή-κοιμώμενο γίγαντα, για τον έλεγχο της
Heartland, αναφερόμενος φυσικά στην Κίνα. Η συγκεκριμένη χώρα διέθετε χαρακτηριστικά
μιας υβριδικής δύναμης καθώς αποτελεί μια χερσαία δύναμη με θαλάσσια διάσταση και
ναυτική ανάπτυξη. Εαν η απεικόνιση της Ευρασίας λοιπόν, ως μια ρωσική οντότητα,
χαρτογράφησε τον 20ο αιώνα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μάκιντερ ο 21ος αιώνας, θα
χαρακτηριστεί από την κινεζική οντότητα και φυσικά όχι άδικα.
Ενώ οι κοινές έννοιες της Ευρασίας, αξιοποιήθηκαν στη μελέτη της γεωπολιτικής του 19ου
και του 20ου αιώνα, η συμμετοχή της Κίνας στην Ευρασία βασίζεται σε γεγονότα και
εμπειρίες που προηγούνται της ρωσικής εμπλοκής ή των δυτικών δυνάμεων. Αυτό, έχει
εκφραστεί από τον Βρετανό ιστορικό Τζον Ντάργουιν9, ο οποίος έχει ισχυριστεί ότι η Κίνα
αποτελεί έναν άξιο ηγέτη της Ευρασίας ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παραμείνει
ακέραιος (όπως και έκανε μέχρι την τελευταία δυναστεία των Τσινγκ). Αυτά τα γεγονότα
δείχνουν επίσης, το μεγαλείο μιας μεγάλης ασιατικής δύναμης που διαμόρφωσε την
Ευρασία με την μορφή της Μογγολικής αυτοκρατορίας που είχε υπό τον έλεγχό της ένα
μεγάλο μέρος της Ευρασίας τον 13ο αιώνα. Αυτό το παράδειγμα, αποτελεί μια πρώιμη
επίδειξη θα λέγαμε της υπόθεσης του Μάκιντερ, με αρκετά προβλήματα βέβαια, καθώς η
συγκεκριμένη αυτοκρατορία δε διέθετε τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να συνδέσει
αποτελεσματικά τα εδάφη της, καθιστώντας έτσι την άσκηση ελέγχου όλο και πιο δύσκολη.
Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα να κατακερματιστεί η αυτοκρατορία που δημιούργησε ο Τζένγκις
Χαν και οι διάδοχοί του. Κανένας όμως,δεν μπορεί να αμφισβητήσει την τεράστια αυτή
ασιατική αυτοκρατορία η οποία περιελάμβανε ένα σημαντικό μέρος της Ευρασίας ,
συμπεριλαμβανομένης της σημερινής Κίνας,της Κεντρικής Ασίας,της Ανατολικής Ευρώπης
και της Ευρωπαϊκής Ρωσίας.
Καθώς η κινεζική παρουσία στον ευρύτερο χώρο της Ευρασίας, θεωρήθηκε κληρονομιά
από τον δρόμο του μεταξιού, μπορεί να συμπεράνει εύλογα κάποιος, ότι το γεγονός αυτό
αποτελεί συγχρόνως απόδειξη της δύναμης και της ευημερίας της κινεζικής αυτοκρατορίας,
δημιουργώντας ένα πρώιμο παράδειγμα παγκοσμιοποίησης όσον αφορά το εμπόριο. Αυτή
η «κληρονομιά» έχει επηρεάσει την ενσωμάτωση της Κίνας στην Ευρασία, με πολλούς
9
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τρόπους. Πρώτον, το ΒRI, ως μια αξιοθαύμαστη οικονομική πρωτοβουλία, αποτελεί και
αυτό απόδειξη του κύρους και της ευημερίας της Κίνας, καθώς όπως και ο αρχαίος δρόμος
του μεταξιού, χρησιμεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής και διεθνούς νομιμοποίησης του
Πεκίνου σε μια προσπάθεια αλλαγών της εξωτερικής του πολιτικής, μετά τα γεγονότα του
Ψυχρού Πολέμου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που αφορά ένα σύνολο εμπειριών της Κίνας
στην Ευρασία, αποτελούν οι απειλές που δέχτηκε στα σύνορά της καθ’όλη την διάρκεια της
ισορίας της, καθώς οι διαδοχικές δυναστείες της είχαν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να
προστατεύσουν τις παραμεθόριες περιοχές της Κίνας από ξένες φυλές όπως ήταν οι
Μογγόλοι, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανατροπή των κινεζικών δυναστειών.
Όσον αφορά και την φύση των κινεζικών στρατηγικών, το πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα
αποτελεί η έμφαση και η ανάπτυξη της θαλάσσιας διάστασης της χώρας, ειδικά την εποχή
των ταξιδιών του θαλασσοπόρου Τσενκ Χι10, όταν η Κίνα αποπειράθηκε να κινηθεί προς την
δημιουργία μιας υπερπόντιας αυτοκρατορίας. Αυτές οι ιστορικές εμπειρίες λοιπόν,έχουν
χρησιμεύσει στην επιτυχή εμπλοκή της χώρας στην Ευρασία, επηρεάζοντας παράλληλα την
φύση της στρατηγικής της προς την περιοχή, η οποία έχει εκφραστεί μέσω της
πρωτοβουλίας του BRΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
2.ΚΙΝΑ
Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βρίσκεται στην Ανατολική Ασία και είναι η χώρα με τον
μεγαλύτερο πληθυσμό παγκοσμίως (1.400.050.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία
επίσημη εκτίμηση του προηγούμενου έτους). Με πρωτεύουσα το Πεκίνο, γεωγραφικά
αποτελεί την μεγαλύτερη χώρα της Ασίας ( με έκταση 9.596.961 τ.χλμ) και την τέταρτη
μεγαλύτερη στον κόσμο μετά την Ρωσία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο λιμάνι
στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων όχι μόνο στην Κίνα αλλά και παγκοσμίως είναι η
Σαγκάη ενώ οκτώ από τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου βρίσκονται στην Κίνα.
Παράλληλα οι ανατολικές παράκτιες επαρχίες έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη
του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου. Η Κίνα, όπως και η Ρωσία, έχει χερσαία σύνορα με
συνολικά 14 κράτη αλλά καταλαμβάνει τη πρώτη θέση στον κόσμο με σχεδόν 22.000
χιλιόμετρα χερσαίων συνόρων :
Βιετνάμ
Λάος
Βιρμανία
Ινδία
Μπουτάν
Νεπάλ
Πακιστάν

Αφγανιστάν
Τατζικιστάν
Κιργιζία
Καζακστάν
Ρωσία
Μογγολία
Βόρεια Κορέα
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Η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι τα Κινέζικα και νόμισμά της αποτελεί το ρενμίμπι (RMB)
ή αλλιώς γιουάν (1 CNY= 0,13 ευρώ).Επιπλέον,χωρίζεται σε 6 μεγάλες περιφέρειες οι
οποίες περιέχουν τις παρακάτω επαρχίες ή μητροπολιτικές περιοχές :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΙΝΑΣ
ΝΟΤΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Jiangsu
Shanghai
Zhejiang
Fujian
Anhui

BOHAI
Beijing
Tianjin
Hebei
Shanxi
Inner
Mongolia

ΒΟΡΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Liaoning
Anhui
Jilin
Hainan
Heilongjiang
Hunan
Hubei
Guandong

Jiangxi
Shandong

ΝΟΤΙΟ
ΔΥΤΙΚΗ
Yunnan
Guizhou
Tibet
Sichuan
Chonqing

ΒΟΡΕΙΟ
ΔΥΤΙΚΗ
Shaanxi
Ningxia
Qinghai
Gansu
Xinjiang

Guangxi

Η Κινεζική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε το 221 π.Χ. Η συγκεκριμένη χώρα, αποτελεί ένα
αξιοθαύμαστο παράδειγμα ιστορικής, πολιτιστικής και οικονομικής διαδρομής. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι για σχεδόν 22 αιώνες, κυβερνήθηκε από το ίδιο ισχυρό κυβερνητικό
σύστημα. Ο Αυτοκράτορας αποτελούσε τον «Υιό του Ουρανού», τον επίγειο σύνδεσμο
δηλαδή μεταξύ ανθρώπων και Θεού, και ήταν ανώτερος από όλους τους άλλους ηγεμόνες.
Εξαιτίας της σημαντικής γεωγραφικής της θέσης, η Κίνα ήταν κατά κάποιο τρόπο
απομονωμένη σε σχέση με άλλα κράτη και οι άνθρωποί της είχαν υιοθετήσει την άποψη ότι
οι λαοί που βρίσκονταν πέρα από τα σύνορά της ήταν βάρβαροι, καθώς η ίδια αποτελούσε
το «κέντρο του κόσμου».
Την λεγόμενη χρυσή της εποχή, γνώρισε η Κίνα την περίοδο των δυναστειών Σονγκ και
των Νοτίων Σονγκ (960-1125 και 1127-1279 αντίστοιχα), η οποία έχει ονομαστεί και
«Κινεζική Αναγέννηση» καθώς εκείνη την περίοδο, οι Κινέζοι ανέπτυξαν τον τομέα της
ναυτιλίας, επινόησαν την τυπογραφία και την πυρίτιδα. Στον αντίποδα της χρυσής εποχής,
βρίσκεται ο λεγόμενος αιώνας της ταπείνωσης, ο οποίος ξεκίνησε από τον Πρώτο Πόλεμο
του Οπίου 11(1839-1842) έως και την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949.
Εκείνη την εποχή η Κίνα αντιμετωπίζονταν με περιφρόνηση και χλευασμό από τα Δυτικά
κράτη και την Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να αναδυθεί ο κινεζικός εθνικισμός και να
εκτοπισθούν οι αρχές του κομφουκιανισμού, που μέχρι τότε αποτελούσε αναπόσπαστο
κομμάτι της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Μέσα από τον αιώνα της ταπείνωσης, η Κίνα
άρχιζε να παίζει ένα διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με αυτό που έπαιζε τόσα χρόνια, καθώς
επιθυμούσε να αποκτήσει σιγά σιγά κάποιες διεθνείς πρακτικές και κάποια δυτικά
πρότυπα, όπως ακριβώς είχε κάνει και η Ιαπωνία. Την χρονιά 1895-1896, η Κίνα χάνει στον
σινοϊαπωνικό πόλεμο, και λόγω των συνεχόμενων ηττών που είχε υποστεί,σε συνδυασμό
με τον εμπορικό έλεγχο των λιμανιών της από ξένες δυνάμεις προκλήθηκε ενίσχυση, του
11

Διεξήχθη ανάμεσα στην Μεγάλη Βρετανία και την κινεζική Αυτοκρατορία λόγω των αντιμαχόμενων
απόψεών τους πάνω σε θέματα όπως είναι οι διπλωματικές σχέσεις,το εμπόριο και η απονομή
δικαιοσύνης πρός τους ξένους υπηκόους
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κινεζικού εθνικισμού. Επακολούθησαν μαζικές διαδηλώσεις και η δημιουργία ενός
επαναστατικού στρατού, ο οποίος στόχευε στο τέλος της δυτικής εκμετάλλευσης των
φυσικών πόρων της Κίνας έτσι ώστε, αυτοί να εθνικοποιηθούν. Η δυναστεία των Τσίνγκ,
παρ’όλα αυτά,ταυτίστηκε με τα ξένα συμφέροντα τα οποία εκμεταλλεύονταν τους
κινεζικούς φυσικούς πόρους. Με βάση αυτό το γεγονός,δημιουργήθηκαν επαναστατικές
οργανώσεις τον Οκτώβριο του 1911, που παραλίγο να οδηγήσουν σε εμφύλιο πόλεμο, με
αντιπάλους το καθεστώς μοναρχίας του Πεκίνου και τις δημοκρατικές δυνάμεις της πόλης
Ναντζίνγκ. Ο πόλεμος αποφέυχθηκε, όμως καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν με την
κατάργηση της μοναρχίας και την σύσταση της δημοκρατίας, ανατρέποντας έτσι την
κινεζική αυτοκρατορία μετά από 21 αιώνες.
Μετά από αυτά τα γεγονότα, η Κίνα αναγκάστηκε να δημιουργήσει για πρώτη φορά μια
νέα εθνική ταυτότητα, να εξασφαλίσει την εδαφική της ακεραιότητα από τις διάφορες
εξωτερικές απειλές αλλά και τα εθνικά της συμφέροντα. Το 1914, με το ξέσπασμα του
Α΄Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιαπωνία κηρρύσει τον πόλεμο στην Γερμανία (η οποία είχε στην
σφαίρα επιρροής της περιοχές της Κίνας). Με αυτόν τον τρόπο, η Ιαπωνία επεδίωκε
έμμεσα, να επιβάλει στην Κίνα τους δικούς της κανόνες και να την μετατρέψει σε δικό της
προτεκτοράτο. Η Κίνα, βλέποντας τις ευνοϊκές γι’αυτήν, εξελίξεις του πολέμου, κήρυξε
πόλεμο στην Γερμανία το 1917, αλλά όπως δείχνουν τα γεγονότα, φάνηκε ότι άργησε
τελικά καθώς η Ιταλία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία είχαν ήδη υπογράψει μυστική
συμφωνία παραχώρησης κάποιων περιοχών της Κίνας, στην Ιαπωνία, (περιοχές όπου πριν
κατείχε η Γερμανία).
Αργότερα και με την λήξη του πολέμου, φάνηκε μια ευνοϊκή προσέγγιση της Σοβιετικής
Ένωσης προς την Κίνα, καθώς την θεωρούσε ώς ένα σημαντικό εμπόδιο στην εξάπλωση της
Ιαπωνίας. Με το κραχ του 1929 και την οικονομική κρίση, η Κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση
έγινε το πρότυπο της οικονομικής και πολιτικής κινεζικής οργάνωσης. Σχεδόν 10 χρόνια
μετά,το 1937, ξεκινάει ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, στην Ασία με την εισβολή της Ιαπωνίας
στην Κίνα, επηρεασμένη από τις αντιλήψεις της συμμαχικής της Γερμανίας. Ακολούθησαν
σκληρές μάχες και βιαιότητες από τους Ιάπωνες, με αποκορύφωμα τον λεγόμενο «βιασμό
της πόλης Ναντζίνγκ» και τις ταπεινωτικές ήττες της Κίνας. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι
με την λήξη του πολέμου, αυτό που ήθελε περισσότερο η Κίνα ήταν η απόκτηση της ισχύος
της,της περηφάνειας της και της χαμένης της τιμής
Από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της Κίνας, προέρχεται από τον τομέα της
οικονομίας της, η οποία τα τελευταία χρόνια, κοντεύει να ξεπεράσει την πρώτη οικονομική
παγκόσμια υπερδύναμη, τις ΗΠΑ. Αυτή η αξιοθαύμαστη προσπάθεια εκσυγχρονισμού θα
λέγαμε, επιτεύχθηκε σε ένα σύντομο σχετικά,χρονικό διάστημα με στοχευμένες
μεταρρυθμίσεις. Από την 1η Οκτωβρίου 1949 και την ίδρυσή της, η Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας, άλλαξε προφίλ υπό την ηγεσία του Μάο Τσε Τουνγκ12, ο οποίος επικεντρώθηκε στον
εκσυγχρονισμό της χώρας και την ανάπτυξή της μέσω συγκεκριμένων σοσιαλιστικών
πολιτικών. Στόχος του, ήταν η δημιουργία ενός σοσιαλιστικού κράτους με κινεζικά
12

Κινέζος Κομμουνιστής επαναστάτης και ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.Κυβέρνησε ως
Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και ως Πρόεδρος(1893-1976)
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χαρακτηριστικά, ώντας ένα από τα πιο σκληροπυρηνικά μέλη του Κομμουνιστικού
Κόμματος της Κίνας. Ο Μάο αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την προεδρία το 1959, μετά
την αποτυχία του εγχειρήματός του σχετικά με το «Μεγάλο Άλμα προς τα Εμπρος», το
οποίο στόχευε στην κολεκτιβοποίηση του γεωργικού και του βιομηχανικού τομέα. Η
επιρροή όμως, που ασκούσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, τον επανέφερε στο προσκήνιο λίγα
χρόνια αργότερα το 1966, με την Πολιτιστική Επανάσταση, η οποία όμως,συνέτριψε την
χώρα. Η προσφορά του Μάο όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς έθεσε τέλος στην
αποικιοκρατία, στις πολεμικές συρράξεις και βοήθησε στην ενοποίηση της ηπειρωτικής
Κίνας.
Ο διάδοχος του Μάο, Ντενγκ Σιαοπίνγκ13, στάθηκε άξιος ηγέτης και θεωρείται ο
«πατέρας» του σοσιαλιστικού εκσυγχρονισμού και των κοινωνικοοικονομικών
μεταρρυθμίσεων της Κίνας. Το φιλόδοξο πρόγραμμά του περί μετασχηματισμού της
οικονομίας, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής και τους μεγαλύτερους
ρυθμούς ανάπτυξης που είχαν σημειωθεί ποτέ. Μετά από δύο μεταρρυθμιστικές
εκστρατείες, οι εξελίξεις διαδραματίζονταν με σχετικά χαλαρό ρυθμό μέχρι και την
δεκαετία του 1980. Ωστόσο,επιτάχυναν τη δεκαετία του ’90 και εκτοξεύθηκαν το 2001, με
την είσοδο της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ο 21ος αιώνας επομένως,
υπήρξε καταλυτικός για την πορεία της Κίνας στο παιχνίδι της παγκόσμιας σκακιέρας και
στην ανάδειξή της ως κύριο διεκδικητή του τίτλου της υπερδυνάμεως που κατείχαν οι ΗΠΑ
από τις αρχές του 20ου αιώνα. Σταδιακά η Κίνα, άρχισε να εγκαταλείπει τα χαρακτηριστικά
της οικονομίας σοβιετικού τύπου και υιοθέτησε μια στρατηγική απελευθέρωσης των
περισσότερων τομέων της οικονομίας της, επεμβαίνοντας και στις κρατικές επιχειρήσεις, με
την οικονομία να αρχίζει να προσανατολίζεται στην αγορά (κρατικός καπιταλισμός).
Δεδομένων αυτών των χαρακτηριστικών, η Κίνα συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα
αναπτυσσόμενων οικονομιών παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό οδηγήσε πολλές χώρες να
στραφούν προς αυτήν είτε με την εγκατάσταση δικών τους επιχειρήσεων είτε με
επενδύσεις σε διάφορους τομείς,λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής, της μεγάλης
προσφοράς της εργασίας και της υψηλής παραγωγικότητας.
Όσον αφορά την κοινωνία αλλά και την οικονομία, η Κομμουνιστική Κίνα εξακολουθεί να
είναι κάπως αυταρχική στο εσωτερικό της καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί
ελευθερίας του τύπου κ.ο.κ. Κατέχοντας όμως, έναν από τους σπουδαιότερους και
παλαιότερους πολιτισμούς, η εξωτερική της πολιτική βασίζεται μέχρι και σήμερα στις αρχές
της ειρηνικής συνύπαρξης, της μη επιθετικότητας,της ισότητας και των αμοιβαίων οφελών.
Το γεγονός αυτό όμως δεν εμπόδισε την Κίνα να φθάσει μέχρι και στη στρατιωτική σύρραξη
λόγω διαμάχεων που αφορούσαν εδαφικές διεκδικήσεις όπως έγινε το 1979 με το Βιετνάμ.
Με την πολιτική της ήπιας διπλωματίας που ακολουθεί, προσπαθεί να εξασφαλίσει την
απρόσκοπτη οικονομική της ανέλιξη και να αυξήσει την διεθνή επιρροή της,
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Κινέζος πολιτικός που ήταν πρωταρχικός ηγέτης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από το 1978
μέχρι την αποχώρησή του το 1992. Μετά το θάνατο του προέδρου Μάο Τσε Τουνγκ το 1976, ο
Ντενγκ σταδιακά ανέβηκε στην εξουσία και οδήγησε την Κίνα σε μια σειρά εκτεταμένων
μεταρρυθμίσεων στην οικονομία της αγοράς, οι οποίες του έδωσαν τη φήμη ως ο «αρχιτέκτονας της
σύγχρονης Κίνας».(1904-1997)
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συμμετέχοντας σε περιφερειακούς οργανισμούς και συνάπτοντας συμφωνίες με χώρες που
διαθέτουν ενεργειακούς πόρους ή πολύ καλή στρατηγική θέση.14
2.1 ΕΝΑ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΑΥΜΑ
Λιγότερο από 70 χρόνια χρειάστηκαν, ώστε η Κίνα να καταφέρει να βγεί από την
απομόνωση και να καταφέρει να αναδειχθεί ως μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές
δυνάμεις του πλανήτη. Όταν ανέλαβε την εξουσία το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Κίνα δεν είχε
εμπορικούς εταίρους ή διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες, καθώς η οικονομία της
βασιζόταν στην εσωτερική αυτάρκεια. Υιοθετώντας όμως,μία σειρά μεταρρυθμίσεων τα
τελευταία 40 χρόνια, άνοιξε εμπορικές οδούς έτσι ώστε να εισέλθουν επενδυτικές ροές και
κεφάλαια, τραβώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, από την φτώχεια. Ας
πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η δεκαετία του 1950,ήταν ίσως η πιο
καταστροφική δεκαετία που γνώρισε η Κίνα τον 20ο αιώνα. Το Great Leap Forward (Μεγάλο
Άλμα προς τα Εμπρός), ήταν ένα εγχείρημα του Μάο Τσε Τούνγκ που στόχευε στην ταχεία
εκβιομηχάνιση της αγροτικής οικονομίας της Κίνας, το οποίο όμως απέτυχε και καθώς
συνέπεσε με κακές σοδειές και εκτεταμένες φυσικές καταστροφές έχασαν τη ζωή τους από
τον λιμό αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι μεταξύ 1959-1961. Την δεκαετία του ’60,
ακολούθησε η οικονομική αναστάτωση που επέφερε η Πολιτιστική Επανάσταση, μια
εκστρατεία που ξεκίνησε ο Μάο προκειμένου να επικρατήσει επί των πολιτικών του
αντιπάλων, η οποία και αυτή κατέληξε στην καταστροφή ενός μεγάλου μέρους του
κοινωνικού ιστού της χώρας.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, την εξουσία αναλαμβάνει ο Deng Xiaoping και με αυτόν
τον τρόπο θα ξεκινούσε μια καινούργια εποχή για την Κίνα, η οποία θα έμπαινε σε μία
τροχιά οικονομικής μεταρρύθμισης, η οποία εν τέλει βοήθησε εκατοντάδες εκατομμύρια
ανθρώπους να βγούν από τα όρια της φτώχειας. Πρωταρχικός στόχος του Ντενγκ για την
αναμόρφωση της οικονομίας, ήταν να αποκτήσουν οι χωρικοί δικές τους καλλιέργειες, έτσι
ώστε να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων αυτών και να περιοριστούν οι
ελλείψεις των τροφίμων. Μετά λοιπόν από τις λανθασμένες πολιτικές του Μάο που
αναφέρθηκαν παραπάνω, λίγοι ήταν αυτοί που πίστεψαν στην Κίνα ή και αλλού, ότι ο Deng
Xiaoping βρήκε την μαγική φόρμουλα το 1978, 15όταν εισήγαγε το πρόγραμμα των
«τεσσάρων εκσυγχρονισμών»: στον τομέα της γεωργίας δηλαδή, της βιομηχανίας,της
άμυνας και της επιστήμης-τεχνολογίας. Τότε είναι που επανήλθε ο παλαιότερος όρος «
κοινωνία του Xiaokang 16 και τέθηκε ο στόχος της οικοδόμησής της μέχρι το τέλος του 20ου
αιώνα. Το1979,η Κίνα με τις ΗΠΑ ανέπτυξαν οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς
μεταξύ τους και έτσι έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες ξένες επενδύσεις,με τεράστια
14

Islam, Md. N., Silk Road to Belt Road Reinventing- the Past and Shaping the Future, σελ. 30-31
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Mayer, M., Rethinking the Silk Road, China’s Belt and Road Initiative and Emerging Eurasian
Relations, σελ.26
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Ο όρος xiaokang,που μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «μικρή άνεση»,εμφανίστηκε για πρώτη φορά
πριν από 2.000 χρόνια στα βιβλία των τελετουργιών κάποιων αρχαίων Κινέζων κλασσικών.Ο
σημερινός ορισμός δεν αποκλινεί πολύ από τον αρχαίο καθώς αναφέρεται σε ένα κοινωνικό κράτος
στο οποίο οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα για μια άνετη ζωή.Αυτή η έννοια έγινε η λέξη-κλειδί
για τις προ-αναπτυξιακές φιλοδοξίες του Deng Xiaoping για την Κίνα και τον εκσυγχρονισμό της.

17

ποσότητα κεφαλαίων να ρέει εξαιτίας του φθηνού εργατικού δυναμικού και του χαμηλού
κόστους παραγωγής. Τις επόμενες δεκαετίες,οι αγορές της Κίνας άνοιγαν όλο και
περισσότερο,με τις ξένες επενδύσεις να πολλαπλασιάζονται, με τους δασμούς να
μειώνονται και τα κινεζικά προϊόντα να κυριαρχούν στις παγκόσμιες αγορές. Από τα τέλη
της δεκαετίας του ’70, έχει παρατηρηθεί το πιο εντυπωσιακό οικονομικό θαύμα στην
παγκόσμια ιστορία, όπως έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ο David Mann, παγκόσμιος
επικεφαλής οικονομολόγος της Standard Chartered Bank. Πολλοί παρατηρητές εκτός της
Κίνας αρνήθηκαν στην αρχή την ύπαρξη ενός οικονομικού θαύματος στην Κίνα,
αποδίδοντας τις εκπληκτικές αλλαγές της κινεζικής οικονομίας,στις τεράστιες επενδύσεις
που είχαν γίνει από την κυβέρνηση. Μία άλλη δημοφιλής θεωρία μεταξύ των αμφισβητιών
ήταν ότι η κινεζική οικονομία διατηρούσε ανέκαθεν ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο
οικονομικών δραστηριοτήτων και η «έκρηξη» μετά το 1978 δεν ήταν τίποτα περισσότερο
από μια ελάφρυνση που δημιουργήθηκε εξαιτίας της οικονομικής καταπίεσης που
επικρατούσε. Ενώ και οι δύο θεωρίες έχουν μια δόση αλήθειας, δε θα μπορούσαν να είναι
επαρκείς για να περιγράψουν αυτό που συνέβη μετά το’7817, πόσο μάλλον για την
ασταμάτητη 35ετή συνεχή ανάπτυξη που ακολούθησε. Η άνοδος της Κίνας αξίζει την
προσοχή όλων, όσον αφορά τον κόσμο της μακροοικονομίας καθώς η περίοδος προ του
1978 αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά πειράματα και αναπτυξιακά
προγράμματα με θετικά αποτελέσματα, που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην σύγχρονη
ιστορία. Η ταχεία ανάπτυξη της χώρας από τη δεκαετία του 1980 και μετά ήταν
εντυπωσιακή,με την παραγωγή και τις επενδύσεις να τροφοδοτούνται κυρίως από τα
περιφερειακά δίκτυα παραγωγής στα οποία είχε ενταχθεί η Κίνα.
Το πραγματικό ΑΕΠ της Κίνας, για παράδειγμα, ενισχύηθκε 4%,κατά μέσο όρο, μεταξύ
1952-1978, χωρίς να έχουν εφαρμοστεί κάποιες ριζικές μεταρρυθμίσεις. Την περίοδο που
ακολούθησε (1978-2012), το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναρριχήθηκε στο 8,4% κατά
μέσο όρο ετησίως. Οι μεταβολές που έλαβαν χώρα, αφορούσαν φυσικά και τον αγροτικό
τομέα καθώς από το 83% του εργατικού δυναμικού που απασχολούσε αυτός ο τομέας την
δεκαετία του ’70, υποχώρησε σχεδόν στο 33% το 2012. Σύμφωνα με μελέτες, εάν δεν είχαν
εφαρμοστεί αυτές οι μεταρρυθμίσεις,το ετήσιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Κίνα δε θα έφτανε
τα 10.000 δολάρια αλλά θα παρέμενε στα 2.500 και το εργατικό δυναμικό στον αγροτικό
κλάδο θα έφτανε στο 57% σχεδόν αντί του 33%. Εύλογα μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι
η αύξηση της παραγωγικότητας στην κινεζική οικονομία,οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην
αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας διαφόρων συντελεστών ( εντός και εκτός του
κρατικού τομέα), στην ανακατανομή του εργατικού δυναμικού, στην αναδιανομή του
κεφαλαίου από τον κρατικό στον μη κρατικό τομέα αλλά και στην μείωση της
υπερκατανάλωσης.
Στον χώρο των επενδύσεων,τον Δεκέμβριο του 2011, σημειώθηκε το υψηλότερο ποσοστό
ύψους 48% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ωστόσο,παρά τις επίμονες προσπάθειες της κινεζικής
κυβέρνησης να κρατήσει αυτό το ποσοστό, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ υποχώρησε από το

17

Cheremukhin A.- Tsyninski A., Το κινεζικό οικονομικό θαύμαhttps://www.kathimerini.gr/833391/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/to-kinezikooikonomiko8ayma

18

10,6 του 2010 στο 6,7 του 2016 και στο 6,9 το 2017-18. 18Ήδη από το 2012,οι πολιτικές της
επικεντρώνονταν σε έναν ετήσιο στόχο ανάπτυξης ύψους 6,5% και μιας νέας
«κανονικότητας» η οποία θα επέφερε μεγαλύτερη σταθερότητα και θα ωφελούσε κυρίως
τους Κινέζους εργαζομένους καθώς η αναπτυξιακή διαδικασία θα προσανατολιζόταν
περισσότερο στην εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση. Οι πράξεις όμως της κεντρικής
κυβέρνησης, σε αντίθεση με τα λόγια της, εξακολουθούσε να στοχεύει σε έναν υψηλότερο
ρυθμό ανάπτυξης, προωθώντας παράλληλα μια τεράστια κρατική χρηματοδότηση στον
τομέα των κατασκευών, η οποία συνδεόταν με την πολιτική μιας ευρείας αστικοποίησης.
Στα πλαίσια αυτά κατασκευάστηκαν νέοι δρόμοι, αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα αλλά και
συγκροτήματα κατοικιών, δημιουργώντας έτσι τις λεγόμενες πόλεις-φαντάσματα οι οποίες
είχαν έναν υπερβολικό αριθμό εγκαταστάσεων και υποδομών, οι περισσότερες εκ των
οποίων, δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αυτή η πολιτική της κυβέρνησης οδήγησε στην τεράστια
άυξηση του χρέους (όχι μόνο του εταιρικού αλλά και των τοπικών αυτοδιοικήσεων και των
νοικοκυριών) και φυσικά στο πρόβλημα της αποπληρωμής. Η έκρηξη αυτή οδήγησε επίσης
σε σοβαρά προβλήματα πλεονάζουσας παραγωγής και χωρητικότητας σε αρκετές
παραδοσιακές κινεζικές βιομηχανίες, όπως είναι οι βιομηχανίες του χάλυβα, του άνθρακα,
του τσιμέντου κ.ο.κ. Αυτοί οι τομείς, οι οποίοι αφορούν την ενέργεια και την κατασκευή
υποδομών, αντανακλούν την επιθυμία των κινεζικών επιχειρήσεων προς τις επενδύσεις.
Δεδομένης αυτής της κατάστασης, πολλοί πλούσιοι Κινέζοι αποφάσισαν να μεταφέρουν
τα χρήματά τους στο εξωτερικό για περισσότερη ασφάλεια. Από το 2015 φαίνεται να
απειλεί την κινεζική οικονομία το αυξανόμενο κύμα εκροών τεράστιων κεφαλαίων, με
αποτέλεσμα η κεντρική τράπεζα να δαπανήσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια των
συναλλαγματικών της αποθεμάτων προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενη υποτίμηση του
νομίσματος και να υπερασπιστεί την συναλλαγματική ισοτιμία. Η κυβέρνηση όμως
αποδείχτηκε ικανή να εμποδίσει την μη ελεγχόμενη έξοδο της ροής κεφαλαίων από την
Κίνα, με αυστηρούς ελέγχους.
Ωσόσο,στην Κίνα, η σταδιακή μετάβαση από μια κεντρικά σχεδιασμένη, κρατική
οικονομία σε εκείνη όπου οι αγορές και η ιδιωτική ιδιοκτησία διαδραματίζουν τον κεντρικό
ρόλο, αποτέλεσε δύσκολο εγχείρημα. Ακόμα και σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε,ότι το
κινεζικό νόμισμα διατηρεί ορισμένα υπολείμματα και από τα δύο συστήματα: για
παράδειγμα είναι σε μεγάλο βαθμό μετατρέψιμο όσον αφορά έναν τρεχούμενο
λογαριασμό αλλά η μετατρεψιμότητά του είναι περιορισμένη όσον αφορά έναν
λογαριασμό κεφαλαίου. Εν αντιθέσει, στην Ρωσία, υπό την καθοδήγηση ορισμένων
ακαδημαϊκών οικονομολόγων που εκπαιδεύτηκαν στα κορυφαία αμερικανικά
πανεπιστήμια, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις έγιναν πολύ γρήγορα την τελευταιά
δεκαετία του 20ου αιώνα. Οι τομείς της οικονομίας απελευθερώθηκαν γρήγορα μέσω των
ιδιωτικοποιήσεων και η ατομική ιδιοκτησία αποκαταστάθηκε σχεδόν από την μια μέρα
στην άλλη. Στη Ρωσία λοιπόν είχαν καταλάβει την σπουδαιότητα της ατομικής ιδιοκτησίας
και των επιχειρήσεων ως κινητήριες δυνάμεις των επιτυχημένων σύγχρονων οικονομιών.
Ακόμα κι αν οι άκρως προνομιούχες ελίτ, αγόραζαν όλα τα παραγωγικά περιουσιακά
στοιχεία,σε αντίθεση με τους άλλους πολίτες, η ελεύθερη αγορά θα εξασφάλιζε το γεγονός
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ότι οι τελευταίοι θα καταλήξουν να διαχειρίζονται για τους πρώτους. Αυτό όμως που δεν
προβλέφθηκε σε αυτή την λογική ήταν το γεγονός ότι οι ελίτ θα είχαν λιγότερα
επακόλουθα συμφέροντα όσο θα συνεχιζόταν ο μετασχηματισμός της οικονομίας, ως οι
νέοι ιδιοκτήτες του πλούτου. Εν το μεταξύ στην Κίνα, σε μια παρόμοια ομάδα ανθρώπων
δόθηκαν ευκαιρίες να γίνουν μέτοχοι σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία, αντί της
διαχείρησης των μη παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη
το γεγονός ότι οι ρωσικές μεταρρυθμιστικές πολιτικές του 1990 με στόχο να καταστήσουν
μια σύγχρονη οικονομία από την μία μέρα στην άλλη δεν απέδωσε τόσο όσο οι πολιτικές
που εφάρμοσε σταδιακά η Κίνα και ώθησαν την οικονομία της να διεκδικήσει μια ισχυρή
θέση στο διεθνές πειβάλλον.
Μετά τον θάνατό του Deng Xiaoping το 1997, η Κίνα βρισκόταν σε καλό δρόμο όσον
αφορά την επίτευξη του στόχου περί ανοικοδόμησης της κοινωνίας καθώς είχε επιβιώσει
και από τα τραυματικά γεγονότα του 1989. Παρ’όλα αυτά όμως, υπήρχαν ακόμα
αμφιβολίες τόσο στο εσωτερικό της Κίνας όσο και στο εξωτερικό σχετικά με τους διαδόχους
του Deng και αν αυτοί θα συνέχιζαν το μεταρρυθμιστικό έργο του. Στις 11 Δεκεμβρίου
2001, η Κίνα γίνεται μέλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, μετά από μια 15ετή
προσπάθεια διαπραγματεύσεων. Μετά την ένταξή της στον οργανισμό, συνέχισε με
σταθερή πορεία την πολιτική των μεταρρυθμίσεων για την ενδυνάμωση μιας ισχυρής
οικονομίας της αγοράς. Η αγορά μετά το τεράστιο άνοιγμά της, εξακολουθεί μέχρι και
σήμερα να αναπτύσσεται. Η ανάπτυξη των εξαγωγών της φαίνεται να είναι άξια
θαυμασμού. Το 1978, η αξία των εξαγωγών της άγγιζε τα 10 δις δολάρια (λιγότερο δηλαδή
του 1% του παγκόσμιου εμπορίου) ενώ από το 2015 και μετά ξεπέρασε τα 4,3
τρισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την Κίνα τη μεγαλύτερη εμπορική δύναμη
παγκοσμίως όσον αφορά τα εμπορεύματα.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν αναρωτηθεί πολλές φορές για την ανάδυση της
οικονομίας της Κίνας καθώς εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να υφίστανται τεράστιες
ανισότητες μεταξύ του τεράστιου πληθυσμού της, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν
εκατομμύρια άνθρωποι που βρίσκονται στο όριο σχεδόν της επιβίωσης και από την άλλη
βρίσκονται μερικές εκατοντάδες δισεκατομμυριούχοι και η ανερχόμενη μεσαία τάξη όπου
βρίσκονται στα αστικά κέντρα με φόντο τους υπέρλαμπρους ουρανοξύστες. Με όρους κατά
κεφαλήν εισοδήματος, λοιπόν η Κίνα είναι μια από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο.
Καθώς εξακολουθεί να αναπτύσσεται η οικονομία της, θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό να
αποκτήσει αντίστοιχη οικονομική δύναμη και σε αυτόν τον τομέα.
Όσον αφορά την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, εκείνη έχει μειωθεί αρκετά λόγω της
αύξησης του ΑΕΠ, της γρήγορης εκβιομηχανίσης της χώρας, της αύξησης του αριθμού
αυτοκινήτων αλλά και της μείωσης της κατανάλωσης του ρυπογόνου άνθρακα. Μέχρι και
το 2030, εκτιμάται ότι η Κίνα θα αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου
παγκοσμίως και θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τις εισαγωγές πετρελαίου. Για να καταστεί
αυτό δυνατό και να σταθεροποιηθούν τα κινεζικά αποθέματα υδρογονανθράκων,
απαιτείται μια διαφοροποίηση των «προμηθευτών» της με την παράλληλη αύξηση της
εγχώριας παραγωγής πετρελαίου. Εκτός από την Μέση Ανατολή, η Κίνα έχει εστιάσει στην
Ρωσία, την Κεντρική Ασία, την Δυτική Αφρική και την Λατινική Αμερική. Γι’αυτόν τον λόγο,
τον Μάϊο του 2010, η Κίνα υπέγραψε συμφωνία με την Νιγηρία ύψους 20
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δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή κατάλληλων υποδομών και διυλιστηρίων
πετρελαίου. Με αυτές τις κινήσεις, η Κίνα επιδιώκει να ελαττώσει την ενεργειακή εξάρτησή
της από τις χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω της κοινωνικοπολιτικής αστάθειας που
επικρατεί σε αυτές αλλά και την δεδομένη αμερικανική επιρροή στην περιοχή. Ωστόσο το
80% του εισαγόμενου πετρελαίου που μεταφέρεται στην Κίνα, φθάνει σε αυτήν δια
θαλάσσης μέσω των στενών της Μάλακα19, μεταξύ του Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού. Τον
Ιούνιο του 2010, η Κίνα προέβη σε μια συμφωνία με την Μπούρμα για την κατασκευή
αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου,στα πλαίσια ανεύρεσης εναλλακτικών
ενεργειακών οδών. Ο συγκεκριμένος αγωγός μεταφέρει κάθε χρόνο 20 εκατομμύρια τόνους
πετρελαίου από την Μέση Ανατολή και την Αφρική.
Λόγω των αυξανόμενων ενεργειακών της αναγκών, η Κίνα έχει μετατραπέι πλέον σε μια
μεγάλη δύναμη στην παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων. Όσον αφορά το φυσικό αέριο,
έχουν γίνει διάφορες έρευνες περί κοιτασμάτων, μεταφορές αερίου από την επαρχία
Xinjiang προς τις κινεζικές ακτές, δημιουργία αγωγών αλλά και επέκταση των εισαγωγών
υγροποιημένου φυσικού αερίου από χώρες όπως την Παπούα Νέα Γουινέα, την Αυστραλία
και την Μαλαισία. Με την επέκταση των χερσαίων ενεργειακών δρόμων της Κίνας με την
Σιβηρία, την Κεντρική Ασία και την Μέση Ανατολή, το Πεκίνο φιλοδοξεί την δημιουργία
μιας «Ευρασιατικής ενεργειακής γέφυρας», η οποία θα συνδέει τους παραγωγούς
ενέργειας με τους αντίστοιχους καταναλωτές, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των
ενεργειακών κινεζικών αποθεμάτων και την αύξηση της γεωπολιτικής επιρροής του Πεκίνου
στην περιοχή.
2.2 ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πριν από 70 περίπου χρόνια λοιπόν, η εικόνα της Κίνας ήταν τελείως διαφορετική από
αυτή που έχουμε συνηθίσει σήμερα, η οποία αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία
και μια από τις πιο ισχυρές εμπορικές-επενδυτικές δυνάμεις. Τότε,αποτελούσε μια χώρα
τεράστια μεν αλλά φτωχή, εξουθενωμένη από τον εμφύλιο που είχε αντιμετωπίσει και
καταδικασμένη στην απομόνωση. Πλέον όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η Κίνα έχει
ανοίξει τις αγορές της και προβάλλεται ως ένας ισχυρός θεματοφύλακας της
παγκοσμιοποίησης και του ελεύθερου εμπορίου, παρά το γεγονός ότι στο εσωτερικό της
χώρας, η καταπίεση και ο αυταρχισμός κρατούν καλά τα ηνία της πολιτικής. Το αόρατο χέρι
της οικονομίας της αγοράς σε συνδυασμό με το «βαρύ» χέρι του κινεζικού κράτους,
περιγράφουν την οικονομία της Κίνας που κατόρθωσε να πείσει ξένους επενδυτές να
επενδύσουν σε αυτήν 1,6 περίπου τρισεκατομμύρια δολάρια.
Η οικονομία της Κίνας αποτελείται από ένα οικονομικό σύστημα που συνδυάζει
ταυτόχρονα στοιχεία οικονομίας της αγοράς με στοιχεία κρατικού παρεμβατισμού και
ιδιωτικές με κρατικές επιχειρήσεις. Η σοσιαλιστική της οικονομία την καθιστά δεύτερη
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μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με όρους ονομαστικού ΑΕΠ και την μεγαλύτερη
οικονομία με όρους αγοραστικής δύναμης. Από το 2014 20η Κίνα έρχεται πρώτη στο
ποσοστό του συνολικού ΑΕΠ (20%) και ξεπέρασε τις ΗΠΑ με 15%, ενώ το 2019 ήρθε
δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη Ονομαστικού ΑΕΠ με 14,4 τρισεκατομμύρια δολλάρια.
Το γεγονός αυτό οφείλεται περισσότερο στον δημόσιο κινεζικό τομέα, ο οποίος αποφέρει
τα μεγαλύτερα έσοδα στην εθνική οικονομία συγκριτικά με τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, η
αξία των φυσικών πόρων που διαθέτει, φαίνεται να ξεπερνά τα 23 τρισεκατομμύρια
δολλάρια με το 90% από αυτούς να είναι άνθρακας και σπάνιες γαίες. Όσον αφορά το
τραπεζικό της σύστημα, η Κίνα διαθέτει τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία συνολικά
(39,9 τρισεκατομμύρια δολλάρια) με σχεδόν 27 τρισεκατομμύρια δολλάρια σε καταθέσεις.
Στον χώρο των επενδύσεων, ετήσια αύξηση 4% (περίπου 87,57 δις γουάν) σημειώθηκε στην
εισροή των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα μόνο τον περασμένο χρόνο. Από το 2009,
κατάφερε να ξεπεράσει την πρωτοπόρα Γερμανία στις εξαγωγές, να είναι πρώτη στη
μεταφορά εμπορικών αγαθών με containers, να βρίσκεται στη δεύτερη θέση της
παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά τις εισαγωγές με αξία 2,1 τρισεκατομμύρια δολλάρια
και να αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη καταναλωτική αγορά παγκοσμίως, δίνοντάς
της σημαντική θέση στο διεθνές εμπόριο. Αποτελεί μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου και τα αποθέμετά της σε ξένο συνάλλαγμα έφθασαν τα 3,1 τρισεκατομμύρια
δολλάρια τον Φεβρουάριο. Η «εμπορική» ανάπτυξη της Κίνας, είχε ξεκινήσει ήδη από το
1980, όπου πολλές δυτικές επιχειρήσεις και εταιρίες την θεωρούσαν σημαντική χώρα για
τις επενδυτικές τους κινήσεις στα πλαίσια μιας φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης,παρά την
επικράτηση βέβαια ενός κρατικοκεντρικού επιχειρηματικού μοντέλου. Με την κατοχή ενός
τεράστιου εμπορικού πλεονάσματος, οδηγήθηκε στην αγορά κρατικών ομολόγων (κυρίως
αμερικανικών) και σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο δανειστή των ΗΠΑ.
Οι εξαγωγικές επιδόσεις της κινεζικής οικονομίας σε πολλούς κλάδους όπως της
υφαντουργίας, των ηλεκτρονικών συσκευών κ.ά., οφείλεται στην επιτυχή υιοθέτηση μιας
πολιτικής δημιουργίας ειδικών οικονομικών ζωνών. Επίσης, η Κίνα έχει καταλάβει την
πρώτη θέση ως εμπορικός εταίρος για 130 χώρες στις εξαγωγές-εισαγωγές, για τη συμβολή
της στην αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ (28% περίπου για το 2019), για την παραγωγή
βασικών αγαθών (όπως ο χάλυβας), στην αυτοκινητο-βιομηχανία, στην αγροτική
παραγωγή, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά
και στην ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρισμού εφόσον οι δαπάνες της για τουρισμό των
πολιτών της, φτάνουν τα 250 δις δολλάρια. Ο μεγάλος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και το γεγονός ότι η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο
παγκόσμιο εξαγωγέα έχουν οδηγήσει στον σχηματισμό και τη σταδιακή μπαγίωση μιας
ευδιάκριτης μεσαίας τάξης.
Η Κίνα δεδομένου ότι ελέγχει ήδη πολλές κρίσιμες υποδομές στην Αφρική, στα Βαλκάνια,
στην Κεντρική Ασία και αλλού, από το 2013 που αποκάλυψε τα σχέδιά της για την
αναβίωση των Δρόμων του Μεταξιού, προσπαθεί να επεκταθεί σε ολόκληρο τον κόσμο,
γεγονός που έχει θορυβήσει τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες προσπαθούν να
οριοθετήσουν αν όχι να εμποδίσουν τις κινεζικές επενδύσεις σε οικονομικούς τομείς και
τομείς εθνικής ασφάλειας. Επιπλέον, με την μείωση της φτώχειας,το μορφωτικό επίπεδο
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έχει ανέβει, καθώς υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 σχεδόν το 27% του εργατικού κινεζικού
δυναμικού θα έχει αποκτήσει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης. Μέχρι και σήμερα όμως οι
εισοδηματικές ανισότητες κυριαρχούν στην Κίνα , καθώς διαθέτει 475
δισεκατομμυριούχους αλλά το ετήσιο εισόδημα των περισσότερων νοικοκυριών, δεν
υπερβαίνει τα 10.000 δολάρια, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Ανάμεσα σε αυτό το χάσμα
πλουσίων και φτωχών, έχει αναπτυχθεί η μεσαία τάξη,η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην
οικονομία και την πολιτική της χώρας. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2022, η μεσαία τάξη της Κίνας
θα έχει υπερβεί τους 550 εκατομμύρια καταναλωτές,ποσοστό που ξεπερνάει δηλαδή,
ολόκληρο τον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Η Κίνα πλέον, έχει περάσει σε μια εποχή βραδύτερης ανάπτυξης. Για χρόνια, στοχεύει να
αποκλείσει την εξάρτησή της από τις εξαγωγές και την ανάπτυξη που επιτυγχάνεται
αποκλειστικά μέσω της κατανάλωσης στις ξένες αγορές. Έχουν προκύψει νέες προκλήσεις
που οφείλει να αντιμετωπίσει, όπως είναι η μειωμένη παγκόσμια ζήτηση αγαθών και η
όξυνση του μακροχρόνιου εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, οδηγώντας πολλά ασιατικά
κράτη προς την ύφεση. Οι μεγάλες πιέσεις των δημογραφικών μετατοπίσεων αλλά και η
γήρανση του πληθυσμού,ενδέχεται να ροκανίσουν επίσης τις οικονομικές προοπτικές της
χώρας. Ωστόσο, ακόμα κι αν ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας μειωθεί από 5-6%, η χώρα θα
εξακολουθήσει να αποτελεί τον ισχυρότερο κινητήρα της παγκόσμιας οικονομικής
ανάπτυξης (τρεις φορές σημαντικότερος από τις ΗΠΑ). Το 2019, ωστόσο, η μεγαλύτερη
οικονομική επιβράδυνση, σημειώθηκε στην Ινδία, την Ρωσία, την Τουρκία αλλά και την
Κίνα,καθώς και στις αναδυόμενες-αναπτυσσόμενες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής (πχ
Αργεντινή και Βενεζουέλα). Αυτή η επιβράδυνση, οφείλεται στην μείωση της εξωτερικής
ζήτησης,στις μειωμένες εισπράξεις εξαιτίας των υποχωρήσεων των διεθνών τιμών στα
βασικά εμπορεύματα αλλά και στις ιδιαίτερες εσωτερικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο
κάθε κράτος ξεχωριστά. Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ21, η
εμφάνιση και η συνεχιζόμενη εξάπλωση του νέου κορωνοϊού, ενδέχεται να επιβαρύνει το
2020 και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη22. Η επιβράδυνση που αντιμετωπίζει η
Κίνα,σχετίζεται κατά πολύ με την αυξανόμενη έμφαση της οικονομίας της στο διεθνές
εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, στις αγορές των βασικών εμπορευμάτων αλλά και στις
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, με αποτέλεσμα να γίνεται μεγαλύτερη η διάχυση αρνητικών ή
και θετικών επιδράσεων-spillovers23,παγκοσμίως.
Για το 2020, εκτιμάται να αυξηθεί το πραγματικό ΑΕΠ της Κίνας κατά μόλις 1%, αν
λάβουμε υπόψιν μια σοβαρή οικονομική συρρίκνωση που παρουσιάστηκε το πρώτο
τρίμηνο εξαιτίας της εμφάνισης του Covid-19. Παρόλο που Η Κίνα διαχειρίστηκε την
εξάπλωση του κορωναϊού με στοχευμένες καραντίνες, οι προσπάθειες τόνωσης της
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οικονομίας θα έχουν ως αποτέλεσμα μια ήπια έως πολύ χαμηλή ανάκαμψη το επόμενο
εξάμηνο, καθώς η εξασθενημένη παγκόσμια ζήτηση δε θα έχει καλύτερες επιδόσεις σε
σχέση με το προηγούμενο έτος. Εκτός από μια νομισματική χαλάρωση, αναμένεται
επιπλέον οικονομική στήριξη σε υποδομές (ειδικά σε αυτές που σχετίζονται με το 5G), την
κατανάλωση αλλά και την υγειονομική περίθαλψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
3.ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
Ο δρόμος του μεταξιού, ο οποίος χρονολογείται από τον 1ο αιώνα π.Χ., δεν υπήρξε ως
ένας ενιαίος δρόμος όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Αποτελούνταν από ένα
πολυδαίδαλο δίκτυο διαδρομών (χερσαίων και θαλάσσιων)και μονοπατιών, το οποίο
επεκτείνονταν σε ολόκληρη την Ασιατική ήπειρο και συνέδεε τις μεγάλες εμπορικές πόλεις
της Κίνας με άλλες σημαντικές πόλεις της Ασίας και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο δρόμος
αυτός εισχωρούσε στην Ινδία, την Περσία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Συρία, την Αραβία
και έφτανε μέχρι τα παράλια της Μεσογείου, της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το συγκεκριμένο
δίκτυο, αποτελεί «κατασκευή» της κινεζικής αυτοκρατορικής Δυναστείας των Χαν το 130
π.Χ., οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που δημιούργησαν επαφές με την Κεντρική, κυρίως, Ασία.
Αργότερα, ξεκινούν να έρχονται καραβάνια στην Κίνα από τη Κεντρική και Δυτική Ασία με
σκοπό να αγοράσουν μεταξωτά υφάσματα και άλλα είδη πολυτελείας. Εν τω μεταξύ, οι
Εβραίοι αρχίζουν να ταξιδεύουν προς την Κίνα για το εμπόριο μεταξιού και τους
ακολουθούν και οι Άραβες. Μέσω του δρόμου του μεταξιού διακινούνταν σημαντικά
εμπορικά αγαθά όπως το μετάξι, το γυαλί, η πορσελάνη, τα μπαχαρικά, είδη πολυτελείας
αλλά και ιδέες ή μεγάλες κινεζικές εφευρέσεις όπως ήταν η πυξίδα, η πυρίτιδα, η
επεξεργασία της κλωστής και η εκτύπωση. Εκτός όμως από είδη εμπορίου, αυτός ο δρόμος
βοήθησε και στη διάδωση πολιτισμικών, πολιτικών και θρησκευτικών διδαχών από την Κίνα
προς άλλες χώρες και αντίστροφα. Οι διδαχές του Βουδισμού, του Ισλάμ, του
Χριστιανισμού, οι αρχές της φιλοσοφίας, των τεχνών και των επιστημών, της γλώσσας αλλά
και πολλοί άλλοι πολιτισμικοί παράγοντες, ταξίδευαν από την Ανατολή στη Δύση. Εκτός
από τις πρώτες ύλες και τα ζώα που μεταφέρονταν, ταξίδεψαν ακόμα και καλλιτεχνικά
μοτίβα, διάφορα είδη ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτονικής.
Για πάνω από 1.600 χρόνια, λειτουργούσε ως ο σημαντικότερος διάυλος επικοινωνίας
πολιτισμών και λαών, για την εποχή εκείνη. Πέρα από τα αγαθά που μεταφέρονταν μέσω
του δρόμου αυτού, μεταφέρθηκαν δυστυχώς και πολλές ασθένειες ακόμα και
θανατηφόρες, οι οποίες προκάλεσαν δημογραφικές αλλαγές σε πολλά μέρη του κόσμου και
πολλούς θανάτους σε εκατοντάδες ανθρώπους. Οι έμποροι μετέφεραν τα προϊόντα με τα
καραβάνια τους μέσω επικίνδυνων χερσαίων διαδρομών (λόγω εμφάνισης ληστών,
απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών κ.ο.κ), με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος
θαλάσσιος δρόμος που θα συμπλήρωνε τον χερσαίο. Το ενδεχόμενο αποφυγής των
δυσκολιών αυτών σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη ταχύτητα που θα ταξίδευαν τα φορτία
των εμπορευμάτων, έκανε το θαλάσσιο εμπόριο να μοιάζει ως η μόνη αξιόπιστη και
προσοδοφόρα λύση. Ο Ινδικός ωκεανός μετατράπηκε σε εμπορικό «διάδρομο» για τα
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προϊόντα που θα μεταφέρονταν μέσω αυτού από τα λιμάνια και τα παράλια της Ινδίας και
της Κίνας προς την Αραβική χερσόνησο και τις ανατολικές χώρες της αφρικανικής ηπείρου.
Μέσω των λιμανίων της Ασίας θα μεταφέρονταν περιζήτητα εμπορεύματα προς την
Μεσόγειο,όπως αρώματα, πολύτιμοι λίθοι και πιπέρι. Οι ναυτικοί μετέφεραν μεταξωτά
υφάσματα, μαργαριτάρια στα λιμάνια της Ερυθράς θάλασσας και στις ΑραβικέςΑφρικανικές ακτές.
Είναι βέβαια, σημαντικό να σημειωθεί το γεγονός ότι εμπορικές συναλλαγές και εμπορικά
ταξίδια μεγάλων αποστάσεων μεταξύ της Ασίας και των χωρών του δρόμου του μεταξιού,
προϋπήρχαν. Από αυτή την άποψη, η λέξη «δρόμος», ίσως να μην είναι κατάλληλη για να
περιγράψει αυτό το πολύπλοκο δίκτυο μεταφορών. Ο όρος του «δρόμου του μεταξιού»,
είναι σχετικά πρόσφατος, εξαιτίας των μη υπαρκτών αποδεικτικών στοιχείων ή ενδείξεων
για το τι ονομάζοταν Δρόμος του Μεταξιού. Η ονομασία σε ενικό αλλά και πληθυντικό,
Seidenstrasse (Silk road) και Seidenstrassen (Silk roads), χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
από τον Γερμανό επιστήμονα Ferdinand Von Richthofen (Richthofen, 1877), 24 με σκοπό να
αναδείξει τη διαδρομή που ακολουθούσε το πολύτιμο κινεζικό προϊόν,το μετάξι, για να
φτάσει σε άλλες χώρες, ύστερα από ένα ταξίδι που έκανε στις Φιλιππίνες και την Ιαπωνία,
σε συνδυασμό με την συγγραφή ενός άτλαντα αναφορικά με την Κίνα. Στόχος του ταξιδιού
του ήταν η σύναψη εμπορικών αλλά και διπλωματικών σχέσεων της Πρωσίας με την Κίνα
και την Ιαπωνία. Με αφορμή το γεγονός ότι δεν υπήρχαν επίσημες καταγραφές και
αναφορές όσον αφορά την παραγωγή μεταξιού στην Κίνα, οι ερευνητές και οι επιστήμονες
θεωρούν ότι το εμπορικό δίκτυο που δημιουργήθηκε για να προωθηθεί αυτό το πολύτιμο
προϊόν, ίσως να ήταν αρκετά μεγαλύτερο από ότι πιστευάμε εως τώρα. Παρατηρήθηκε μια
πλειάδα μονοπατιών και δρόμων της Κεντρικής Ασίας,οι οποίοι συνέκλιναν με άλλους
δρόμους κυρίως σε μεγάλες κοιλάδες αλλά και οάσεις, περιοχές δηλαδή που
λειτουργούσαν σαν κόμβοι όπως ήταν η Fergana, η Samarkand και η Bukhara.
Μια από τις μεγαλύτερες αποδείξεις, όσον αφορά την σημαντικότητα του δρόμου του
μεταξιού στην Δύση, αποτελεί η μεταφορά εμπορευμάτων χαρτιού (επίσης περιζήτητο
εξαγωγικό προϊόν της Κίνας), το οποίο βοήθησε στην εξοικείωση του ανθρώπου με την
γραφή αλλά και την διάδοση ιδεών που οδήγησαν στις επαναστάσεις που άλλαξαν τον
κόσμο. Το εμπόριο βέβαια, ανέκαθεν αποτελούσε μια ευάλωτη πρακτική, ιδιαίτερα σε
περιόδους πολέμων μεταξύ τοπικών φυλών ή εχθρικών βασιλείων. Ποτέ όμως, δεν
σταμάτησε, ούτε υπό την πίεση της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Ωστόσο, ένα αναπάντεχο
γεγονός όσον αφορά την Κίνα και το εμπόριο, αξίζει να αναφερθεί. Το επίσημο κράτος της
Κίνας ήταν αποστασιοποιημένο από το εμπόριο και κάπως εχθρικό, καθώς το διεξήγαγαν
αποκλειστικά ιδιώτες του κράτους. Ο Αυτοκράτορας Taizong, για παράδειγμα, ο οποίος
βασίλευε από το 627 μέχρι και το 649 μ.Χ. είχε θέσει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με
την διεξαγωγή του εμπορίου, καθώς το θεωρούσε αιτία μόλυνσης της ανθρώπινης φύσης.
Ωστόσο, η ξένη παρουσία στα νότια λιμάνια της Κίνας, ήταν οικεία από την αρχαιότητα,με
τους Άραβες ναυτικούς να κάνουν συχνά την εμφάνισή τους στην πόλη Guangzhou της
Νότιας Κίνας ή στην Σουμάτρα και την Κεϋλάνη. H καθιέρωση ωστόσο, του Δρόμου του
Μεταξιού και η πρώτη αναγνώρισή του έγινε από την UNESCO το 1988 και σχεδίασε ένα
δεκαετές διεπιστημονικό έργο (Integral Study of Silk Roads: Roads of Dialogue), το οποίο
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στόχευε στην έρευνα και την διάδοση πληροφοριών σχετικά με τον Δρόμο του Μεταξιού,
ένα έργο που θα βοηθούσε πολλούς μελετητες, καθηγητές, σπουδαστές αλλά και το ευρύ
κοινό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
4.ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
Ένα σχέδιο υψηλής στρατηγικής συνήθως αντανακλά το όραμα ενός κράτους να
αποκτήσει την επιθυμητή θέση στο διεθνές σύστημα. Έτσι, ως βασικό στόχο πρέπει να θέτει
την διαμόρφωση ενός διεθνούς περιβάλλοντος που θα ωφελήσει τα μακροπρόθεσμα
σχέδιά του. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται ότι πρέπει να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα και οφείλει να κινητοποιήσει και να ενσωματώσει όλους τους διαθέσιμους
πόρους που διαθέτει και τα μέσα της εξουσίας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το διεθνές
περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει τις αξίες του κράτους και να
εξυπηρετεί τα εθνικά του συμφέροντα.
Το επενδυτικό σχέδιο της Κίνας με ονομασία One Belt-One Road («μία ζώνη-ένας
δρόμος»), όπου αργότερα πήρε την ονομασία Belt and Road Initiative-BRI, αποτελεί ένα
τέτοιο σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής, το οποίο ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο και τον
Οκτώβριο του 2013 από τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Xi Jinping. Το
συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί την προσομοίωση του ιστορικού Δρόμου του Μεταξιού που
έχει στόχο, την επέκταση και την ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας της Κίνας, την
σύναψη συμφωνιών και συμμαχιών με διαφορετικές γειτονικές (και όχι μόνο) χώρες αλλά
και την κατασκευή δικτύων και υποδομών για την καλύτερη μεταφορά κεφαλαίων,
παροχής υπηρεσιών αλλά και ανθρώπων, γεγονός που θα αναβαθμίσει τη θέση της στη
παγκόσμια αγορά. Επίκεντρό του, αποτελούν οι επενδύσεις σε διάφορους τομείς,η εξαγορά
επιχειρήσεων εξειδικευμένης τεχνολογίας ,η εξασφάλιση ενεργειακών πόρων, η
ενσωμάτωση κάποιων μη αναπτυγμένων περιοχών αλλά και η σταθεροποίηση της κινεζικής
περιφέρειας. Ωστόσο καμία άλλη περιοχή δεν αποτελεί πιο κατάλληλη και ελπιδοφόρο
υποψήφια όσο η Νότια και η Κεντρική Ασία. Η Κεντρική Ασία αποτελεί δρόμο διέλευσης και
συνάμα πηγή ενέργειας,όχι κάποια σημαντική αγορά. Η Νότια Ασία διαθέτει όλα τα
κατάλληλα συστατικά που απαιτούνται για το οικονομικό πλάνο της Κίνας, όπως είναι ο
μεγάλος πληθυσμός των χωρών της,οι σημαντικές ελλείψεις υποδομών αλλά και η ασθενής
συνδεσιμότητά τους με άλλες περιοχές. Μετά την ανακοίνωση όμως, του Κινέζου
πρωθυπουργού στην Νότια Ασία για δύο νέους οικονομικούς διαδρόμους του BRI, η
περιοχή φαίνεται να μεταμορφώθηκε σε ένα πεδίο μάχης για το μέλλον του κινεζικού
εγχειρήματος,με την Ινδία να αποτελεί τον σημαντικότερο αντίπαλο και το Πακιστάν τον
σημαντικότερο υπέρμαχο. Αν και η Κίνα οραματιζόταν μια σχετική άμβλυνση του
γενικότερου ανταγωνισμού στην περιοχή, φαίνεται ότι το αποτέλεσμα μέχρι τώρα ήταν
ακριβώς το αντίθετο, με κάποιες χώρες να χτίζουν εμπόδια και να δυσκολεύουν το έργο
της.
Το συγκεκριμένο σχέδιο, αφορά τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, το 40% του
παγκόσμιου ΑΕΠ αλλά και το 75% σχεδόν των ενεργειακών διαθέσιμων πόρων. Το κόστος
του έργου υπολογίζεται συνολικά,στα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια και έχουν υπογράψει
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συνολικά 65 χώρες. Ωστόσο, η αρκετά μεγάλη γεωγραφική περιοχή που προβλέπεται να
καλύψει αυτό το σχέδιο (από την ασιατική ήπειρο δηλαδή, στην Ανατολική Αφρική και την
Ευρώπη), προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς πολλές χώρες υποστήριξαν ότι με αυτόν τον
τρόπο η Κίνα επιθυμεί να αναδειχθεί σε μια περιφερειακή αλλά και παγκόσμια
υπερδύναμη. Όλοι οι οικονομικοί παράγοντες της Κίνας, οι οικονομικοί πόροι,οι κρατικές
επιχειρήσεις,τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.ο.κ., έχουν κληθεί να συμμετάσχουν από την
αρχή,στην προσπάθεια της κινεζικής ηγεσίας. Το σχέδιο BRI,αποτελεί ένα σχέδιο υψηλής
στρατηγικής που κατευθύνει ένα μεγάλο φάσμα εθνικών πόρων για την επίτευξη ενός
μεγάλου πολιτικού στόχου, με τον Σι Τσινπινγκ να το θεωρεί ένα «όνειρο για την Κίνα και
την μεγάλη ανανέωση του έθνους».
Το BRI αποτελείται από δύο κύριες «οδούς». Την χερσαία Οικονομική Ζώνη (Silk Road
Economic Belt-SREB) η οποία ταξιδεύει από την Ασία στην Ευρώπη και τον Θαλάσσιο
Δρόμο του Μεταξιού (Maritime Silk Road-MSR), ο οποίος συνδέει τα κυριότερα λιμάνια της
Κίνας με την Νοτιοανατολική Ασία και Αφρική, καταλήγωντας μέχρι και την Βενετία.
Χερσαία Οικονομική Ζώνη
Η πρωτοβουλία BRI, από την αρχή που προτάθηκε,είχε στόχο την σύνδεση της Κίνας με την
υπόλοιπη Ευρασία και την Αφρική, μέσω πέντε κύριων διαδρομών. Πρώτον η Economic Belt
Road, δίνει έμφαση στη σύνδεση μεταξύ Κίνας-Ευρώπης μέσω της Κεντρικής Ασίας και της
Ρωσίας, στη σύνδεση της Κίνας με την Μέση Ανατολή μέσω της Κεντρικής Ασίας αλλά και
την σύνδεση της Κίνας με την Νοτιοανατολική Ασία, τη Νότια Ασία και τον Ινδικό Ωκεανό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω δρομολόγια, το BRI θα εξασφαλίσει τα προνόμια που θέλει
μέσω των διεθνών οδών μεταφοράς και των βασικών πόλεων-λιμανιών. Βάσει αυτών των
δεδομένων, οικοδομήθηκαν έξι διεθνείς οικονομικοί διάδρομοι συνεργασίας, όπου θα
αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.
Θαλάσσιος Δρόμος του Μεταξιού
Το 25% σχεδόν του παγκοσμίου εμπορίου διέρχεται αποκλειστικά από το στενό της
Μάλακα, και γι’αυτό το λόγο οι θαλάσσιοι διάδρομοι επικοινωνίας από την Κίνα προς την
Ευρώπη μέσω της γραμμής Μάλακα-Σουέζ, είναι από τις πιο πολυσύχναστες παγκοσμίως.
Είναι γεγονός ότι το εμπόριο ναυτιλίας μεταξύ Κίνας και Ευρώπης είναι έως και τρείς φορές
μεγαλύτερο από το εμπόριο αεροπορικών μεταφορών ή των σιδηροδρομικών γραμμών
στην Ευρασία, ενώ έχει γίνει λόγος και για την διάνοιξη θαλάσσιων διαδρομών μέσω της
Βόρειας Θάλασσας και του Αρκτικού Ωκεανού.
Ο Θαλάσσιος Δρόμος του Μεταξιού, στοχεύει στην βελτίωση των σημερινών θαλάσσιων
διαδρομών και είναι εμπνευσμένο από τον Κινέζο ναύαρχο Zheng, ο οποίος είχε
συμμετάσχει σε εξερευνητικές και ναυτικές αποστολές στην Αφρική κατά την διάρκεια της
δυναστείας των Μινγκ (1368-1644). Ο συγκεκριμένος δρόμος,επικεντρώνεται στη χρήση
των παράκτιων κινεζικών λιμανιών με σκοπό την σύνδεση της Κίνας με την Ευρώπη μέσω
του Ινδικού Ωκεανού και της Θάλασσας της Νότιας Κίνας και την σύνδεσή της με τον Νότιο
Ειρηνικό Ωκεανό μέσω πάλι της Θάλασσας της Νότιας Κίνας. Σε αυτά τα σχέδια,κυριαρχούν
τέσσερα έργα σε λιμάνια, στα οποία έχουν επενδυθεί μεγάλα ποσά είτε για την κατασκευή
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ή την επέκταση υποδομών. Αυτά τα λιμάνια είναι είναι ο Πειραιάς στην Ελλάδα, το
Τζιμπουτί, το Qwadar στο Πακιστάν και το Colombo Port City που βρίσκεται στη Σρι Λάνκα.
Ο 21ος αιώνας δεν έχει χαρακτηριστεί άδικα από πολλούς αναλυτές ώς ο αιώνας των
ωκεανών, οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο οικοσύστημα του πλανήτη μας. Η
«εκμετάλλευση» των ωκεανών, των θαλασσών και των λιμένων, με σκοπό την εθνική
ανάπτυξη μιας χώρας, έχει κυριαρχήσει αυτόν τον αιώνα περισσότερο από οποιονδήποτε
άλλον. Με την συγκεκριμένη «εκμετάλλευση» και η Κίνα εκτόξευσε το θαλάσσιο ΑΕΠ της
στο 10% για παράδειγμα το 2014, μέσω του τουρισμού, των θαλάσσιων βιομηχανιών και
την ουσιαστική αξιοποίηση των ωκεάνιων πόρων, απασχολώντας 9 εκατομμύρια άτομα25.
Ποσοστό ικανό να κερδίσει τα βλέμματα πολλών ευρωπαίων επιχειρηματιών και όχι μόνο,
για επενδύσεις. Για να πετύχει ακόμα περισσότερο η «μπλε» οικονομία της Κίνας χρειάζεται
συνεχή ανβάθμιση της τεχνολογικής καινοτομίας αλλά και μεγαλύτερη έμφαση στο
παιχνίδι της παγκόσμιας ηγεσίας. Αν και η οικονομία αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της
Κίνας, ο Θαλάσσιος Δρόμος του Μεταξιού αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της
ναυτικής της δύναμης και της διεθνούς επιρροής που ασκεί. Πράγματι, οι δράσεις του
έργου έχουν επηρεάσει τα συμφέροντα της Ευρώπης στο ναυτιλιακό εμπόριο, στη
γεωπολιτική, στη ναυπηγική και στην παρουσία του κινεζικού ναυτικού, δημιουργώντας
έτσι κατάλληλες συνθήκες για συνεργασία όπως είναι ο τομέας της «μπλε» οικονομίας. Μια
ισχυρή ναυτιλιακή χώρα λοιπόν διαθέτει ανεπτυγμένη «μπλε» οικονομία, ικανότητα
καινοτομίας στην ναυτιλιακή επιστήμη και τεχνολογία, επιτυχή προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και ένα ισχυρό ναυτικό. Γι’αυτό το λόγο, ο δρόμος του μεταξιού αποτελεί
ένα σημαντικό εργαλείο στρατηγικής έτσι ώστε να μετατραπεί η Κίνα σε μια ισχυρή
ναυτιλιακή χώρα.
Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψιν όσον αφορά την βελτίωση
της ανθρώπινης ευημερίας βάσει της «μπλε» οικονομίας26, είναι η διασφάλιση της υγείας
των ωκεανών. Το Πεκίνο, έχει προτείνει στις χώρες τις οποίες διαπερνά ο θαλάσσιος
δρόμος,να αναπτύξουν μια κοινή θαλάσσια οικολογική συνείδηση και να παρέχουν
οικολογικές θαλάσσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η προστασία του θαλάσσιου
οικοσυστήματος θα ενισχυθεί περαιτέρω με την μακροπρόθεσμη συνεργασία των χωρών
στον τομέα της αποκατάστασης και διατήρησης του φυσικού υδάτινου περιβάλλοντος αλλά
και των σπάνιων απειλούμενων ειδών. Επιπλέον, θα σημειωθούν προσπάθειες για κοινή
παρακολούθηση και διαφύλαξη της ζωτικότητας των κοραλλιογενών υφάλων,των
παράκτιων υγροτόπων αλλά και των νησιωτικών οικοσυστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα
ενισχυθεί και η αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, της όξυνσης των ωκεανών αλλά και
η ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμάτων στις θάλασσες. Ακόμη, θα ενισχυθεί η συνεργασία στον
τομέα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και θα ενθαρρυνθούν τα σχέδια περί
ανακύκλωσης. Παράλληλα, η Κίνα, διατίθενται να υποστηρίξει και να βοηθήσει στην
αντιμετώπιση θαλάσσιων καταστροφών όσον αφορά τα μικρά νησιωτικά κράτη και έχει
προτείνει το πρόγραμμα Blue Carbon για τον θαλάσσιο δρόμο με σκοπό την
25

“Defining and quantifying China’s ocean economy”, Marine Policy: 164-173
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Xinhua, Full text of the Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiativehttp://english.www.gov.cn/archive/publications/2017/06/20/content_281475691873460.htm
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παρακολούθηση των γαλάζιων οικοσυστημάτων των ωκεανών και των παράκτιων
περιοχών. Μέσω αυτών των καινοτομιών που προτείνονται, θα βελτιωθεί η συνεργασία
στον τομέα των θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών, της μελέτης των ωκεανών, των
τεχνολογιών παρατήρησης , της αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού και της δημιουργίας
θαλάσσιων πάρκων.

Πηγή: Ο Νέος «Δρόμος του Μεταξιού» (BRI): Μια αναλυτική προσέγγιση,
https://kedisa.gr/ο-νέος-δρόμος-του-μεταξιού-briμια-αναλυ/
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Πηγή: One Belt, One Road: Opportunities and Risks for Singapore,
http://asiantradecentre.org/talkingtrade//one-belt-one-road-opportunities-and-risks-forsingapore-part-1
Ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής του BRI είναι η ανάγκη για μια
ικανοποιητική συνεργασία σε σημαντικούς τομείς όπως είναι η παραγωγή του χάλυβα,για
κατασκευές ή για τον εκσυγχρονισμό πολλών έργων υποδομής αλλά και η ενίσχυση της
ναυτιλίας,του εμπορίου, του τουρισμού και της εναλλακτικής ενέργειας. Άλλος ένας
στόχος,είναι η δημιουργία ενεργειακών αλλά και μεταφορικών δικτύων (οδικοί και
σιδηροδρομικοί άξονες), αγωγοί φυσικού αερίου, κατασκευή λιμανιών, αεροδομίων και
γεφυρών. Με την επιθυμία της κινεζικής κυβέρνησης να κατασκευάσει εκ νέου τον αρχαίο
δρόμο του Μεταξιού, στοχεύει στην συνδρομή εκατομμυρίων δολλαρίων σε κράτη της
Ασίας,της Αφρικής και της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστεί και θα
βελτιωθεί η διακίνηση των αγαθών και των υπηρεσιών μεταξύ των χωρών που θα
συμμετάσχουν στο σχέδιο. Η ανάγκη ανάπτυξης της Ασίας,έχει οδηγήσει τις χώρες της σε
έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό και στην εκτέλεση τεράστιων έργων με σκοπό την σύνδεσή
τους και την διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις ευρωπαϊκές αγορές. Κάποια από αυτά
τα έργα έγιναν ή βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη,άλλα καθυστέρησαν λόγω διαφόρων
παραγόντων και άλλα παρουσίασαν προβλήματα χρηματοδότησης. Με το BRI όμως,η Κίνα
εστίασε σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που αφορά την περιοχή της Ευρασίας και
προώθησε τα έργα που είχαν καθυστερήσει, συμπεριλαμβάνοντας νέα έργα και ιδέες για
την συνολική ανάπτυξη της Ευρασίας. Το 2049, θα έχει υλοποιηθεί ολοκληρωμένα το
πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κίνας,με αφορμή την 100η επέτειο από την
ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, συνδυάζοντας όλα τα εφόδιά της προκειμένου
να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα. Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ώς ένα υπερ-
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πρότζεκτ που δεν πλησιάζει κανένα άλλο όραμα ή κάποια άλλη κρατική θα
λέγαμε,φιλοδοξία.
Η Κίνα, μέχρι τώρα, έχει δαπανήσει αρκετά εκατομμύρια δολάρια στην χρηματοδότηση
για την κατασκευή νέων λιμανιών στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, με σκοπό να
εδραιώσει την θέση της στη θάλασσα αλλά και να αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις οι οποίες
θα προστατεύσουν τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς μεταφοράς. Η Κίνα στοχεύει στον πλήρη
έλεγχο των λιμένων και στην πλήρη ανάπτυξή τους. Η αυξανόμενη ισχύς της κινεζικής
ναυτιλίας, επομένως και γενικότερα το σχέδιο BRI είχε θορυβήσει εξ αρχής τις ΗΠΑ και το
κύρος της ηγεμονικής δύναμης που διαθέτουν, καθώς το χαρακτηρίζουν ως μια
γεωπολιτική απειλή. Ακούγοντας τις «κατηγορίες» των ΗΠΑ έναντι της Κίνας,για την
επιθυμία της τελευταίας να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στις διεργασίες της
παγκοσμιοποίησης, της αειφόρου ανάπτυξης και της χρηματοοικονομικής συνεργασίας,
γίνεται αντιληπτή η τεράστια σημασία αυτού του έργου. Γι’αυτό το λόγο, η πρωτοβουλία
της Κίνας, μπορεί να χαρακτηριστεί από τις πιο έξυπνες και φιλόδοξες προσπάθειες
επενδύσεων και κόστους στις υποδομές,που έχουν γίνει ποτέ, καθώς διατίθεται να
μεταβάλει την παγκόσμια ισορροπία ισχύος και μπορεί να θεωρηθεί ως σχέδιο μεγαλύτερο
από το Σχέδιο Μάρσαλ για την μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Δυτικής Ευρώπης. Η
προβολή της Κίνας ως αρωγού στην ανάπτυξη διαφόρων υποδομών σε πολλές χώρες όπου
η αγορά της Δύσης είχε «εγκαταλείψει», αύξησε τις ανησυχίες για την δυναμική του
κινεζικού αυτού project. Η άνοδος της Κίνας στο τομέα του εμπορίου και της βιομηχανίας
στον 21ο αιώνα,την έχει αναδείξει ήδη σε έναν άξιο αντίπαλο, καθώς αποτελεί την δεύτερη
μεγαλύτερη οικονομική δύναμη παγκοσμίως αλλά και σε μια διπλωματική δύναμη, θα
λέγαμε καθώς προωθεί μια ιδιαίτερα ισχυρή αλλά και φιλική εικόνα μιας ήπιας δύναμης. Η
πρωτοβουλία του Xi Jinping, αντιπροσωπεύει ένα όραμα για μια ισχυρή,ανταγωνιστική και
κυρίαρχη Κίνα στην παγκόσμια αγορά και στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επενδύσεων,
όπου κυριαρχούν και άλλες υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία.
Το σχέδιο BRI, στην αρχή, δεν εκφράστηκε πλήρως διαμορφωμένο από τον Κινέζο
Πρόεδρο. Στην 3η Σύνοδο Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού
Κόμματος τον Νοέμβριο του 2013, εγκρίθηκε η απόφαση να αρχίσουν οι εργασίες. Δύο
χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2015 δηλαδή, η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και
Μεταρρυθμίσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου και το Υπουργείο Εξωτερικών,
εξέδωσαν μια μορφή οδικού χάρτη με το όνομα «Όραμα και Δράσεις» με σκοπό να
αναδείξουν κάποιους συγκεκριμένους φορείς για την προώθηση και την εξυπηρέτηση του
BRI, όλα τα υπουργεία της κυβέρνησης δηλαδή,τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, τη Κρατική
Επιτροπή Εποπτείας και Διοίκησης Περιουσιακών Στοιχείων της Κίνας (SASAC) αλλά και όλα
τα αρμόδια όργανα που δρούν σε επαρχιακό επίπεδο.
Στις 14-15 Μαϊου 2017, αίσθηση προκάλεσε η δημιουργία του Belt and Road Forum στο
Πεκίνο, όπου ο Xi Jinping,είχε προσκαλέσει και φιλοξενήσει 28 ηγέτες άλλων χωρών με
σκοπό να ανακοινώσει μια πλειάδα πολιτικών και διπλωματικών συμμαχιών,
περιφερειακών συνεργασιών, κατασκευαστικών έργων αλλά και προγραμμάτων
οικονομικής ανάπτυξης που αφορούσαν τις χώρες όπου θα συμμετάσχουν στο φιλόδοξο
εγχείρημα BRI. Η δημιουργία μιας εξειδικευμένης ομάδας εργασίας συντονισμού για την
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κατασκευή του έργου, με επικεφαλής τον Zhang Gaoli 27και τέσσερις άλλους συμπροέδρους
υψηλού κύρους, αποδεικνύει την ιδιαίτερη αξία που έχει δοθεί από την κεντρική
κυβέρνηση στο BRI. Ωστόσο, το όραμα της Κίνας για ένα τόσο μεγαλεπίβολο σχέδιο,
ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν με ορόσημο την χρονιά του 1999, όταν η κινεζική κυβέρνηση
προσπάθησε να προωθήσει κατάλληλα τις ξένες κινεζικές επενδύσεις με την πολιτική «go
out». Η συγκεκριμένη πολιτική αποτελούσε ένα είδος εντολής προς τις κινεζικές εταιρείες,
απαιτώντας τους να επενδύουν και να λειτουργούν εκτός Κίνας όσο περισσότερο γίνεται.
Αυτή η προσπάθεια συνεχίστηκε και το 2003 από την Κίνα, με πολλές επενδύσεις στο
εξωτερικό («go out policy») και σύναψη οικονομικών συμφωνιών, με όρους win win σε
συνεργασία με άλλους κρατικούς δρώντες.
Οι λόγοι ωστόσο που οδήγησαν στην άνθηση της συγκεκριμένης ιδέας από την κινεζική
κυβέρνηση είναι κυρίως στρατηγικοί, οικονομικοί αλλά και κοινωνικοπολιτικοί. Μεγάλο
πλήγμα για την Κίνα αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη, αποτέλεσε η παγκόσμια οικονομική
κρίση του 2008, με την Κίνα να αντιμετωπίζει επιβραδυντικούς ρυθμούς στην οικονομία
της. Παράλληλα εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ με επικεφαλής τον Ομπάμα,
άρχισε να κάνει λόγο για στροφή του αμερικανικού ενδιαφέροντος προς την περιοχή της
Ασίας και του Ειρηνικού με αποτέλεσμα την δημιουργία φόβου για έναν ενδεχόμενο
αποκλεισμό των στενών της Μάλακα, τα οποία αποτελούν στρατηγικό σημείο διέλευσης
για την Κίνα. Γι’αυτό το λόγο, η Κίνα έπρεπε να επαναπροσδιορίσει τους όρους και τις
προοπτικές της οικονομικής της ανάπτυξης και του σχεδιασμού μεταφοράς των
εμπορευμάτων στο εξωτερικό. Μέσω των νέων εμπορικών διαδρόμων, το εμπόριο θα
διεξάγεται χωρίς εμπόδια με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ροής του χρήματος. Παράλληλα,
με το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας και την απορρόφηση μεγάλου μέρους του εργατικού
δυναμικού, η κοινωνικοοικονομική σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής, θα
ενισχυθούν περαιτέρω. Οι νέες αγορές της Ευρασίας θα διαδώσουν καινούργιες ιδέες και
τεχνογνωσία όσον αφορά τον τομέα των υποδομών έτσι ώστε οι ρυθμοί της οικονομικής
της ανάπτυξης,να παραμείνουν υψηλοί.
Όσον αφορά την Ευρώπη, έχουν προβλεφθεί δύο βασικές σιδηροδρομικές διαδρομές, η
Βόρεια και η Νότια. Η Βόρεια επεκτείνεται σε όλη σχεδόν την περιοχή της Ασίας
(κεντρική,νότια και δυτική Ασία) μέχρι και την Ευρώπη συναντώντας τον Υπερσιβηρικό της
Μόσχας. Στο Νότιο τμήμα, τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα αλλά προβλέπονται δύο
γραμμές οι οποίες θα συγκλίνουν στην Τεχεράνη. Η μία θα ξεκινάει από τα σύνορα της
Κίνας μέσω του Αφγανιστάν και η δεύτερη από την πόλη Ντάκα του Μπαγκλαντές που θα
ενώνει την Ν.Α. Ασία με το βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Τα τρένα από την Τεχεράνη προς
την Ευρώπη, κινούνται πλέον παράλληλα με την Κασπία Θάλασσα μέσω της διαδρομής
Μπακού-Τυφλίδας-Κωνσταντινούπολης. Επιπλέον,υπάρχει και μια γραμμή που ενώνει την
Μόσχα με το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στον Περσικό Κόλπο με αποτέλεσμα το Ιράν
και συγκεκριμένα η Τεχεράνη,να αποτελεί σημαντικό κόμβο στην υλοποίηση του κινεζικού
εγχειρήματος.
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Ο Zhang Gaoli (γεννημένος τον Νοέμβριο του 1946) είναι συνταξιούχος Κινέζος πολιτικός.
Υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας μεταξύ 2013 και 2018 και ως μέλος
της Μόνιμης Επιτροπής Πολιτικού Γραφείου, του υψηλότερου πολιτικού συμβουλίου της Κίνας,
μεταξύ 2012 και 2017.
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Όσαν αφορά την Ελλάδα, η γεωφραφική της θέση την καθιστά μια από τις πέντε
σημαντικότερες χώρες για το σχέδιο, καθώς αποτελεί σταυροδρόμι 3 ηπείρων (Ευρώπης,
Ασίας , Αφρικής)και βρίσκεται πολύ κοντά στο κανάλι του Σουέζ-μια σημαντική θαλάσσια
διαδρομή για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Το κινεζικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί σε
δύο κύρια λιμάνια,εκείνο του Περαιά και της Αλεξανδρούπολης. Αν και ο Πειραιάς,
αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι επιβατών για πορθμεία στην Ευρώπη, στον τομέα των
κρουαζιερόπλοιων είναι το 15ο πιο πολυσύχναστο λιμάνι παγκοσμίως με περισσότερους
από 1 εκατομμύριο επιβάτες. Η COSCO 28έχει βάλει στόχο να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια
μακροπρόθεσμα. Σκοπός της συγκεκριμένης εταιρείας ήταν να συνδυάσει τον αυξανόμενο
αριθμό Κινέζων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα,με απευθείας πτήσεις από το
Πεκίνο και τη Σαγκάη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Πειραιάς έχει προβλεφθεί ως
βασικός τερματικός σταθμός του θαλάσσιου «Δρόμου». Επιπλέον η κατασκευή
αποθηκευτικών χώρων, η εγκατάσταση μεγάλων μονάδων συναρμολόγησης,σημαντικών
κινεζικών πολυεθνικών και ενός σημαντικού κέντρου logistics29 θα αναβαθμίσουν το λιμάνι
του Πειραιά. Ωστόσο,τον Οκτώβριο του 2016, οι λιμενικές αρχές της Αλεξανδρούπολης,
υπέγραψαν ένα είδος μνημονίου συνεργασίας με Κινέζους επενδυτές των εταιρειών
Sinoftone Group και Navision, και συζήτησαν μια ενδεχόμενη δημιουργία μιας ζώνης
ελεύθερου εμπορίου στην περιοχή. Με την αναβάθμιση του συγκεκριμένου λιμανιού,
προβλέφθηκε η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης,
έτσι ώστε τα φορτία και τα εμπορεύματα από την Αλεξανδρούπολη να διακινούνται στην
Ανατολιή και Κεντρική Ευρώπη.Φυσικά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα έχει πίο τοπικό
ρόλο θα λέγαμε, εν συγκρίσει με το διεθνές προφίλ του Πειραιά.
Συμπερασματικά, το κινεζικό εγχείρημα περί αναβίωσης του Δρόμου του Μεταξιού,
αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της επιρροής της Κίνας στην περιοχή της
Ευρασίας αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαφόρων γεωστρατηγικών
προκλήσεων. Έχει χαρακτηριστεί ένα από τα μεγαλύτερα «εργαλεία» της Κίνας στον τομέα
της στρατηγικής συνδυάζοντας τον συντονισμό μιας σειράς εθνικών πόρων για την επίτευξη
ενός πολιτικού οράματος-μια νέα τάξη πραγμάτων με κινεζικά πολιτικά και οικονομικά
θεσμικά όργανα, τα οποία θα υπερασπίζονται και θα εξυπηρετούν τα συμφέροντά της.
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Η COSCO, αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία με έδρα το Πεκίνο και μια από τις μεγαλύτερες
ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών παγκοσμίως. Η πλήρης ονομασία της είναι China Ocean
Shipping Company, πρόκειται για μια κρατική εταιρεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και τον
μεγαλύτερο τακτικό μεταφορέα ξηρού χύδην φορτίου στην Κίνα.
29

Ένα κέντρο logistics, είναι μια εγκατάσταση αφιερωμένη σε εργασίες εφοδιασμού. Ένα κέντρο
logistics μπορεί να είναι αποθήκη, αποστολή εμπορευμάτων ή αποθήκη επισκευής.
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Πηγή: Countries of the Belt and Road Initiative (BRI), https://green-bri.org/countries-of-thebelt-and-road-initiative-bri

4.1 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ
Η κινεζική κυβέρνηση, με την επιθυμία της να αναβιώσει τον ιστορικό δρόμο του
μεταξιού, συγχρόνως προέβαλλε την επιθυμία της για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής, με
σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της σύνδεσής της με τις χώρες της Ευρασίας.Με
την πρωτοβουλία αυτή,η Κίνα είναι πρόθυμη να αναλάβει μεγαλύτερο και σημαντικότερο
ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις και να επενδύσει τον πλούτο της σε αυτό το δίκτυο
εμπορίας και μεταφορών.Η χερσαία αλλά και η θαλάσσια οδός του έργου, καλύπτει ένα
μεγάλο εύρος χωρών,οι περισσότερες εκ των οποίων,αναπτύσσονται.Το σχέδιο BRI,θα τις
βοηθήσει να βελτιώσουν το σύστημα των μεταφορών τους,την παραγωγή ενέργειας αλλά
και τον τομέα του εμπορίου.Επιπλέον,θα προωθήσουν τις κατασκευές των υποδομών και
των λιμανιών τους αυξάνοντας έτσι τις θαλάσσιες διαδρομές και τον ενδεχόμενο αριθμό
ταξιδιών που θα πραγματοποιηθούν.Παρόμοιες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν και στον
τομέα της πολιτικής αεροπορίας, με την βελτίωση των αεροπορικών υποδομών.
Το σχέδιο BRI,έχει βοηθήσει ήδη αρκετές χώρες στην ανάπτυξη του τομέα των
εξηλεκτρισμένων μεταφορών τους. Για παράδειγμα, η Κίνα επένδυσε 14 δισεκατομμύρια
δολάρια στην κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής στην Ανατολική Αφρική, και
συγκεκριμένα στην Κένυα (Eastern Africa Kenya’s Standard Gauge Railway-SGR), η οποία
έχει μήκος 485 χιλιόμετρα και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα στην χώρα,από
τότε που έγινε ανεξάρτητη το 1963. Η SGR εκτείνεται από την Μομπάσα στο Ναϊρόμπι, ενώ
τον Δεκέμβριο του 2015, η Κένυα δανείστηκε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια από την Κίνα με
σκοπό να επεκτείνει την γραμμή στην πόλη Ναϊβάσα(βορειοδυτικά). Η συγκεκριμένη
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γραμμή διευκολύνει επίσης τις τοπικές βιομηχανίες αλλά και το εμπόριο μεταξύ Αφρικής
και Κίνας.
Στον τομέα της ενέργειας, επίσης,το BRI έχει επενδύσει ογκώδη χρηματικά ποσά. Ένα
αξιόλογο παράδειγμα, είναι ο υδροηλεκτρικός σταθμός Nehru Tim Jielu Mu. Η ηλεκτρική
ενέργεια αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για το Πακιστάν, την εποχή του καλοκαιριού,
καθώς σημειώνεται έλλειμα, πάνω από 500 εκατομμύρια megawatt στο εθνικό δίκτυο της
χώρας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνές διακοπές ρεύματος σε νοσοκομεία,
εμπορικά μαγαζιά αλλά και κατοικίες. Από το 2014, που κατασκευάστηκε ο συγκεκριμένος
σταθμός, λειτουργεί υπό την επίβλεψη μιας ομάδας μηχανικών της Κίνας ( Gezhouba Group
Co,LTD,CMEC), και βασικός του στόχος ήταν η δημιουργία ενός φράγματος στον ποταμό
Nehru για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτελώντας το μεγαλύτερο
υδροηλεκτρικό έργο του Πακιστάν, έχει βοηθήσει επίσης στην οικονομική του ανάπτυξη.
Η προώθηση του BRI ενισχύει και το εμπόριο μεταξύ των κρατών, δημιουργώντας
αμοιβαία οικονομικά οφέλη. Θα ενισχυθεί η τελωνειακή συνεργασία, θα μειωθούν τα
δασμολογικά εμπόδια και θα βελτιωθεί η διαφάνεια των μέτρων που αφορούν το τεχνικό
εμπόριο. Επιπλέον οι συμμετέχουσες χώρες θα προσπαθήσουν να προωθήσουν τις
διαπραγματεύσεις για την σύναψη διμερών συμφωνιών με σκοπό την προστασία των
επενδύσεων και την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Συνεργασία θα υπάρξει και σε τομείς
όπως είναι οι μη ορυκτές πηγές ενέργειας (ηλιακή,αιολική κ.ο.κ.), οι αναδυόμενες
βιομηχανίες (βιοτεχνολογία κ.ο.κ.) και η διαμόρφωση βιομηχανικών πάρκων.
Στο Καζακστάν, παραδείγματος χάριν,το οποίο αποτελεί μια περίκλειστη χώρα της
Κεντρικής Ασίας, με ένα αρκετά ψυχρό κλίμα,η παραγωγή λαχανικών είναι πολύ
περιορισμένη. Τα έργα υποδομών του BRI όμως,συνδέουν το Καζακστάν με την
βορειοδυτική κινεζική επαρχία της Xinjiang . Το διασυνοριακό εμπόριο λαχανικών που
διεξάγεται, καλύπτει στους κατοίκους του Καζακστάν τις βασικές τους ανάγκες. Ωστόσο, το
συνολικό εμπόριο μεταξύ Xinjiang και Καζακστάν, υπερβαίνει τα 11 δισεκατομμύρια
δολάρια ετησίως. Ένα άλλο παράδειγμα, αποτελούν οι εμπορικές οδοί που έχουν
κατασκευαστεί στο Μπρουνέϊ. Το Μπρουνέϊ διαθέτει άφθονα αποθέματα πετρελαίου και
φυσικού αερίου, αλλά δεν έχει τα κατάλληλα υλικά για την παραγωγή των πετρελαιαγωγών
και των αγωγών φυσικού αερίου. Η Huludao City Steel Pipe Industrial, μια κινεζική εταιρία
παραγωγής συγκολλημένων σωλήνων ηλεκτρικής αντίστασης (ERW), 30παράγει 100.000
τόνους πετρελαίου και φυσικού αερίου για το Μπρουνέϊ. Η συγκεκριμένη επένδυση δεν
προσφέρει μόνο 100 εκατομμύρια δολάρια κέρδος, αλλά προσφέρει και περισσότερες από
300 θέσεις εργασίας.
Η πρωτοβουλία BRI για την υποστήριξη και την υλοποίηση μίας σειράς έργων που
αφορούν την διασύνδεση των χωρών της Ευρασίας, αλλά και πέραν αυτής,χρησιμεύει στην
ενίσχυση των οικονομικών και αμυντικών συμφερόντων της Κίνας αλλά και στην ανάπτυξή
της στο εξωτερικό. Το πλήθος των έργων αυτών, ενδέχεται να επανα-προσδιορίοσουν
πιθανές τεταμένες σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών αλλά και να
αναδρομολογήσει τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Τον Μάϊο του 2015, το Υπουργείο
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«China’s Huludao to build new ERW pipe plant in Brunei, 2014, www.stellbb.com»
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Εξωτερικών της Κίνας, δημοσίευσε ένα σχέδιο δράσης που εκδόθηκε από την Εθνική
Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης, το οποίο παρουσίαζε κάποιους πολιτικούς
στόχους της πρωτοβουλίας BRI :
1.Την βελτίωση των διακρατικών επικοινωνιών, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμιση των
κυβερνητικών πολιτικών υψηλού επιπέδου, όπως είναι οι στρατηγικές οικονομικής
ανάπτυξης και τα σχέδια περιφερειακής συνεργασίας
2.Τον εντατικό συντονισμό των σχεδίων υποδομής για την αποτελεσματικότερη σύνδεση
των δικτύων υποδομών (όπως είναι τα συστήματα μεταφοράς και τα ηλεκτρικά δίκτυα)
3. Την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών και την ευθυγράμμιση ρυθμιστικών προτύπων με
στόχο την βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας
4.Την υποστήριξη και την προώθηση του τουρισμού,του πολιτισμού αλλά και των επαφών
μεταξύ των ανθρώπων,βάσει προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών,εμπειρογνωμόνων κ.ά.
5.Την διαφοροποίηση των προορισμών των εξαγωγικών της προϊόντων,την αύξηση
πρόσβασης σε τρόφιμα και ενέργεια αλλά και την μείωση εξάρτησής της από το
αμερικανικό δολάριο
Πολλά από τα έργα του BRI,βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, όπως αυτά που συνδέονται με τον
οικονομικό διάδρομο μεταξύ της Κίνας και του Πακιστάν (CPEC), έναν διάδρομο 3.000
χιλιομέτρων που εκτείνεται από το Kashgar της Κίνας μέχρι το Gwadar του Πακιστάν. Ο
CPEC, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοκινητοδρόμων, των σιδηροδρόμων, των αγωγών, των οπτικών καλωδίων αλλά και των
ενεργειακών έργων όπως οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. O He Lifeng, Πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας, σε ομιλία του είχε σημειώσει
οτι ο CPEC, αποτελεί “έναν σημαντικό κρίκο της ευρύτερης αλυσίδας της πρωτοβουλίας
One Belt-One Road”.
Εάν κάποιος εξετάσει λεπτομερώς, τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα
διαπυστώσει ότι οι περισσότερες εξ αυτών, χαρακτηρίζονται από έλλειψη σημαντικών
οικοδομικών έργων και υποδομών. Η συμμετοχή τους,επομένως,σε ένα αναπτυξιακό
πρόγραμμα, θα βοηθήσει στην αναβάθμιση των υλικοτεχνικών τους υποδομών και θα τους
προσφέρει την δυνατότητα να συνδεθούν με την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του
πλανήτη,την Κίνα, γεγονός που δεν πρέπει να υποτιμάται. Για να καταστεί δυνατό αυτό
όμως, η Κίνα έχει προβλέψει την λήψη συγκεκριμένων μέτρων διευκόλυνσης προς τις
χώρες αυτές, όπως είναι η άρση των δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα, η εισροή ξένων
επενδύσεων και κεφαλαίων αλλά και η διακυβερνητική σύνδεση μεταξύ Κίνας και των
άλλων κρατών, έτσι ώστε να προωθηθεί η οικονομική ολοκλήρωση και σε περιφερειακό
επίπεδο. Ουσιαστικά το BRI, αποτελεί μια επιχειρηματική πρόταση με πολιτικές
προεκτάσεις. Τα θεμελιώδη κίνητρά του είναι παρόμοια με εκείνα της διεθνούς
οικονομικής διπλωματίας που ασκούν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύοντας στην
εδραίωση φιλιών και στην αξιοποίηση εμπορικών ευκαιριών. Ωστόσο,το BRI έχει
διαφορετικό σχεδιασμό και εκτέλεση, αντικατοπτρίζοντας με αυτό το τρόπο την

36

αναπτυξιακή πορεία της Κίνας και τις διαφορετικές προοπτικές θέασης που υιοθετεί η
ηγεσίς της ΛΔΚ.

4.2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΚΙΝΑΣ
Τα μεγαλύτερα οφέλη του προγράμματος BRI (σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο
κυρίως) φαίνεται να αφορούν περισσότερο την Κίνα. Για παράδειγμα η επέκταση των
εξαγωγικών της αγορών, η προώθηση του γιουάν ως διεθνές νόμισμα και η μείωση των
εμπορικών προστριβών όπως είναι τα τιμολόγια και το κόστος μεταφοράς, είναι μερικά από
αυτά. Η στρατηγική του προγράμματος, σχεδιάστηκε αρχικά με στόχο την επίλυση
συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Πολλές
φορές, έχει απασχολήσει την κινεζική κυβέρνηση, το ζήτημα της πλεονάζουσας παραγωγής
χάλυβα, τσιμέντου, άνθρακα και αλουμινίου, καθώς η εγχώρια αγορά εξαναγκαζόταν να
απορροφάει τις μεγάλες ποσότητες αυτών των οικοδομικών υλικών που παρασκευάζονταν.
Μέσω των έργων υποδομής του BRI (ναυτιλιακών σταθμών, λιμανιών και δρόμων), θα έχει
την δυνατότητα να διοχετεύσει αυτήν την πλεονάζουσα ποσότητα και να καταπολεμήσει
την ανεργία, με την εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε ένα μεγάλο ποσοστό εργατικού
δυναμικού. Επιπλέον, η κατασκευή μεγάλων έργων(δρόμοι,γέφυρες κ.ο.κ) σε γειτονικές
χώρες,θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς. Η αύξηση του
κεφαλαίου ωστόσο, για τα συγκεκριμένα έργα υποδομών με την έκδοση ομολόγων στο
κινεζικό νόμισμα (γιουάν), θα ενθαρρύνει την χρήση του στα διεθνή χρηματοπιστωτικά
κέντρα και συνεπώς την διεθνοποίησή του, μαζί με την βελτιστοποίηση της χρήσης των
αποθεματικών της. Η Κίνα διαθέτει πάνω από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε
συναλλαγματικά διαθέσιμα. Ο δρόμος του μεταξιού είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ώστε να
χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά της σε επενδύσεις για υποδομές κατά μήκος του νέου
δρόμου έτσι ώστε να κερδίσει καλύτερες οικονομικές απολαβές και να εγκαθιδρύσει
ισχυρές πολιτικές φιλίες. Το Πεκίνο οραματίζεται μια σταθερή κεφαλαιακή σύγκλιση και
μια συναλλαγματική ενσωμάτωση που θα συνδέεται με την μείωση εξάρτησης του γουάν
από το αμερικανικό δολάριο.
Επίσης, οι δυτικές επαρχίες της Κίνας,που χαρακτηρίζονται από το χαμηλό τους εισόδημα,
θα έχουν σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη,από την διασύνδεσή τους με άλλες χώρες της
Κεντρικής Ασίας. Επιπλέον, το σχέδιο προσφέρει ευκαιρίες σε πολυεθνικές εταιρείες και
μικρομεσαίες κινεζικές επιχειρήσεις, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, όπου
παλαιότερα δεν είχαν. Συνάμα, με την διηπειρωτική συνεργασία μέσω του έργου, το Πεκίνο
αποβλέπει στην τόνωση της τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά και στη διαμόρφωση ενός
κατάλληλου στρατηγικού τοπίου.
Εάν το BRI, εφαρμοστεί και ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα μπορούσε να συμβάλλει στον
προσανατολισμό ενός μεγαλύτερου μέρους της παγκόσμιας οικονομίας, προς την Κίνα. Η
αύξηση του ποσοστού των συναλλαγών, των επενδύσεων και της οικονομικής συνεργασίας
μεταξύ Κίνας και των χωρών της Ευρασίας, θα καταστήσει επίσης τις συγκεκριμένες χώρες,
εξαρτημένες από την κινεζική οικονομία, αυξάνοντας την οικονομική επιρροή της, πάνω
τους. Αυτό, θα μπορούσε άνετα να δώσει στην Κίνα το πλεονέκτημα, να διαμορφώνει τους
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κανόνες και τα πρότυπα που θα διέπουν στο εξής, τις οικονομικές σχέσεις των περιοχών
αυτών. Το Πεκίνο, μπορεί να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αναλόγως αυτήν την ευκαιρία,
ώστε να επηρεάσει τις πολιτικές των κρατών-εταίρων, με σκοπό να τις ευθυγραμμίσει με τα
δικά του συμφέροντα, ειδικά σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ασίας που δεν
διαθέτουν ισχυρό κράτος δικαίου. Από την πλευρά της Κίνας, οι επενδύσεις σε κρίσιμα
στρατηγικά σημεία, όπως το Gwadar, θα βοηθήσει στη διαφοροποίηση του δικτύου
μεταφορών της Κίνας, όσον αφορά σημαντικούς φυσικούς πόρους όπως το πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο, αλλά και στον έλεγχο κρίσιμων περιοχών, όπως είναι τα στενά της
Μάλακα, μέσω των οποίων η Κίνα δέχεται ένα μεγάλο μέρος πετρελαίου και φυσικού
αερίου. Με λίγα λόγια θα αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στους τομείς της ενέργειας και δε
θα εξαρτάται τόσο πολύ από τις διαμετακομιστικές εμπορικές οδούς, που ελέγχονται από
τις ΗΠΑ. Είναι γεγονός ότι οι αγορές ορισμένων τομέων, όπως είναι τα ηλιακά πάνελ, οι
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και κατασκευών, είτε είναι κορεσμένες είτε χαρακτηρίζονται
από μια πολιτική προστατευτισμού σχετικά με το εμπορικό και επενδυτικό καθεστώς.
Γι’άυτό το λόγο, τα περιθώρια των επενδύσεων που υπόσχονται τα αναπτυσσόμενα κράτη
κατά μήκος του νέου δρόμου είναι ιδιαίτερα σημαντικά.
Εκτός από την μέθοδο της επιβολής ισχύος που προβάλει η Κίνα, η κεντρική κυβέρνηση
έχει κινητοποιήσει και την διπλωματία. Προκειμένου το σχέδιό της να έχει ευρέως ένα
θετικό αντίκτυπο, η Κίνα ενισχύει την διεθνή επικοινωνία και την καθοδήγηση της κοινής
γνώμης, μέσω μιας μεθόδου «ήπιας προπαγάνδας». Οι ειδικοί του China Institutes of
Contemporary International Relations31, θεωρούν ότι οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που
προβάλλονται, βοηθούν την διάδοση και την διαφήμιση του έργου στις τοπικές κοινωνίες.
Επιπλέον με την εφαρμογή του BRI, αναμορφώνεται η διπλωματική συμπεριφορά της Κίνας
και σημασιοδοτεί μια νέα εποχή γι’αυτήν, με την ανάδειξη μιας Κίνας πιο ενεργητικής. Με
αυτόν τον τρόπο,ο κύκλος των «φίλων» της, σταδιακά διευρύνεται. Πάνω από 100 χώρες
και διεθνείς οργανισμοί έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στην Κίνα. Δεδομένου βέβαια
ότι οι περισσότερες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι λιγότερο ανεπτυγμένες
από την Κίνα, το BRI θα καλύψει ολόκληρη την λεγόμενη «μεσαία ζώνη» καθώς και τον
τρίτο κόσμο,όπως είχε παρουσιάσει ο Μάο Τσε Τουνγκ στη Θεωρία των Τριών Κόσμων
(Three Worlds Theory).32 Όραμά του ήταν να συγκρατήσει την ηγεμονία της Σοβιετικής
Ένωσης, εδραιώνοντας μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ των χωρών του Μαοϊκού Τρίτου
Κόσμου. Το BRI,αποτελεί μια συνέχεια, θα λέγαμε, αυτής της επιθυμίας και ένα άνοιγμα της
κινεζικής στρατηγικής που αφορά τις χώρες αυτές. Ως εκ τούτου, πολλές δυτικές χώρες, με
πρωτοπόρο τις ΗΠΑ, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την αυξανόμενη επιρροή που
αναμένεται να ασκήσει η Κίνα με την εφαρμογή του προγράμματος.
31

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα, παλαιότερα και πιο ισχυρά μη στρατιωτικά ερευνητικά ινστιτούτα
της Κίνας για διεθνείς σπουδές. Βρίσκεται στο Πεκίνο, και συνδέεται με το Υπουργείο Κρατικής
Ασφάλειας της Κίνας (MSS), ενώ εποπτεύεται από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού
Κόμματος της Κίνας.
32
Στον τομέα των διεθνών σχέσεων, η θεωρία των τριών κόσμων, από τον Μάο Τσεντόνγκ, προτείνει
τρεις πολιτικο-οικονομικούς κόσμους: τον πρώτο κόσμο, τον δεύτερο κόσμο και τον τρίτο κόσμο. Ο
πρώτος κόσμος περιλαμβάνει τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ, τις χώρες της υπερδύναμης που ασχολούνται
αντίστοιχα με τον ιμπεριαλισμό. Ο δεύτερος κόσμος περιλαμβάνει την Ιαπωνία και τον Καναδά, την
Ευρώπη και γενικότερα τις χώρες μεταξύ Βορρά-Νότου. Ο τρίτος κόσμος περιλαμβάνει τις χώρες της
Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της ηπειρωτικής Ασίας.
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4.3 ΚΙΝΕΖΙΚΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ»
Στο Ντουμπάι φιλοξενούνται όλα τα είδη μιας φρενήρους παραδοξότητας με μια τεράστια
δόση πολυτέλειας όπως είναι τα τεχνητά νησιά, τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης
ράβδων χρυσού κ.ο.κ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα γενικότερα έχουν στόχο να
δημιουργήσουν την πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα
πραγματοποιείται με την καύση του καθαρού άνθρακα33. Το εγχείρημα αυτό,αναμένεται να
ολοκληρωθεί το 2023 και δεν θα είναι πρωτοφανές έργο μόνο για την περιοχή της Μέσης
Ανατολής αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, που αφορά τον ενεργειακό τομέα. Μέχρι και
το 2030, το Ντουμπάι υπολογίζει να έχει εξισώσει την ενέργεια που παράγεται από το
φυσικό αέριο με αυτήν την ηλιακής ενέργειας και να λαμβάνει σχεδόν το 7% της ενέργειάς
του από τον άνθρακα. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη περιοχή «αποτελείται» ως επί το
πλείστον από πετρέλαιο,υπάρχει μια σχετική έλλειψη από εξειδικευμένες γνώσεις πάνω
στην καύση του άνθρακα. Την λύση φαίνεται όμως να έχει δώσει η κινεζική κυβέρνηση
καθώς τα 1,4% δισεκατομμύρια δολάρια (από τα 2 συνολικά που έχει υπολογιστεί το έργο),
προέρχονται από αυτήν και από κινεζικές τράπεζες, ενώ οι υποδομές κατασκευάζονται από
κινεζικά συνεργεία.
Για τα τελικά σχέδια του πρότζεκτ Hassyan στο Ντουμπάι, που προαναφέρθηκε, και την
κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα (δυναμικότητας
2.400 megawatt), ο κινεζικός όμιλος που ανέλαβε το έργο δεν συνεργάστηκε μόνο με
Σαουδάραβες επιχειρηματίες αλλά και με την γνωστή εταιρεία General Electric34. Η
συγκεκριμένη εταιρεία, έχει συνεργαστεί με πολλές κινεζικές κατασκευαστικές εταιρείες σε
έργα όπως είναι οι ανεμογεννήτριες και ο εξοπλισμός πετρελαιαγωγών. Oι μεγαλύτεροι
πελάτες της στην Κίνα αποτελούν κάποιες τεράστιες κρατικές επιχειρήσεις και επιπλέον
δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες που συνδέονται με το BRI. Γιάυτό το λόγο, το θεωρούν
ώς μια χρυσή ευκαιρία για την εξέλιξη της εταιρείας, η οποία κερδίζει πάνω από 2
δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε πωλήσεις που αφορούν τον τομέα του εξοπλισμού.
Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί η Κίνα έχει μπει στην διαδικασία να
χρηματοδοτήσει ένα έργο μιας τόσο πλούσιας χώρας που χαρακτηρίζεται από τον
πετρελαϊκό της πλούτο. Το Ντουμπάι όμως είναι ένα από τα κράτη στα οποία βασίζεται το
κινεζικό εγχείρημα BRI. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το πρόγραμμα δεσμεύει 3
τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις υποδομών από τις ακτές της Κίνας μέχρι την
Σκανδιναβία και την Ισπανία, διαμέσου της ερήμου της επαρχίας Xinjiang αλλά και τις
στέπες που βρίσκονται στην Κεντρική Ασία. Σύμφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το
BRI, αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα εξωτερικού,που υπήρξε ποτέ.

33

«Κίνα: Νέο επενδυτικό έργο που είναι 12 φορές το μέγεθος του Σχεδίου Μάρσαλ, 2017
fortunegreece.gr»
34
Αποτελεί έναν Αμερικανικό πολυεθνικό όμιλο που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη και εδρεύει στη
Βοστώνη. Σήμερα η εταιρεία εστιάζει στην αεροναυπηγική, την υγειονομική περίθαλψη, την
ενέργεια, την ανανεώσιμη ενέργεια, την ψηφιακή βιομηχανία, την παραγωγή πρόσθετων υλών και
στον φωτισμό.
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Από το 2013 και την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας, αρκετοί ερευνητές εστίασαν στη
γεωπολιτική και γεωοικονομική πλευρά του εγχειρήματος, η οποία φαίνεται να
παρομοιάζει το κινεζικό σχέδιο με το αμερικανικό σχέδιο Μάρσαλ του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Αυτή η σύγκριση έχει εμφανιστεί σε πολλούς τίτλους εφημερίδων και
ηλεκτρονικά άρθρα κατά καιρούς όπως το «Σχέδιο Μάρσαλ της Κίνας» (Bloomberg 7-82016). Κάποιοι άλλοι βέβαια απέρριψαν την ιδέα μιας τέτοιας σύγκρισης για τους εξής
λόγους. Πρώτον, το σχέδιο Μάρσαλ,το οποίο αποσκοπούσε στην οικονομική ενίσχυση της
Ευρώπης και στην ανοικοδόμηση της δυτικής Ευρώπης, μετά τη λήξη του Β΄Παγκοσμίου
Πολέμου, προσπαθούσε παράλληλα να περιορίσει την επέκταση της Σοβιετικής Ένωσης.
Γι’αυτό το λόγο, αυτό το είδος ψυχρού πολέμου θα λέγαμε, δεν συμπίπτει με την
πρωτοβουλία του BRI. Δεύτερον, το BRI δεν σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
δημιουργήσει μια οικονομική συμμαχία με πολιτικούς σκοπούς για να αντιμετωπίσει την
άνοδο μιας άλλης χώρας. Παρ’όλα αυτά όμως, η κινεζική πρωτοβουλία τείνει να έχει
παρόμοια χαρακτηριστικά με το πρώτο σημαντικό πρόγραμμα παροχής «διεθνούς
βοήθειας» που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ:





Το σχέδιο Μάρσαλ στόχευε στην ενίσχυση και στην επέκταση των αμερικανικών
εξαγωγών μέσω επενδύσεων στην Δυτική Ευρώπη. Ένας από τους στόχους και του
BRI αποτελεί η αντιμετώπιση των εσωτερικών προβλημάτων της πλεονάζουσας
παραγωγικής ικανότητας μέσω της ενίσχυσης των εξαγωγών.
Το σχέδιο Μάρσαλ στόχευε στην αύξηση της διεθνής χρήσης του δολαρίου , όπως
ακριβώς επιθυμεί και η Κίνα με το νόμισμά της.
Το σχέδιο Μάρσαλ είχε στόχο να περιορίσει την δύναμη της Σοβιετικής Ένωσης, η
οποία αποτελούσε δυνητικό ανταγωνιστή της. Έτσι και το BRI, αποτελεί έναν
αποτελεσματικό τρόπο για την Κίνα να περιορίσει τις ΗΠΑ μέσω των παγκόσμιων
και των περιφερειακών δικτύων εμπορίου και των επενδύσεων.

Ωστόσο, το μέλλον της κινεζικής οικονομίας αλλά και η παγκόσμια επιρροή που επιθυμεί
να ασκεί, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος να
διατηρήσει την μεταρρυθμιστική πορεία που χάραξε στην αρχή ο Deng Xiaoping και
ακολούθησαν οι επόμενοι Jiang Zemin35, Hu Jintao 36και Xi Jinping. Για να το πετύχει αυτό, η
κινεζική κυβέρνηση πρέπει να διατηρήσει την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνικοπολιτική
σταθερότητα αλλά και την εδαφική της ακεραιότητα. Ωστόσο, η κινεζική εξωτερική πολιτική
χαρακτηρίζεται από μια εξωστρέφεια η οποία έχει τις ρίζες της, στην επιθυμία της Κίνας για
βελτίωση της διεθνούς θέσης της και της επιρροής της στην παγκόσμια διακυβέρνηση.

35

Γεννήθηκε 17 Αυγούστου 1926 και είναι Κινέζος πολιτικός, πρόεδρος της Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας από το 1993 ως το 2003 και πρόεδρος του Λαϊκού Κογκρέσου και του Λαϊκού
Απελευθερωτικού Στρατού από το 1989 ως το 2004. Είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, καθώς
κατά τα χρόνια της προεδρίας του φέρεται να εξουδετέρωσε πολιτικούς αντιπάλους, αντιφρονούντες
και όσων τάσσονταν εναντίον του. Έχει κατηγορηθεί επίσης για εισβολή στο Θιβέτ, κάτι το οποίο ο
ίδιος το διαψεύδει. Συνταξιοδοτήθηκε μετά τη λήξη της προεδρίας του ορίζοντας διάδοχο τον Χου
Τζιντάο.
36
Υπήρξε ο έκτος πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, με θητεία από το 2003 έως τις 14
Μαρτίου 2013. Γεννήθηκε στο Ταϊτζόου της επαρχίας Τζιανγκσού στις 21 Δεκεμβρίου 1942.
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Με την πρωτοβουλία για την κατασκευή του Νέου Δρόμου του Μεταξιού, η Κίνα επιχειρεί
ένα είδος αναπροσανατολισμού από την προσέγγιση τόσο της μεγάλης δύναμης, σε μια
αρμονική συνεργασία με τις γειτονικές της χώρες, αλλά και να εδραιώσει το status της,
ανταγωνιζόμενη περιφερειακά τη Ρωσία και την Ινδία. Αυτό θα διασφαλιστεί μέσω της
διπλωματίας. Η λεγόμενη σινική διπλωματία αποτελεί μια λεπτή τέχνη που συναντάται
στην προαυτοκρατορική περίοδο και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι και σήμερα καθώς οι
Κινέζοι αξιωματούχοι διακρίνονται για την διπλωματική τους ικανότητα, κατέχοντας ένα
αδιαμφισβήτητο προνόμιο στην εφαρμογή της εξωτερικής τους πολιτικής. Αυτή η κινεζική
ικανότητα έχει αναδείξει το γεγονός ότι η οικονομική συνεργασία μπορεί να ξεπεράσει
οποιαδήποτε αντιπαλότητα, οδηγώντας σε σταθερές και αμοιβαίες επωφελείς σχέσεις.
Αυτή η επιλογή σχετίζεται με την πολιτική της μη ανάμειξης σε εσωτερικές υποθέσεις
άλλων χωρών, την μη επιθετικότητα,την ισότητα,την ειρηνική συνύπαρξη και τα αμοιβαία
οφέλη. Αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά είναι γνωστά ώς οι πέντε αρχές του Zhou en-Lai37.
Οι αρχές αυτές, επιτρέπουν εδώ και χρόνια στην Κίνα, την άσκηση μιας πολυδιάστατης
εξωτερικής πολιτικής και την σύναψη διαφόρων συμφωνιών συνεργασίας. Με πρόεδρο
βέβαια, τον Σι Τζινπίνγκ, το προφίλ αυτό έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο, κάθως η Κίνα
εμφανίζεται πλέον πιο δυναμική, πιο εξωστρεφής, επιδιώκοντας την δημιουργία ευνοϊκών
συνθηκών έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της, και το γεγονός αυτό οφείλεται στην
αυτοπεποίθηση που έχει γεννηθεί μέσω των οικονομικών (και όχι μόνο) δυνατοτήτων της.
Οι παλαιότεροι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνταν στον λεγόμενο αιώνα της
ταπείνωσης, έχουν εξαλειφθεί πλέον. Πλέον, όλοι μιλάνε για την άνοδο μιας μεγάλης
χώρας και για το «κινεζικό θαύμα», δείγμα της νέας κινεζικής εξωτερικής πολιτικής, πιο
εξωστρεφούς, εν συγκρίσει με τα προηγούμενα χρόνια.

5. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
1.ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η άμεση και η εύκολη πρόσβαση στα μεταφορικά δίκτυα, θα επιτρέψει σε όλους τους
τομείς της οικονομίας να ευημερήσουν. Γι’αυτό το λόγο, οι ανεπαρκείς επενδύσεις σε
υποδομές αποτελούν εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών.
Έτσι λοιπόν, κύριο στόχο του BRI, αποτελεί η ανάπτυξη της συνδεσιμότητας των υποδομών.
Σιδηρόδρομοι
Πολλά από τα μεγαλύτερα έργα που αποτελούν μέρος του BRI, είναι ιδέες που έχουν
προηγηθεί της πρωτοβουλίας BRI και στην συνέχεια εντάχθηκαν σε αυτή,όπως για
παράδειγμα η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Ντάκα και Τζέσορε στο Μπαγκλαντές,αξιάς

37

Ήταν Κινέζος πολιτικός, επαναστάτης και πρωθυπουργός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από το
1949 ως το 1976. Ήταν έμπιστος συνεργάτης του Μάο Τσε Τουνγκ καθ' όλη τη διάρκεια της
διακυβέρνησης της χώρας ωστόσο ήρθε σε ρήξη με το Κομμουνιστικό Κόμμα για τις ιδεολογικές του
απόψεις. Ο ίδιος ωστόσο προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις και ήταν ο ιθύνων νους της Πολιτιστικής
Επανάστασης. (5 Μαρτίου 1898 - 8 Ιανουαρίου 1976)
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3,14 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Βελιγραδίου και
Βουδαπέστης αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σημαντική πρόοδος, ωστόσο έχει
σημειωθεί στη δημιουργία διαπεριφερειακών και διηπειρωτικών σιδηροδρομικών δικτύων
που έχουν στόχο την συνεργασία μεταξύ των κρατών, όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός
Κίνας-Λάος, Κίνας-Ταϋλάνδης και ο σιδηροδρομικός σταθμός υψηλής ταχύτητας
Τζακάρτας-Μπαντούντ. Έχουν γίνει έρευνες στην ανατολική διαδρομή του σιδηροδρομικού
δικτύου Pan-Asia (από την Κιουνμίγκ στην Σιγκαπούρη), για την αναβάθμιση της
σιδηροδρομικής γραμμής Καράτσι-Πεσαβάρ στο Πακιστάν αλλά και του σιδηροδρόμου
Κίνας-Κιργιστάν-Ουζμπεκιστάν. Μετά από προκαταρκτικές εργασίες σχετικά με τα φορτηγά
τρένα China Railway Express, δημιουργήθηκε ένας διεθνής μηχανισμός σιδηροδρομικών
επιχειρήσεων συνεργασίας μεταξύ πολλών χωρών. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες της Κίνας,
της Λευκορωσίας , της Γερμανίας,του Καζακστάν, της Μογγολίας, της Πολωνίας και της
Ρωσίας υπέγραψαν μια συμφωνία για βαθύτερη συνεργασία στο τομέα των μεταφορών.
Μέχρι το τέλος του 2018, το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταξύ Κίνας-Ευρώπης είχε συνδέσει
108 πόλεις σε 16 χώρες της Ευρασίας. Συνολικά,πάνω από 13.000 τρένα,είχαν μεταφέρει
περισσότερα από 1.1 εκατομμύρια TEU38. Μεταξύ των αμαξοστοιχιών που ξεκινούν από την
Κίνα,το 94% είναι πλήρως φορτωμένο, ενώ εκείνα που φτάνουν στην Κίνα, είναι 71%
πλήρως φορτωμένα. Η Κίνα, συνεργάστηκε με άλλες χώρες του BRI στον τομέα του
εκτελωνισμού, προκειμένου να καταστούν πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές οι
σιδηροδρομικές μεταφορές.
Δρόμοι
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα,πραγματοποιήθηκαν διάφορα έργα που αφορούσαν τα
οδικά δίκτυα Κίνας-Μογγολίας-Ρωσίας, Κίνας-Κιργιζίας-Ουζμπεκιστάν, Κίνας-Ρωσίας
(Dalian-Novosibirisk) και Κίνας-Βιετνάμ. Τον Φεβρουάριο του 2018, ξεκίνησε έτσι, να
λειτουργεί ο αυτοκινητόδρομος μεταξύ Κίνας-Κιργιστάν-Ουζμπεκιστάν. Η Κίνα έχει
υπογράψει 18 διμερείς και πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες διευκόλυνσης των μεταφορών
με 15 χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Belt and Road Initiative,
συμπεριλαμβανομένης της «Διακυβερνητικής συμφωνίας των κρατών μελών της
Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης»,για την διευκόλυνση των διεθνών οδικών
μεταφορών.
Λιμάνια
Στο λιμάνι Gwadar του Πακιστάν,έχουν ανοίξει ήδη δρομολόγια για πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων και έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις υποστήριξης που αφορούν
την ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, προσελκύοντας περισσότερες από 30 εταιρείες στην
περιοχή αυτή. Επίσης, στο λιμάνι Hambantota της Σρι Λάνκα,έχουν ολοκληρωθεί κάποια
προβλεπόμενα έργα, ένας διαμετακομιστικός κόμβος στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και ο
τερματικός σταθμός υποδοχής εμπορευματοκιβωτίων Khalifa ΙΙ στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα. Η Κίνα έχει υπογράψει 38 συνολικά διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες
ναυτιλίας με 47 χώρες-εταίρους.

38

Μονάδα μέτρησης ισοδύναμης είκοσι ποδιών, ένα μέτρο που χρησιμοποιείται για την
χωρητικότητα στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων(containers)
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Αεροπορικές μεταφορές
Η Κίνα έχει υπογράψει διμερείς διακυβερνητικές συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με
126 χώρες και περιφέρειες. Επίσης, έχει διευρύνει τις ρυθμίσεις για τα δικαιώματα
εναέριας κυκλοφορίας στο Λουξεμβούργο, τη Ρωσία, την Αρμενία, την Ινδονησία, την
Καμπότζη, το Μπαγκλαντές, το Ισραήλ, τη Μογγολία, τη Μαλαισία και την Αίγυπτο. Τα
τελευταία 5 περίπου χρόνια, έχουν ανοίξει 1.239 νέες διεθνείς διαδρομές μεταξύ Κίνας και
άλλων χωρών του BRI, αντιπροσωπεύοντας με αυτό το τρόπο το 69,1% του συνόλου των
νέων διεθνών δρομολογιών της Κίνας.
Ενεργειακές εγκαταστάσεις
Και στον συγκεκριμένο τομέα, η κινεζική κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει συνεργασίες
με άλλες χώρες σε ενεργειακούς τομείς όπως είναι ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας και
του άνθρακα, οι κατασκευές πυρηνικών αντιδραστήρων αλλά και τα έργα υδροηλεκτρικής
ενέργειας (Πακιστάν). Συνεργάζεται με τις συγκεκριμένες χώρες για να εξασφαλίσει την
ομαλή λειτουργία των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και να βελτιστοποιήσει την
εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων μεταξύ των περιοχών. Ο αγωγός αργού πετρελαίου
Κίνας-Ρωσίας και ο αγωγός φυσικού αερίου Κίνας-Κεντρικής Ασίας, διατηρούν σταθερή την
λειτουργία τους, όπως και οι αγωγοί Κίνας-Μιανμάρ, οι οποίοι έχουν επίσης ολοκληρωθεί.
Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές
Σημαντική πρόοδος, έχει σημειωθεί και στον τεχνολογικό τομέα, όπως είναι η κατασκευή
των διασυνοριακών καλωδιών με οπτικές ίνες μεταξύ Κίνας-Μιανμάρ, Κίνας-Πακιστάν,
Κίνας-Κιργιζίας και Κίνας-Ρωσίας για την διαβίβαση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Η Κίνα
και η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών έχουν υπογράψει μία συμφωνία ενίσχυσης της
συνεργασίας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Επίσης συμφωνίες
έχουν υπογραφεί με το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν και το Αφγανιστάν για καλώδια οπτικών
ινών.
2.ΕΜΠΟΡΙΟ
Το απρόσκοπτο εμπόριο αποτελεί σημαντικό στόχο της πρωτοβουλίας BRI. Oι
προσπάθειες που έχουν γίνει, κατάφεραν να απελευθερώσουν και να διευκολύνουν το
εμπόριο και τις επενδύσεις στις συμμετέχουσες χώρες και περιφέρειες, να μειώσουν το
κόστος του εμπορίου και να δώσουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
ενσωματωθούν σε μια ευρύτερη και βαθύτερη οικονομική παγκοσμιοποίηση.
Διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων
Η Κίνα έχει εκδώσει την «Πρωτοβουλία για την προώθηση της απρόσκοπτης εμπορικής
συνεργασίας κατά μήκος της OBOR», στην οποία έχουν συμμετάσχει 83 χώρες και διεθνείς
οργανισμοί. Από το πρώτο κιόλας Φόρουμ που πραγαμτοποιήθηκε τον Μάϊο του 2017, η
Κίνα έχει υπογράψει περισσότερες από 100 συμφωνίες συνεργασίας, παρέχοντας
πρόσβαση σε περίπου 50 είδη γεωργικών προϊόντων και τροφίμων μετά από εκτεταμένο
έλεγχο. Οι υπηρεσίες εκτελωνισμού στα γεωργικά προϊόντα μεταξύ Κίνας, Καζακστάν,
Κιργιστάν και Τατζικιστάν έχουν μειώσει το χρόνο εκκαθάρισης κατά 90%. Επιπλέον, η Κίνα
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επεκτείνοντας περαιτέρω τους τομείς που δέχονται ξένες επενδύσεις, έχουν δημιουργήσει
ένα επιχειρηματικό περιβάλλον υψηλών διεθνών προτύπων. Έχει ανοίξει 12 πιλοτικές ζώνες
ελεύθερου εμπορίου για παγκόσμιες επιχειρήσεις και έχει πειραματιστεί με λιμάνια
ελεύθερου εμπορίου για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις.
Διεύρυνση εμπορίου
Από το 2013 έως και το 2018, η αξία του εμπορίου μεταξύ Κίνας και άλλων κρατώνσυμμετεχόντων στην πρωτοβουλία BRI ,ξεπέρασε τα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια,
αντιπροσωπεύοντας το 27,4% του συνολικού εμπορίου αγαθών της Κίνας, αυξάνοντας το
συνολικό εξωτερικό εμπόριο της χώρας. Σύμφωνα με μια μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας
που αναλύει τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας BRI σε 71 χώρες που συμμετέχουν στο έργο,
φαίνεται να αυξάνεται το ποσοστό του εμπορίου τους, κατά 4,1%.
Καινοτόμα εμπορικά μοντέλα
Τα νέα εμπορικά μοντέλα, όπως είναι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, απoτελούν
μια σημαντική κινητήρια δύναμη του εμπορίου. Όπως εξελίσσεται ήδη το ηλεκτρονικό
εμπόριο κατά μήκος του νέου δρόμου του μεταξιού, η κινεζική κυβέρνηση έχει καθιερώσει
μηχανισμούς συνεργασίας για διμερές ηλεκτρονικό εμπόριο με 17 κράτη, σημειώνοντας
σταθερή πρόοδο στην εύρεση ξένων εταίρων για τις κινεζικές επιχειρήσεις αλλά και την
διάδοση των κινεζικών προϊόντων.
3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα ώθηση στην οικονομία της
Το ΑΕΠ της Κίνας κάθε χρόνο παρουσιάζει ναι μεν αύξηση αλλά με επιβραδυντικούς
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Η Κίνα χρειάζεται να βρει άμεσα κάποιους νέους
προωθητικούς μηχανισμούς της οικονομίας λόγω της τεράστιας πλεονάζουσας
παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της μεταποίησης, της λεγόμενης φούσκας των
ακινήτων αλλά και των συνεχών περιβαλλοντικών κινδύνων.
Αναζήτηση νέων διεθνών επενδύσεων και χρηματοδότησης
Διαθέτοντας μια πληθώρα σχεδίων και έργων κατασκευής υποδομών, η Κίνα είχε
επιτακτική ανάγκη χρηματοδότησης. Τα κινεζικά κρατικά επενδυτικά ταμεία και τα
επενδυτικά ταμεία των άλλων κρατών, διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο. Η
Επενδυτική Αρχή του Αμπού Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η China Investment
Corporation και άλλα κρατικά επενδυτικά ταμεία αύξησαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια,
τις επενδύσεις τους στις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της πρωτοβουλίας. Επίσης, από
το 2018 που άρχισε να λειτουργεί το κοινό ταμείο επενδύσεων Κίνας-ΕΕ, διατέθηκε ένα
μεγάλο ποσό για αρκετά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την Ευρώπη.

44

Αυξανόμενη υποστήριξη από την πολυμερή οικονομική συνεργασία
Το Υπουργείο Οικονομικών της Κίνας και οι ομόλογοί του σε 27 χώρες, όπως η
Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδονησία και η Αργεντινή, από κοινού είχαν εγκρίνει
τις κατευθυντήριες γραμμές της χρηματοδότησης για την δημιουργία του BRI. Οι χώρες που
συμμετέχουν στο έργο, υποστηρίζουν την διοχέτευση οικονομικών πόρων για την
εξυπηρέτηση της πραγματικής οικονομίας των εμπλεκόμενων χωρών και περιφερειών, με
προτεραιότητα σε τομείς όπως το εμπόριο, η βιομηχανία και οι υποδομές. Η Λαϊκή Τράπεζα
της Κίνας έχει αναπτύξει κοινά προγράμματα χρηματοδότησης με την Διεθνή
Χρηματοδοτική Εταιρεία υπό τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, την Αφρικανική Τράπεζα
Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και άλλους
πολυμερείς οργανισμούς ανάπτυξης. Μέχρι τον περασμένο χρόνο, αυτά τα ιδρύματα είχαν
επενδύσει σε περισσότερα από 100 προγράμματα, σε περισσότερες από 70 χώρες και
περιοχές.
Στενότερη συνεργασία μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Για την δημιουργία του BRI, η ασφαλιστική κάλυψη των εξαγωγικών πιστώσεων,
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Τα πλεονεκτήματα των εμπορικών τραπεζών έγκειται στη
λήψη καταθέσεων από ευρύτερες πηγές, εταιρική χρηματοδότηση, χρηματοπιστωτικά
προϊόντα, εμπορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Χρηματοδοτούμενες
τράπεζες από την Κίνα, όπως η Τράπεζα της Κίνας, η Αγροτική Τράπεζα της Κίνας κ.ά., έχουν
σχηματίσει εκτεταμένες τραπεζικές σχέσεις με τις συμμετέχουσες ξένες τράπεζες,όπως η
Commerzbank, που έγινε η πρώτη γερμανική τράπεζα που εντάχθηκε στο πρόγραμμα, όταν
υπέγραψε ένα μνημόνιο συμφωνίας με τη Βιομηχανική Τράπεζα της Κίνας.
Βελτιωμένο σύστημα χρηματοπιστωτικών αγορών
Οι χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία BRI, καταβάλουν συνεχείς προσπάθειες για
την εδραίωση και την βελτίωση οικονομικής συνεγασίας με μακροπρόθεσμα οφέλη αλλά
και κερδοφόρα αποτελέσματα, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Με την σταθερή προσφορά
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, η χρηματοδότηση του έργου έχει επεκταθεί
αρκετά,με την Κίνα να έχει ανοίξει την αγορά ομολόγων της. Μέχρι το 2018, είχαν εκδοθεί
200 δισεκατομμύρια Panda bonds39. Επίσης, έχουν εκδοθεί και πράσινα ομόλογα από την
Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών της Κίνας για τους παγκόσμιους επενδυτές, και από την Νέα
Τράπεζα Ανάπτυξης BRICS για την στήριξη της πράσινης ανάπτυξης κατά μήκος του BRI.
4.ΣΤΕΝΟΤΕΡΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Οι βαθύτερες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, αποτελεί το πολιτιστικό υπόβαθρο του
προγράμματος. Αποτελεί το κοινό όνειρο όλων των λαών, να απολαμβάνουν μια ειρηνική
και ευημερούσα ζωή. Τα τελευταία χρόνια, τα κράτη-εταίροι του σχεδίου,
πραγματοποίησαν διπλωματικές δραστηριότητες και πολιτιστικές ανταλλαγές διαφόρων
μορφών σε πολλούς τομείς, ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση και αναγνώριση,
δημιουργώντας έτσι ένα σταθερό πολιτιστικό υπόβαθρο για την προώθησή του
39

Είναι ένα ομόλογο σε κινεζικό νόμισμα από μη κινεζικό εκδότη, το οποίο πωλείται στη Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας.
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Μορφές πολιτιστικών ανταλλαγών
Η Κίνα σε συνεργασία με τις άλλες χώρες, έχει φιλοξενήσει εκδηλώσεις, όπως
καλλιτεχνικά φεστιβάλ, φεστιβάλ κινηματογράφου και μουσικής, εκθέσεις βιβλίων, νέα
προγράμματα ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Στα πλαίσια αυτά, έχουν δημιουργηθεί το The
Silk Road International League of Theaters, το Silk Road International Museum Alliance, το
Network Of Silk Road Arts Festivals, το Silk Road International Library Alliance και το Silk
Road International Alliance of Art Museums and Galleries. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, με
διάφορες χώρες της ASEAN, τη Ρωσία, τη Νότια Αφρική κ.ά., έχουν φιλοξενήσει κάποιες
δραστηριότητες με σκοπό να γιορτάσουν τους πολιτισμούς των χωρών του
BRI,αναπτύσσοντας 12 εμπορικά σήματα πολιτιστικών ανταλλαγών όπως το «Silk Road
Tour». Επιπλέον, έχουν διεξαχθεί σημαντικές εκθέσεις όπως το Silk Road International
culture Expo και το Maritime Silk Road International Arts Festival, ενώ έχουν συσταθεί 17
κινεζικά πολιτιστικά κέντρα στις συμμετέχουσες χώρες. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες
συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ Κίνας, Ινδονησίας,
Μιανμάρ, Σερβίας, Σιγκαπούρης και Σαουδικής Αραβίας, ενώ το Δίκτυο Συνεργασίας Silk
Road (ΜΚΟ), με 310 μέλη συνολικά,έχει καταστεί μια σημαντική πλατφόρμα μη
κυβερνητικής συνεργασίας.
Οφέλη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
Το πρόγραμμα (Silk Road) της κινεζικής Κυβέρνησης για τις Υποτροφίες, δημιουργήθηκε
και έχουν υπογραφεί συμφωνίες με 24 άλλες χώρες με στόχο την αμοιβαία αναγνώριση
των τίτλων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2017,περίπου 38.700 φοιτητές από διάφορες
χώρες,σπούδαζαν στην Κίνα με υποτροφίες που τους παρείχε η κινεζική κυβέρνηση,
αντιπροσωπεύοντας το 66% των φοιτητών που έλαβαν τέτοιες υποτροφίες. Έχουν ανοίξει
153 Ινστιτούτα Confucius και 149 «τάξεις» Confucius σε 54 χώρες του BRI. Η Κινεζική
Ακαδημία Επιστημών, επίσης, προσφέρει υποτροφίες σε προγράμματα Μεταπτυχιακών και
Διδακτορικών Διατριβών σε άλλα κράτη και διενεργεί μαθήματα κατάρτισης στον τομέα της
επιστήμης και της τεχνολογίας, στα οποία έχουν εκπαιδευτεί ήδη 5.000 φοιτητές.
Διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού
Όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού, έχουν συσταθεί κάποιοι μηχανισμοί συνεργασίας,
όπως είναι η Ένωση Προώθησης του Τουρισμού (Silk Road), η Συμμαχία Προώθησης του
Τουρισμού (Silk Road) και η Tea Road International Tourism Alliance. Η Κίνα έχει προβεί
στην υπογραφή συμφωνιών αμοιβαίας απαλλαγής από την υποχρεωτική θεώρηση
διαφόρων τύπων διαβατηρίου με 57 χώρεςτου BRI, και έχει συνάψει 19 συμφωνίες και
ρυθμίσεις για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων θεώρησης με 15
χώρες. Από το 2018 και μετά, οι εξερχόμενοι κινέζοι τουρίστες αριθμούσαν πάνω από 150
εκατομμύρια, ενώ οι εισερχόμενοι ξένοι τουρίστες αριθμούσαν 30,5 εκατομμύρια, με
κύριες πηγές τουριστών για την χώρα, να αποτελούν η Ρωσία, η Μιανμάρ, το Βιετνάμ, η
Μογγολία, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες και η Σιγκαπούρη.
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Βαθύτερη συνεργασία στον τομέα της υγείας και της ιατρικής
Από την διεξαγωγή του πρώτου Φόρουμ με αφορμή την πρωτοβουλία BRI, η Κίνα έχει
υπογράψει 56 συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της υγείας με χώρες όπως η Μογγολία
και το Αφγανιστάν. Έχουν πραγματοποιηθεί συνεργασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο
του AIDS, της ελονοσίας, της γρίπης, της φυματίωσης, της πανώλης και άλλων νόσων. Η
Κίνα, έχει στείλει ομάδες οφθαλμολογίας στην Καμπότζη, τη Μιανμάρ, το Λάος και τη Σρι
Λάνκα στην διεξαγωγή του προγράμματος ‘Brightness Action’ αλλά και ιατρικές ομάδες σε
νησιωτικές περιοχές όπως τα νησιά Φίτζι, Τόνγκα και Βανουάτου στον Ειρηνικό.
Προσπάθειες για την μείωση της φτώχειας
Η κινεζική κυβέρνηση έχει δαπανήσει πάνω από 2 εκατομμύρια γιουάν για επείγουσα
επισιτιστική βοήθεια σε χώρες που το έχουν ανάγκη, έχει υλοποιήσει 100 Happy Home
Projects40, 100 «ενέργειες» για την καταπολέμηση της φτώχειας και 100 σχέδια
περίθαλψης. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε 8 κοινά προγράμματα για την προστασία
πολιτιστικών κειμηλίων με 6 χώρες, και σε 15 προγράμματα κοινών αρχαιολογικών
δραστηριοτήτων με 12 χώρες. Έχει προσφέρει στο Λάος, εξοπλισμό σεισμικής
παρακολούθησης για να βελτιώσει την ικανότητα έγκαιρης προειδοποίησης και έχει
ξεκινήσει 24 νέα προργάμματα συνεργασίας με οργανώσεις στο Νεπάλ και την Καμπότζη
στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των
περιοχών αυτών. Έχει βοηθήσει ενεργά τις χώρες της λεκάνης του ποταμού Μεκόνγκ, στην
αντιμετώπιση της σοβαρής ξηρασίας που μαστίζει την περιοχή, με την απελευθέρωση των
πηγών ύδρευσης έκτακτης ανάγκης. Έχει υπογράψει ένα μνημόνιο συμφωνίας με την ΠΟΥ
(Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), έχει εκπαιδεύσει αρκετούς χιλιάδες επαγγελματίες στη
διαχείρηση της δημόσιας υγείας και την πρόληψη των ασθενειών και έχει προσφέρει
ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες σε περίπου 30.000 ασθενείς σε γειτονικές χώρες.
5.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η πρωτοβουλία του BRI, αντλεί επενδύσεις από διάφορες πηγές με στόχο την ανάπτυξη
της βιομηχανίας, των αγορών, των υπηρεσιών και του εφοδιασμού.
Σταθερή ανάπτυξη των άμεσων επενδύσεων της Κίνας στις χώρες BRI
Από το 2013 έως το 2018, οι άμεσες επενδύσεις της Κίνας σε άλλες χώρες που έχουν
πάρει μέρος στο πρόγραμμα, ξεπέρασαν τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια,
πραγματοποιώντας έτσι, έναν κύκλο εργασιών αξίας 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με μία μελέτη που πραγματοποίησε η Παγκόσμια Τράπεζα, το δίκτυο μεταφορών
που προτείνεται από την πρωτοβουλία BRI, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των συνολικών
ροών των άμεσων ξένων επενδύσεων από χώρες του BRI κατά 4,9%,κατά 4,63% από χώρες
του Οργανσιμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και κατά 5,75% από χώρες που
δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

40

Md. Nazrul Islam, Silk Road to Belt Road, BRI aw a process of Chinese Culturalization, 1.3: 19
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Σταθερή πρόοδος στη διεθνή συνεργασία με στόχο την βιομηχανική ανάπτυξη και τις
αγορές τρίτων
Καθώς η ταχύτερη ανάπτυξη στις χώρες κατά μήκους του BRI, δημιούργησε τεράστιες
απαιτήσεις στην αγορά, η Κίνα έλαβε κάποια έκτακτα μέτρα για να ενισχύσει την
συνεργασία και το επίπεδο του βιομηχανικού τομέα με τις σχετικές χώρες. Μέχρι τώρα, η
Κίνα έχει υπογράψει συμφωνίες βιομηχανικής συνεργασίας με περισσότερες από 40 χώρες,
όπως το Καζακστάν, την Αίγυπτο, την Βραζιλία και την Αιθιοπία, αλλά και συμφωνίες
συνεργασίας τρίτων με την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιαπωνία και την
Πορτογαλία.
6. ΟΡΑΜΑ
Οικοδόμηση μιας παγκόσμιας κοινότητας,με κοινό μέλλον
Οι κοινές προσπάθειες για την οικοδόμηση του BRI, αντικατοπτρίζουν την κοινή φιλοδοξία
της ανθρωπότητας για ένα λαμπρό μέλλον. Όλο και περισσότερα μέλη της παγκόσμιας
κοινότητας, έχουν εντοπίσει την ιδέα αυτή, στο κινεζικό εγχείρημα, η οποία εναρμονίζεται
με την ανάγκη για παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο του παγκόσμιου
πολιτισμού. Το πρόγραμμα, όπως είναι ήδη γνωστό,καλύπτει διαφορετικές περιοχές με
διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη πρόκληση.
Προσανατολισμένη όμως προς ένα κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα, η πρωτοβουλία BRI,
δεν υποστηρίζει τον ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα. Αντανακλά το αίτημα της διεθνούς
κοινότητας για ένα παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης που να είναι δίκαιο, ισότιμο και
χωρίς κάποιον αποκλεισμό. Όπως έχει επισημάνει και ο Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ,Αντόνιο Γκουτέρες41, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Κίνας και οι Αναπτυξιακοί
Στόχοι των Ηνωμένων Εθνών, μοιράζονται τους ίδιους στόχους και αποτελούν δύο δημόσια
αγαθά που προσφέρονται απλόχερα στον κόσμο.
Κινεζική προσέγγιση για την μεταρρύθμιση του σημερινού συστήματος της παγκόσμιας
διακυβέρνησης
Στις μέρες μας, παρατηρείται αυξανόμενη τάση προς μια δομή ξεπερασμένης
διακυβέρνησης από πολλά κράτη, παγκοσμίως. Η Κίνα αντίθετα, θέλει να προάγει την
ανεκτικότητα, την κατανόηση και τον σεβασμό μεταξύ των λαών, την ευημερία και την
βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης. Προωθεί την αλληλεπίδραση μεταξύ των κυβερνήσεων
και στα ζητήματα της ασφάλειας, καθώς μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε να βοηθήσει
στην επίλυσή τους, εφόσον δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ανά περιόδους. Με
άλλα λόγια, η Κίνα προσπαθεί να προτείνει έναν καινούργιο τύπο διεθνών σχέσεων και μία
διαφορετική τάξη πραγμάτων, μεταβάλλοντας διεθνείς συσχετισμούς, δυνάμεις και
ισορροπίες.

41

Πορτογάλος πολιτικός και διπλωμάτης, ο οποίος έχει εκλεγεί επόμενος Γενικός Γραμματέας των
Ηνωμένων Εθνών..Γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1949
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Δέσμευση των χωρών του BRI να μοιραστούν ένα κοινό μέλλον
Όλες οι χώρες μοιράζονται την ίδια γη, τον ίδιο πλανήτη. Για να αντιμετωπιστούν οι
διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και για να απολαμβάνει ο κόσμος
την ευημερία , όλες οι χώρες πρέπει να χαίρουν μόνιμης ειρήνης και κοινής ασφάλειας. Η
έννοια μιας παγκόσμιας κοινότητας που θα παρέχει τα παραπάνω «χαρακτηριστικά»,
συνεπάγεται τον συνδυασμό των κρατικών συμφερόντων και την οικοδόμηση κοινών
συναισθημάτων,αξιών και ευθυνών. Η πρωτοβουλία BRI, υποστηρίζει την αναζήτηση των
αρχών κοινού συμφέροντος, της ισότητας, της αμοιβαίας κατανόησης, της επικοινωνίας,
του διαλόγου και της συνεργασίας επί ίσοις όροις. Κατά την διάρκεια των τεσσάρων
δεκαετιών μεταρρύθμισης και ανοίγματος της αγοράς, η Κίνα έχει συγκεντρώσει στα χέρια
της μια αξιόλογη εμπειρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλες χώρες, διότι δεν έχει
καμία πρόθεση να επιβάλλει την ιδεολογία της ή το πρότυπο ανάπτυξής της στα άλλα
κράτη, παρά μονάχα να το μοιραστεί μαζί τους.

5.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ «ΔΡΟΜΩΝ»
Green Belt and Road
Η Κίνα υποστηρίζει ενεργά και ενθαρρύνει με κάθε τρόπο την ενσωμάτωση της πράσινης
ανάπτυξης στις κοινές προσπάθειες για την οικοδόμησητου BRI. Τα τελευταία χρόνια, έχουν
γίνει πολλές συζητήσεις για την δημιουργία και την προώθηση της Green Belt and Road, με
το Υπουργείο Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Κίνας, να δημοσιεύει μια ανακοίνωση
σχετικά με αυτήν, το 2017. Το έγγραφο αυτό, τόνιζε την ιδιαίτερη σημασία του
«οικολογικού πολιτισμού», τις πράσινες έννοιες της ανάπτυξης, την κατάλληλη
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και την αναγκαιότητα της προστασίας του
περιβάλλοντος, εντός των πέντε στόχων του BRI. Το Υπουργείο ωστόσο, ξεκίνησε τον Διεθνή
Συνασπισμό για την Πράσινη Ανάπτυξη του BRI (BRIGC), 42όπου με τις 10 ομάδες εργασίας
της στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη, στην πράσινη μεταφορά και στην πράσινη
καινοτομία. Επιπλέον, το Πεκίνο έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Πρόγραμμα
των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, για την οικοδόμηση του Πράσινου Δρόμου του
Μεταξιού, αλλά και συμφωνίες με στόχο την οικολογική διατήρηση με περισσότερες από
30 χώρες. Το 2016, υπό την προεδρία της Κίνας στους G20, η πράσινη χρηματοδότηση έγινε
για πρώτη φορά το βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και δημιουργήθηκε μια ομάδα
μελέτης Green Finance, η οποία δημοσίευσε την «Έκθεση της G20 Green Finance».
Arctic Belt and Road
Αρκτική ονομάζεται η περιοχή γύρω από τον Βόρειο Πόλο και περιλαμβάνει τα βόρεια
τμήματα των ΗΠΑ (Αλάσκα), του Καναδά, της Ρωσίας, της Σκανδιναβίας, την Ισλανδία, την
Γροιλανδία, το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ καθώς και τον Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό. Οι
42
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παραπάνω περιοχές ονομάζονται Αρκτικές χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται
από πάγους (8 εκατομμύρια τ.χλμ γης και 12 εκατομμύρια τ.χλμ νερού) αλλά παρ’όλα αυτά
είναι γεμάτη ζωή. Είναι ευαίσθητη στις αλλαγές κλίματος και γι’αυτό το λόγο θεωρείται από
τους επιστήμονες ένα σύστημα προειδοποίησης όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.
Επτά χρόνια έχουν περάσει σχεδόν, από την είσοδο της Κίνας ως μόνιμου παρατηρητή,
στο Συμβούλιο της Αρκτικής, έναν διεθνή οργανισμό που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του
1990 με σκοπό να προστατεύσει την περιοχή της Αρκτικής από την μη ελεγχόμενη
εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων. Διαθέτει οκτώ μόνιμα μέλη συνολικά (πέντε
παράκτιες χώρες) τη Νορβηγία, τη Ρωσία, τη Δανία, τις ΗΠΑ τον Καναδά, και τρείς μη
παράκτιες τη Φινλανδία, την Σουηδία και την Ισλανδία. Από το 2017, το Πεκίνο έχει
δημοσιοποιήσει μια έκθεση με τον τίτλο «Όραμα για τη θαλάσσια συνεργασία υπό την
πρωτοβουλία One Belt One Road» και αναφέρεται στην αρκτική σύνδεση της Κίνας με την
Δυτική Ευρώπη, η οποία θα συμπληρώνει τα σχέδια και τις κατασκευές των έργων του BRI.
Με την ιδιότητα μέλους που απέκτησε η Κίνα, δεν έχει την απεριόριστη δυνατότητα να
εκμεταλλευτεί τα πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου της Αρκτικής καθώς και άλλους
φυσικούς της πόρους, χωρίς να διαπραγματευτεί πρώτα τις παραχωρήσεις εξορύξεων με το
κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά. Η Κίνα όμως μπορεί να «δείξει» την δύναμή της όταν οι
χώρες του Συμβουλίου προσπαθήσουν να διεκδικήσουν τμήματα της Αρκτικής λόγω της
διάσπασης τεράστιων τμημάτων πάγου από την αύξηση της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα
να «ανοίξει» ακόμα περισσότερο η περιοχή αυτή, προς εξερεύνηση.
Επομένως, η Κίνα έχει σχεδιάσει να επεκτείνει το δίκτυο των θαλάσσιων διαδρομών
της,να ενισχύσει τις εδαφικές της διεκδικήσεις και να αναδειχθεί ένας δυναμικός παίκτης
και στην περιοχή του Αρκτικού Κύκλου. Έχει ενθαρρύνει πολλές επιχειρήσεις για την
κατασκευή υποδομών και την διεξαγωγή δοκιμαστικών ταξιδιών στις αρκτικές θαλάσσιες
διαδρομές. Γι’αυτό το λόγο η Κίνα παρακολουθεί στενά και εξονυχιστικά όλα τα έργα
εξορύξεων φυσικού αερίου, πετρελαίου,ορυκτών και μη ορυκτών πόρων σε συνδυασμό με
την ενίσχυση της αλιείας αλλά και του τουρισμού. Το Πεκίνο, έχει δεσμευτεί ότι η εκπόνηση
των εργασίων του στην περιοχή θα γίνει από κοινού με τις χώρες που έχουν συμφέροντα
στην Αρκτική, ενώ θα σεβαστεί πλήρως την παράδοση, τον πολιτισμό και το φυσικό
περιβάλλον των αυτόχθονων λαών της Αρκτικής. Ήδη η Κίνα αυτοαποκαλείται «near-Arctic
power», παρά το γεγονός οτι απέχει 3.000 χιλιόμετρα(ή αλλιώς 1.800 μίλια) από τον
Αρκτικό Κύκλο. Καθώς έχει εμπλακεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλο το κόσμο
και στις πέντε ηπείρους, η Κίνα έχει αγοράσει και έχει αναθέσει σε αρκετούς
παγοθραυστικούς μηχανισμούς (συμπεριλαμβανομένων και πυρηνικών βέβαια), να
ανακαλύψουν νέες οδούς εμπορευμάτων μέσω των πάγων.
Η Κίνα θεώρησε ότι η η καλύτερη λύση σε αυτές τις ναυτιλιακές διαδρομές και τα
κοιτάσματα ορυκτών, αποτελεί η Γροιλανδία, μια χώρα σταθμός,υψηλής στρατηγικής
σημασίας για τις ΗΠΑ, καθώς διαθέτουν μια μεγάλη στρατιωτική βάση σε εκείνη την
περιοχή. Η Γροιλανδία αποτελεί ένα νησιωτικό αρκτικό κράτος, στην περιοχή της Δανίας, με
αυτοδιάθεση. Ενώ γεωγραφικά και δημογραφικά τοποθετείται στη Βόρεια Αμερική,
πολιτικά αποτελεί μέρος της Ευρώπης. Είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου και η
μεγαλύτερη εξαρτώμενη περιοχή με βάση την έκτασή της (το 81% καλύπτεται με πάγο). Η
κυριότερη οικονομική πηγή και δραστηριότητα των κατοίκων είναι η αλιεία ενώ η
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επεξεργασία των ψαριών αποτελεί σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα. Επίσης
διαθέτει κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, χρυσού, ουρανίου, λιθάνθρακα αλλά και
κοιτάσματα σπάνιων γαιών. Το κινεζικό λοιπόν ενδιαφέρον, έχει ανησυχήσει συγχρόνως
την Δανία και τις ΗΠΑ καθώς βλέπουν το σχέδιοBRI, να εισέρχεται δυναμικά, όλο και
περισσότερο στην περιοχή.

5.2 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Μαζί με τις μεγάλες δυνατότητες που δύναται να προσφέρει το BRI, η Κίνα καλείται να
αντιμετωπίσει και τις αυξανόμενες προκλίσεις που κάνουν την εμφάνισή τους. Πολλοί
κίνδυνοι καραδοκούν στις τεράστιες επενδύσεις της, και το γεγονός αυτό δυσκολεύει την
εφαρμογή των σχεδίων της. Εμπειρογνώμονες των Ινστιτούτων Σύγχρονων Διεθνών
Σχέσεων της Κίνας, έχουν συστήσει ότι για τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, καλό
θα ήταν να υπογράφονταν συγχρόνως κάποιες ειδικές ρήτρες συνεργασίας και ασφάλειας.
Αν και με την δημιουργία των δεσμών μεταφοράς μεταξύ των αγορών της Ευρασίας, και το
όφελος που θα εισπράξουν από το εμπόριο, δύναται να υπάρξουν κάποιες
μακροοικονομικές επιπτώσεις.
Ένα μεγάλο ζήτημα αφορά τις εξελίξεις της κινεζικής οικονομίας, και το πώς αυτές θα
επηρεάσουν την δυνατότητά της να συνεχίσει τις επενδύσεις του BRI. Αν και η Κίνα διαθέτει
μια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε αρκετούς τομείς (όπως αυτός των υποδομών),
και το BRI αποτελεί μια μεγάλη πηγή ζήτησης για πολλές βιομηχανίες, ο δείκτης χρέους του
ΑΕΠ της χώρας φαίνεται να αυξάνεται επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια, με τις ανησυχίες για
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μια πιθανή κρίση, να πληθαίνουν. Εάν αυτό το σενάριο επαλυθευτεί, η Κίνα θα έχει
λιγότερη οικονομική ικανότητα και προθυμία επενδύσεων στο εξωτερικό.
Όσον αφορά το εμπόριο της Κίνας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η Ρωσία, η Νότια Ασία, η
Μέση Ανατολή και οι χώρες της ASEAN, κατέχουν τον μεγαλύτερο μερίδιο συναλλαγών της
Κίνας, ενώ χώρες της Κεντρικής Ασίας, της Κεντροανατολικής Ευρώπης και της Αφρικής
αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% του συνολικού της εμπορίου. Μέσω του BRI, η Κίνα έχει την
δυνατότητα να επενδύσει περισσότερα έργα σε αυτές τις χώρες με σκοπό να αποκτήσει
κέρδη κεφαλαίου, μιας και η εγχώρια απόδοσή του έχει μειωθεί δραματικά. Με τις
συνεχόμενες επενδύσεις, η οικονομία της Κίνας έχει επιβραδυνθεί με αποτέλεσμα να
στενεύουν τα περιθώρια για τα τεράστια δάνεια που απαιτούνται για την κατασκευή
έργων. Γι’αυτό το λόγο πολλοί θεωρούν ότι η πρόοδος του σχεδίου βρίσκεται ακόμα στην
αρχή, και το μέλλον του δεν είναι τόσο βέβαιο.
Επιπλέον, η Κίνα έχει προβεί στην χρηματοδότηση πολλών χωρών, με μεγάλο ρίσκο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σρι Λάνκα, η οποία παρέδωσε το 2017 την
Hambantota (ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της), σε μια κρατική κινεζική εταιρεία για
99ετή μίσθωση, ως μέρος αποπληρωμής του χρέους της, ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων
δολαρίων. Τον Μάιο του 2018, η Κίνα δάνεισε στην συγκεκριμένη χώρα άλλο 1
δισεκατομμύριο για να ξεχρεώσει άλλα δάνεια, ενώ ενέκρινε δάνειο 1 δισεκατομμυρίου για
την χρηματοδότηση ενός οδικού έργου στη χώρα. Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από το
Κέντρο Παγκόσμιας Ανάπτυξης, ανέδειξαν ότι το Τζιμπουτί, το Κιργιστάν, το Πακιστάν, το
Τατζικιστάν, το Λάος, οι Μαλδίβες, η Μογγολία αλλά και το Μαυροβούνιο, επίσης θα
αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των κινεζικών δανείων σχετικά με τα έργα
του BRI. Πολλοί επικριτές του BRI, θεωρούν οτι το Πεκίνο στοχεύει στον εκφοβισμό των
μικρότερων χωρών με την λεγόμενη «διπλωματία χρέους». Παρόμοιες δανειστικές και
ταυτόχρονα ριψοκίνδυνες τάσεις της Κίνας είναι γεγονός, όπως το δάνειο ύψους 5
δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα για την ανάπτυξη του πετρελαίου ή τα δάνεια
20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Συρία και την Υεμένη για την ανάπτυξη του φυσικού
αερίου και πετρελαίου.
Με αυτόν τον τρόπο η Κίνα, προσφέροντας ελκυστικά πακέτα δανείων σε χώρες που δεν
διαθέτουν τις κατάλληλες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τις έχει πείσει με τον δικό της
τρόπο, να αποδεχτούν τους όρους της, όπου διαφορετικά θα ήταν σχεδόν αδύνατο να
δεχτούν. Αρκετές είναι οι φορές ωστόσο, που οι κινεζικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν
διαφορές καθώς αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε άλλες χώρες εξαιτίας του BRI. Για να
αποφευχθούν επιπλέον δαπάνες για την επίλυση των διαφορών και για να μην υπάρχει
αβεβαιότητα μεταξύ των επενδυτών, τα προβλήματα θα υποβάλλονται στη κινεζική
δικαιοδοσία. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή Διαιτησίας της Wuhan, κήρυξε στις 26
Οκτωβρίου του 2016, την ίδρυση ενός ‘ διαιτητικού’ δικαστηρίου του BRI και ορίστηκε ως
πρόεδρος,ο Liu Jianqin (αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της επιτροπής διαιτησίας της
Wuhan). Σύμφωνα με τον πρόεδρο, το δικαστήριο του BRI, θα επιλύει τις διαφορές που
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σχετίζονται με το έργο43, θα διατυπώνει τους κανόνες για μια δίκαιη και αποτελεσματική
επίλυση των διαφορών και θα παρέχει μια πλατφόρμα νομικών υπηρεσιών και
δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια ή τις συμβάσεις του BRI. Το δικαστήριο θα
διευθετεί βέβαια και διαφορές που αφορούν κινεζικές επιχειρήσεις.
Για την επιτυχία του Νέου Δρόμου του Μεταξιού, η Κίνα είχε κληθεί επίσης να
αντιμετωπίσει, σε πρώτο επίπεδο, κάποιες εσωτερικές προκλήσεις που αφορούσαν τις
ολοένα αυξανόμενες εισοδηματικές αποκλίσεις, τις αναπτυξιακές αποκλίσεις μεταξύ
ανατολικών και δυτικών περιφερειών, την μεγάλη εξάρτηση από τις εξαγωγές, την
διαφθορά αλλά και την μόλυνση του περιβάλλοντος. Η κινεζική κυβέρνηση επομένως,
επινόησε μια στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων, με την ονομασία «Στροφή
προς την Δύση», με στόχο τα προϊόντα που παράγονται στις δυτικές περιφέρειες, να
διοχετεύονται άμεσα προς την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Η ανάδειξη των πόλεων και
των περιφερειών ως σημαντικών παραγόντων της εξωτερικής πολιτικής,κάνει το εγχείρημα
περισσότερο ενδιαφέρον, καθώς ενσωματώνονται σε διεθνικά δίκτυα συνεργασίας και
γίνονται πιο εξωστρεφείς με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις
νέες ανάγκες.
Η επιτυχία όμως της πρωτοβουλίαςBRI, δεν εξαρτάται μόνο από την Κίνα. Οφείλει να
ξεπεράσει και αρκετά εξωτερικά εμπόδια, που κάνουν την εμφάνισή τους κατά καιρούς.
Ορισμένες χώρες από την αρχή που ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία, έδειξαν δυσπιστία ως
προς τα κινεζικά κίνητρα, γεγονός το οποίο ήταν εμφανές και σε προηγούμενες
περιπτώσεις επενδύσεων που δεν αφορούσαν το BRI. Η Αυστραλία για παράδειγμα,
απέτρεψε στο παρελθόν ορισμένες επενδύσεις κινεζικών κρατικών εταιρειών, όπως έγινε
και το 2016, όπου η Καμπέρα μπλόκαρε δύο επενδυτικές προσφορές από κινεζικές κρατικές
επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας και της γεωργίας, εκφράζοντας φόβο για τα εθνικά
της συμφέροντα και ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας. Η Μιανμάρ είχε επιδείξει
επίσης, κάποιο δισταγμό στην αποδοχή κινεζικών επενδύσεων το 2011, όταν η κυβέρνηση
εγκατέλειψε τα σχέδια για την κατασκευή του φράγματος Myitsone- ένα από τα
μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια της Κίνας στη χώρα-λόγω ανησυχιών για την ολοένα
αυξανόμενη κινεζική επιρροή και τις πιθανές περιβαλλοντικές ζημιές. Παρά το γεγονός
αυτό, η Κίνα εξακολουθούσε να είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Μιανμάρ, με
περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια δολάρια να επενδύονται σε επιχειρηματικά έργα στη
χώρα,το 2018. Η Ινδία, εμφανίστηκε και αυτή αρκετά διστακτική απέναντι στην
πρωτοβουλία της Κίνας, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την δημιουργία του CPEC (
China Pakistan Economic Corridor) μέσω της αμφισβητούμενης περιοχής Κασμίρ.
Μια άλλη επίπτωση αφορά την Ευρώπη και την αντιμετώπιση του «αργού θανάτου» της
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η απόφαση πολλών ευρωπαϊκών ναυπηγείων να
συνεργαστούν με την Κίνα, συνδέεται με την ελευθερία των οικονομικών τους παραγόντων
αλλά και με την αγορά κρουαζιερόπλοιων. Προκειμένου οι κλάδοι της ναυπηγικής
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Καθώς οι κινεζικές επενδύσεις αφορούν κυρίως έργα κατασκευής υποδομών,τα περισσότερα μέλη
του διαιτιτικού δικαστηρίου BRI, είναι ειδικοί στους τομείς της μηχανικής και των κατασκευών.
(China establishes “One Belt, One Road” Arbitration Court, chinagoabroad.com)
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βιομηχανίας, της ενέργειας και της ανοιχτής θάλασσας, να επιβιώσουν, η Ευρώπη είναι
αναγκασμένη να βρει τρόπους διατήρησης των εξειδικευμένων τεχνολογιών της μέσω της
καινοτομίας, όπως ακριβώς το έχει καταφέρει η Κίνα. Επιπλέον, με την επιλεκτικότητα που
χαρακτηρίζει την Κίνα στον τομέα των επενδύσεων, έχει καταφέρει να διαιρέσει τις
απόψεις κάποιων χωρών στην Ευρώπη, σε κρίσιμα θέματα. Το 2016, για παράδειγμα, η
Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Κροατία, ήταν υπεύθυνες για την αλλαγή μιας δήλωσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούσε την Κίνα. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η Κίνα να έχει
αποκτήσει μεγάλο έλεγχο εντός της ΕΕ, καθώς έχει εξετάσει ήδη επενδύσεις σε πέντε κράτη
που δεν ανήκουν στην ΕΕ, όπως είναι η Αλβανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ, η Σερβία
και το Μαυροβούνιο.
Οι οικονομικοί προβληματισμοί κάποιων χωρών επομένως, περιπλέκουν περαιτέρω αυτές
τις ανησυχίες. Για παράδειγμα, το διυλιστήριο Kara Balta-η μεγαλύτερη κινεζική επένδυση
της Κιργιζίας-αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα με την πλεονάζουσα παραγωγή τα
τελευταία χρόνια. Ένα άλλο γεγονός που οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη το Πεκίνο, είναι η
τρομοκρατική απειλή και η αυξανόμενη διείσδυση του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή της
Κεντρικής Ασίας, καθώς αποτελεί το ανατολικό σύνορο του Χαλιφάτου, σύμφωνα με το ISIS.
44
Η περιοριστική πολιτική που έχει ασκήσει η κινεζική κυβέρνηση στους μουσουλμάνους
της επαρχίας Xinjiang, σε συνδυασμό με την ανάδυση ισλαμικών κινημάτων, ίσως θέσει σε
κίνδυνο όχι μόνο το μέλλον των έργων υποδομής του BRI αλλά και των ανθρώπων που θα
εργαστούν πάνω σε αυτά. Ανησυχία προκαλούν και οι συνεχόμενες εσωτερικές αστάθειες
σε διάφορες μουσουλμανικές χώρες όπως το Αφγανιστάν. Μια άλλη πηγή προβληματισμού
προέρχεται από τη νότια κινεζική θάλασσα, καθώς η Κίνα είναι σε διαμάχη με πολλές
γειτονικές της χώρες όσον αφορά εδαφικά αλλά και κυριαρχικά δικαιώματα. Παρά τα
εμπόδια αυτά όμως,το BRI, είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο με άμεσα κέρδη, και έχει
αναγνωριστεί ως τέτοιο από τις περισσότερες χώρες-εταίρους.
6.ΟΙ ΕΞΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ
Όταν η Κίνα ξεκίνησε την πρωτοβουλία για την αναβίωση του δρόμου του μεταξιού,
καθορίστηκαν έξι οικονομικοί διάδρομοι, οι οποίοι θα αποτελούσαν το δαιδαλώδες
χερσαίο δίκτυο, που θα συνδέει την Κίνα με την Ευρώπη, δεδομένου ότι το BRI, καλύπτει
μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Ωστόσο, η συνδεσιμότητα των υποδομών, είναι ένα κρίσιμο
ζήτημα. Το κόστος συναλλαγής προϊόντων, κεφαλαίου, πληροφοριών και τεχνολογιών που
διακινούνται μεταξύ των περιφερειών, έχει μειωθεί και με αυτόν τον τρόπο έχει προωθηθεί
η ομαλή ροή και η βέλτιστη κατανομή των πόρων μεταξύ των περιφερειών. Η δημιουργία
λοιπόν των έξι μεγάλων οικονομικών διαδρόμων, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη
δημιουργία και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών και στην
οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής και ομαλής αγοράς στην Ευρασία. Η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και τον Ειρηνικό (UNESCAP), το
2017 σε μια έκθεσή τους ανέλυσαν κάθε διάδρομο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το
BRI θα ωφελήσει διαφορετικά την κάθε περιοχή.

44

Λάντζου Ηλιάνα- Ο παλιός και ο νέος Δρόμος του Μεταξιού: Η κατάρρευση ενός μύθουhttps://powerpolitics.eu/ο-παλιός-και-ο-νέος-δρόμος-του-μεταξιού/
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Οι βελτιώσεις στις εμπορικές συναλλαγές θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερα εμπορικά
κέρδη στους διαδρόμους Κίνας-Μογγολίας-Ρωσίας, Κίνας-Πακιστάν και ΚίναςΙνδοκίνας
Οι επενδύσεις σε βαριές υποδομές θα παράγουν μεγαλύτερα εμπορικά κέρδη στον
διάδρομο Κίνας-Πακιστάν, Κίνας-Ινδοκίνας και Μπαγκλαντές-Κίνας-Ινδίας-Μιανμάρ
Οι βελτιώσεις στην τεχνολογία πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών θα ωφελήσουν
περισσότερο τον διάδρομο Κίνας-Μογγολίας-Ρωσίας καθώς και τη Νέα
Ευρασιατική Γέφυρα

Αν και οι διάδρομοι αυτοί έχουν διαμορφωθεί, η εξέλιξή τους έχει προχωρήσει με
διαφορετικό ρυθμό, ενώ κάποιοι δεν θεωρούνται ακόμα πλήρως «ενεργοί». Αν κάποιος
όμως εξετάσει την πρόοδο και τις επενδύσεις που αφορούν τον καθένα και διαφέρουν
σημαντικά, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλοι έχουν τον ίδιο στόχο. Την επέκταση
δηλαδή της οικονομίας και την ενίσχυση του εμπορίου.
1)Οικονομικός διάδρομος Κίνας-Μογγολίας-Ρωσίας
Το 2016, σε μια συνάντηση των ηγετών της Κίνας, της Μογγολίας και της Ρωσίας, πάρθηκε
η απόφαση για την δημιουργία ενός οικονομικού διαδρόμου μέσω 7 τομέων συνεργασίας
μεταξύ των χωρών αυτών. Στόχος ήταν η βελτίωση των υποδομών μεταφοράς (και η
επέκταση των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσμων) μέσω της αναβάθμισης
των λιμανιών-εισόδων και της απλοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών. Οι δεσμεύσεις
που υποχρεώθηκαν οι τρείς χώρες να ακολουθήσουν, αφορούν τη συνεργασία στους τομείς
της ενέργειας, των ορυκτών πόρων, της τεχνολογίας, της γεωργίας, της μεταποίησης και της
δασοκομίας. Όσον αφορά το εμπόριο στις παραμεθόριες περιοχές αποφάσισαν να
διευρύνουν την συνεργασία τους στο τομέα των υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, της ιατρικής
περίθαλψης, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, του τουρισμού και της προστασίας του
περιβάλλοντος. Σε αυτό το σχέδιο ανάπτυξης, αρωγός στάθηκε η δημιουργία της γέφυρας
στο ποταμό Αμούρ που συνδέει οδικά την Ρωσία με την Κίνα. Τα έργα για την κατασκευή
της γέφυρας, άρχισαν από το 2016 και ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2019.
2) Οικονομικός διάδρομος Κίνας-Πακιστάν
Το Πακιστάν, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στη Μέση Ανατολή, τη Νότια και την Κεντρική
Ασία, κατέχει μια ιδιαίτερα προνομιούχα θέση όσον αφορά το εμπόριο. Η Κίνα, τα
τελευταία χρόνια στοχεύει στην ανάπτυξη μιας οικονομικής, κυρίως, συνεργασίας με το
Πακιστάν στο τομέα του εμπορίου αλλά και της άμυνας, προβαίνοντας στη σύναψη ενός
συμφώνου μεταξύ τους περί ελεύθερου εμπορίου το 2007. Ο οικονομικός διάδρομος που
συνδέει τη Κίνα με το Πακιστάν, αποτελεί ίσως το ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό έργο
του προγράμματος BRI, διότι εξασφαλίζει στη Κίνα την πρόσβασή της στον Ινδικό. Παρά το
γεγονός ότι η ανατολική Κίνα, έχει άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, το δυτικό και κυρίως το
κεντρικό μέρος της, περιβάλλονται από ξηρά. Επομένως, με αυτό το εγχείρημα αποκτά η
δυτική Κίνα εναλλακτική πρόσβαση στη θάλασσα μέσω του Πακιστάν. Έτσι, το Πεκίνο έχει
την δυνατότητα να πουλήσει πιο εύκολα τα προϊόντα του στην αναπτυσσόμενη μεσαία
τάξη του Πακιστάν, αλλά και το ίδιο θα αποκτήσει καλύτερες υποδομές, θα ενισχυθεί η
βιομηχανία του και θα δημιοργηθούν νέες θέσεις εργασίας έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η
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φτώχεια. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα εμπόδια και ενστάσεις για τον συγκεκριμένο
διάδρομο, κυρίως από την Ινδία καθώς ο διάδρομος διέρχεται μέσω της αμφισβητούμενης
περιοχής του Κασμίρ, το οποίο διαχειρίζεται το Πακιστάν, αυξάνοντας ολοένα και
περισσότερο τις ενστάσεις της Ινδίας για το μέγεθος της συνεργασίας των δύο κύριων
ανταγωνιστών της στην περιοχή. Τα εμπόδια όμως, δεν σταματούν εδω. Η πολιτική
αστάθεια που επικρατεί στο Πακιστάν, το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού
πιστεύουν ότι η ανάπτυξη θα επέλθει μόνο στη περιοχή του Punjab (από όπου θα
διέρχονται τα εμπορεύματα της Κίνας) και η παρουσία πολλών παραστρατιωτικών
οργανώσεων όπως είναι η Tehrik-i-Taliban Pakistan, δεν ευνοούν μια ομαλή και
μακροπρόθεσμη συνεργασία του Πακιστάν με την Κίνα.
3)Νέα Ευρασιατική Γέφυρα
Ο οικονομικός διάδρομος της νέας ευρασιατικής γέφυρας είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα
προγράμματα του BRI. Η Ευρασιατική γέφυρα άνοιξε τη δεκαετία του 1990 και χρησιμοποιείται ευρέως από το 2011. Αποτελεί έναν σιδηροδρομικό δίκτυο μήκους 10.800
χιλιομέτρων που συνδέει τις κινεζικές παράκτιες πόλεις Lianyungang και Rizhao στον
Ειρηνικό Ωκεανό και τις πόλεις του Ρόντερνταμ και της Αμβέρσας στον Ατλαντικό Ωκεανό.
Περιλαμβάνει τους σιδηροδρομικούς σταθμούς Lanzhou-Lianyungang και Lanzhou-Xinjiang,
ενώ εκτείνεται μέσω της ανατολικής, κεντρικής και δυτικής Κίνας. Ενώ η αρχική
Ευρασιατική Γέφυρα συνέδεε το ανατολικό λιμάνι του Βλαντιβοστόκ με το Ρότερνατμ μέσω
της Σιβηρίας και της Μόσχας, η νέα Ευρασιατική Γέφυρα στοχεύει στην ανάπτυξη και στην
αύξηση της συχνότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών μεταξύ Κίνας και Ευρώπης μέσω
του Καζακστάν, της Ρωσίας, της Πολωνίας και της Λευκορωσίας. Τα τρένα των
εμπορευμάτων συνδέουν το Τσονγκκίνγκ με το Ντούισμπουργκ, το Τσενγκντού με το
Λοτζ,το Γιουβού με τη Μαδρίτη, το Γιουχάν με το Αμβούργο και τη Λυών. Για να επιταχυνθεί
το εμπόριο σε αυτή τη διαδρομή και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στις θαλάσσιες
μεταφορές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτυγχάνει την απλούστευση των τελωνειακών
διαδικασιών.
4)Οικονομικός διάδρομος Κίνας-Κεντρικής Ασίας-Δυτικής Ασίας
O οικονομικός διάδρομος Κίνας-Κεντρικής Ασίας-Δυτικής Ασίας αποτελεί ένα από τα πιο
σημαντικά μέρη της πρωτοβουλίας «One Belt One Road»,και έχει μεγάλη στρατηγική
σημασία.Τα τελευταία χρόνια,έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι η Κίνα και οι χώρες της
Κεντρικής-Δυτικής Ασίας,έχουν εξελίξει την συνεργασία τους και έχουν σημειώσει θετική
πρόοδο αναφορικά με τον συντονισμό των πολιτικών τους,το απρόσκοπτο εμπόριο,την
οικονομική συνεργασία και τον δεσμό μεταξύ των ανθρώπων τους.Ο διάδρομος συνδέει
την κινεζική επαρχία Xinjiang με τη Μεσόγειο,μέσω του Καζακστάν,του Τζατζικιστάν,του
Ουζμπεκιστάν,του Τουρκμενιστάν,του Ιράν και της Τουρκίας.Ακολουθεί δηλαδή την αρχαία
πορεία του δρόμου του μεταξιού.Ο διάδρομος αυτός στοχεύει στην αποτελεσματικότερη
και καλύτερη σύνδεση όλων των περιφερειακών οικονομιών προς την Κίνα και την
Ευρώπη,στην αύξηση του εμπορίου μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών και προσφέρει ένα
νέο διηπειρωτικό δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των κρατών της Κεντρικής Ασίας.Σε αυτή τη
πρωτοβουλία ,υπάρχουν τέσσερις κοινότητες στο δίκτυο διαδρομών,η τουρκική,η ιρανική,η
κοινότητα της Δυτικής Κίνας και η κοινότητα της Κεντρικής Ασίας.Από διεθνή άποψη,η
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Κωνσταντινούπολη,η Τεχεράνη,το Urumqi και το Almaty είναι οι βασικότεροι κόμβοι
διαμεσολάβησης σε αυτόν τον διάδρομο.
5)Οικονομικός διάδρομος Χερσονήσου Κίνας-Ινδοκίνας
O οικονομικός διάδρομος της Χερσονήσου Κίνας-Ινδοκίνας είναι ένας οικονομικός
διάδρομος που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2010, γνωστός ως ο οικονομικός διάδρομος
Nanning-Σιγκαπούρης, πριν ενσωματωθεί αργότερα στην πρωτοβουλία BRI. Ο διάδρομος
αυτός συνδέει αρκετές πόλεις της Νότιας Κίνας με μεγάλες πόλεις της Νοτιοανατολικής
Ασίας όπως το Ανόι στο Βιετνάμ, την Μπανγκόγκ στην Ταϋλάνδη και τη Σιγκαπούρη, μέσω
σιδηροδρομικών γραμμών και αγωγών. Αποτελεί έναν σημαντικό μεταφορέα για την Κίνα
και την ASEAN45 για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους αλλά και έναν σημαντικό
δίαυλο και διακρατικό οικονομικό διάδρομο που συνδέει τον θαλάσσιο και τον χερσαίο
δρόμο του μεταξιού, την Κίνα και την Νοτιοανατολική Ασία. Η χερσόνησος της Ινδοκίνας
αποτελούσε τον ιστορικό άξονα του θαλάσσιου δρόμου του μεταξιού ανέκαθεν, λόγω των
μοναδικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, εφόσον
βρίσκεται μεταξύ Κίνας-Νότιας Ασίας και μεταξύ Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού. Επίσης, τα
στενά της Μάλακα που βρίσκονται στη Μαλαισιανή χερσόνησο, αποτελούν ένα διεθνές
στρατηγικό κανάλι όπως το Κανάλι του Παναμά και το Κανάλι του Σουέζ. Σκοπός του
συγκεκριμένου διαδρόμου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών που
εμπλέκονται, μέσω της ανάπτυξης των μεταφορών, των αυτοκινητοδρόμων, των
σιδηροδρόμων και των αεροπορικών συνδέσεων για την διευκόλυνση της ροής ανθρώπων,
αγαθών, κεφαλαίων και πληροφοριών.
6)Οικονομικός διάδρομος Μπαγκλαντές-Κίνας-Ινδίας-Μυανμάρ
Ο οικονομικός διάδρομος του Μπαγκλαντές, της Κίνας, της Ινδίας και της Μυανμάρ(BCIM)
,είναι μια πρωτοβουλία που συνέδεε την Ινδία και την Κίνα με τη Μυανμάρ και το
Μπαγκλαντές. Στόχος του διαδρόμου ήταν η καλύτερη σύνδεση της Κίνας με τα μεγαλύτερα
οικονομικά κέντρα της Βεγγάλης, η αύξηση του διαπεριφερειακού εμπορίου μέσω της
εξάλειψης των μη δασμολογικών εμποδίων, η ενίσχυση των υποδομών στις μεταφορές, η
εκμετάλλευση των κοινών ορυκτών, υδάτινων και δασικών πόρων αλλά και η μείωση της
φτώχειας στις περιοχές αυτές. Το 2015, η Κίνα είχε προτείνει να συμπεριληφθεί ο
συγκεκριμένος διάδρομος στην υλοποίηση του οράματός της One Belt One Road, με την
Ινδία όμως να διαφωνεί με το συγκεκριμένο εγχείρημα και να το μποϋκοτάρει με κάθε
μέσο. Τον Μάϊο του 2019, το BCIM δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των 35 διαδρομών
και έργων που εξέδωσαν οι κρατικοί ηγέτες που συμμετείχαν στο Φόρουμ του BRI, που
πραγματοποιήθηκε, υποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ότι ο συγκεκριμένος διάδρομος,
είχε αποσυρθεί από το BRI.
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Η Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι ένας διεθνής πολιτικός και οικονομικός
οργανισμός χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Δημιουργήθηκε στις 8 Αυγούστου 1967, με
πρωτοβουλία της Ινδονησίας, της Σιγκαπούρης, της Μαλαισίας, της Ταϊλάνδης και των Φιλιππίνων.
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Πηγή: Opinion: India nudges China toward Belt and Road changes,
https://www.gisreportsonline.com/opinion-india-nudges-china-toward-belt-and-roadchanges,politics,2762.html

7.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Από το 2013 που ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία Belt and Road Initiative (BRI), 126 χώρες
και 56 διεθνείς οργανισμοί σε ολόκληρη την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την
Αφρική και τη Νότια Αμερική υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας με την Κίνα,
προκειμένου να συμμετάσχουν στο αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Με τον συνολικό όγκο
συναλλαγών μεταξύ Κίνας και των συμμετεχόντων χωρών να ξεπερνά συνολικά τα 6
τρισεκατομμύρια δολάρια και την επιτακτική ανάγκη για πρόσθετες επενδύσεις αξίας 26
τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030 με σκοπό να διατηρηθούν οι ρυθμοί οικονομικής
ανάπτυξης, ο τομέας της χρηματοδότησης του έργου αποτελεί έναν παράγοντα ζωτικής
σημασίας για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της πρωτοβουλίας. Καθώς λοιπόν, το σχέδιοBRI
,έχει καταστεί συνώνυμο με την Κίνα, η ανάπτυξή του βασίζεται και σε άλλους εθνικούς
φορείς χρηματοδότησης (τράπεζες ή ταμεία). Στην πραγματικότητα, όλες οι συμμετέχουσες
χώρες έχουν προσφέρει το μερίδιό τους κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο,ειδικά όσον αφορά
την υποστήριξη των τοπικών βιομηχανιών και των επιχειρηματικών συμφερόντων τους.
Επίσης η Κίνα, έχει επενδύσει ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο των συνολικών της ξένων
επενδύσεων σε έργα σχετικά με το BRI. Παρακάτω, προσδιορίζονται οι σημαντικότερες
τράπεζες (κρατικές και μη), τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και οι διεθνείς
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που χρηματοδοτούν το BRI.
Policy Banks
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Οι λεγόμενες τράπεζες πολιτικής της Κίνας, ιδρύθηκαν το 1994 από το Κρατικό Συμβούλιο
της Κίνας με σκοπό την εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης και την
παροχή βοήθειας σε διάφορες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Ωστόσο κάθε μια
είναι ειδική σε συγκεκριμένους σκοπούς δανεισμού .
China Development Bank (CDB)
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Κίνας, χρηματοδοτεί έργα που αφορούν τις υποδομές, την
ενέργεια και τις μεταφορές και αποτελεί τον βασικό κινητήρα που ενισχύει τις πολιτικές
οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας. Ως εκ τούτου, είναι ένας σημαντικός οδηγός πίσω από
την πρωτοβουλία BRI και η συμβολή του αυξάνεται συνεχώς. Ταυτόχρονα είναι ο
μεγαλύτερος διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός και η μεγαλύτερη κινεζική τράπεζα
ως προς την χρηματοδότηση έργων, τον μακροπρόθεσμο δανεισμό και την έκδοση
ομολόγων, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ¼ των ομολόγων που έχουν εκδοθεί σε
γιουάν από τη χώρα.
Export-Import Bank of China (Exim)
Η Exim Bank, ειδικεύεται στην εφαρμογή της κινεζικής κρατικής πολιτικής στον τομέα της
βιομηχανίας, του εξαγωγικού εμπορίου, της οικονομικής διπλωματίας και των επενδύσεων
που αφορούν την διεθνή οικονομική συνεργασία. Δεδομένου του σημαντικού της ρόλου, η
συγκεκριμένη τράπεζα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη χρηματοδότηση του έργου
BRI.
Κρατικές Τράπεζες
Η Κίνα διεθέτει πολλές κρατικές τράπεζες,αλλά τέσσερις από αυτές εμπλέκονται όλο και
περισσότερο στην χρηματοδότηση του αναπτυξιακού σχεδίου καθώς συνδέονται με τις
μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις της Κίνας και τους παρέχουν μεγάλο μέρος της
χρηματοδότησής τους.
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
Με συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ICBC είναι η
μεγαλύτερη και η πολυτιμότερη τράπεζα στον κόσμο βάσει κεφαλαιοποίησης της αγοράς.
Agricultural Bank of China (ABC)
Η ABC αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο δανειστή της Κίνας με πάνω από 3,2
δισεκατομμύρια δολάρια και διαθέτει 320 εκατομμύρια πελάτες (φυσικά πρόσωπα), 2,7
εκατομμύρια εταιρικούς πελάτες και σχεδόν 24.000 καταστήματα. Η συγκεκριμένη τράπεζα
διέθεσε κεφάλαια για έργα του BRI όπως η κατασκευή του οικονομικού διαδρόμου
Yangtze.
China Construction Bank (CCB)
H CCB αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο βάσει κεφαλαιοποίησης της
αγοράς με περισσότερα από 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια και την έκτη μεγαλύτερη
εταιρεία παγκοσμίως.
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Bank of China (BOC)
H BOC είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειστής της Κίνας και η τέταρτη μεγαλύτερη
τράπεζα στον κόσμο βάσει κεφαλαιοποίησης της αγοράς με περισσότερα από 2,9
δισεκατομμύρια δολάρια.
Κρατικά Ταμεία
Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία ανήκουν στο κινεζικό κράτος και επενδύουν κυρίως σε
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως είναι τα ομόλογα,σε πολύτιμα μέταλλα,
ακίνητα και σε μετοχές (σε αντίθεση με τις κρατικές τράπεζες). Οι επενδύσεις τους αφορούν
και την παγκόσμια κλίμακα και γι’αυτό το λόγο χρηματοδοτούν έργα του BRI.
China Investment Corporation (CIC)
H CIC διαχειρίζεται ένα σημαντικό μέρος των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κίνας.
Επίσης, διαθέτει το κεφάλαιό της σε ιδιωτικές αγορές με έμφαση κυρίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του BRI.
China Life Insurance Company
Το 70% της συγκεκριμένης εταιρίας ανήκει στο κράτος και σχετικά πρόσφατα απέκτησε
την δυνατότητα να επενδύσει στον χώρο των ξένων ακινήτων. Όλο και περισσότερα
κονδύλια διοχετεύονται για έργα του BRI με στόχο την αύξηση των ξένων επενδύσεων σε
διάφορους τομείς.
China National Social Security Fund (SSF)
Το 5,94% του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης της Κίνας, προορίζεται για
επενδύσεις στο εξωτερικό, αλλά και σε χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο σχέδιο του BRI, με
κερδοφόρα έργα που θα μπορούσαν να αποφέρουν ισχυρές αποδόσεις και σταθερές
ταμειακές ροές.
The Silk Road Fund (SRF)
Το SRF είναι ένα κινεζικό κρατικό ταμείο που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει το BRI
και διευθύνεται από το Shanghai Gold Exchange. Επενδύει κυρίωςσε έργα υποδομών
εξόρυξης, και εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων. Στόχος του ταμείου είναι να διαχωρίσει τα
κέρδη μεταξύ των αναπτυσσόμενων και κυρίαρχων κρατών και παράλληλα να αυξήσει τις
καταθέσεις των φτωχώτερων χωρών και των επενδυτών τους.
Διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Ένας αυξανόμενος αριθμός πολυμερών επενδυτικών κεφαλαίων έχει αναδυθεί μεταξύ της
Κίνας και των συμμετεχόντων κρατών στο έργο του BRI.Αυτά τα ιδρύματα δεν
επικεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο στο BRI αλλά καλύπτουν ένα τεράστιο γεωγραφικό
του εύρος.
The World Bank
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Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ένας διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός, ο οποίος
παρέχει δάνεια για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων σε διάφορες χώρες.
Περιλαμβάνει 189 διαφορετικές χώρες ως μετόχους και έχει δύο θεσμούς, την Διεθνή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) και την Διεθνή Ένωση Ανάπτυξης (IDA).
Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της είναι η καταπολέμηση και η μείωση της φτώχειας
και συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε έργα τα οποία βρίσκονται εντός
της γεωγραφικής περιοχής του νέου δρόμου του μεταξιού. Συνεργάζεται με την AIIB για τα
αναπτυξιακά της σχέδια και ο μεγαλύτερος μέτοχός της αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο.
Asian Development Bank (ADB)
Η ADB είναι μια περιφερειακή τράπεζα ανάπτυξης που ιδρύθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1966
στην Μανίλα (Φιλιππίνες). Απαριθμεί 68 μέλη-μετόχους και επικεντρώνεται στις
επενδύσεις που αφορούν κυρίως την Ασία αλλά και έργα του BRI. Έχει στενή συνεργασία με
την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών, χρηματοδοτώντας από κοινού μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία αποτελούν τους
μεγαλύτερους μετόχους και ακολουθούν η Κίνα με την Ινδία.

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών αποτελεί μια πολυμερής τράπεζα ανάπτυξης
και έναν διεθνή χρηματοδοτικό οργανισμό που δρα σε περιφερειακό επίπεδο και έχει
στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την βελτίωση των υποδομών στην ευρύτερη περιοχή
της Ασίας-Ειρηνικού. Με έδρα το Πεκίνο,άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2016 και
μέχρι σήμερα αριθμεί 102 εγκεκριμένα μέλη παγκοσμίως. Επίσης διαθέτει ένα
συγκεκριμένο κεφάλαιο αξίας 100 δις δολαρίων, με την Κίνα να κατέχει το μεγαλύτερο
ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και ακολουθούν η Ινδία με την Ρωσία. Δεν δημιουργήθηκε
αποκλειστικά για την πρωτοβουλίαBRI, αλλά δεδομένου του μεγάλου γεωγραφικού πεδίου
εφαρμογής του έργου, πολλά από τα αναπτυξιακά του έργα,υποστηρίζονται από την ΑΙΙΒ.
Έχει συνεργαστεί ως επί το πλείστον με την Παγκόσμια Τράπεζα και την ADB, διότι δεν έχει
χρηματοδοτήσει ακόμη από μόνη της, εξ ολοκλήρου κάποιο έργο.
New Development Bank (NDB)
Η Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης, σχηματίστηκε από την Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία
και τη Νότια Αφρική με σκοπό την διευκόλυνση των επενδύσεων μεταξύ των εταίρων.
Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του έργου,έχει στόχο επενδύσεις στον
χώρο της πράσινης ενέργειας.
Η παραπάνω λίστα, είχε σκοπό να παρουσιάσει μια συνοπτική εικόνα της συνολικής
θεσμικής προσπάθειας που καταβάλει η Κίνα για την επίτευξη του σχεδίου BRI. Το
χρηματικό ποσό που κατευθύνει η Κίνα για τα έργα του σχεδίου (συμπεριλαμβανομένων
των καταναλωτιών αγαθών, των βιώσιμων πηγών ενέργειας και των υποδομών γεωργίαςύδρευσης), είναι συγκλονιστικό.
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Οι τράπεζες διαθέτουν το πλεονέκτημα να απολαμβάνουν χαμηλό κόστος δανεισμού,
διότι τα ομόλογα που διαθέτουν, έχουν πολύ χαμηλό επιτόκιο με αποτέλεσμα να μπορούν
να δανείζουν φθηνά σε κινεζικές εταιρίες που αναλαμβάνουν έργα υποδομής στα πλαίσια
του σχεδίου BRI. Με αυτόν τον τρόπο, οι κρατικές οικοδομικές επιχειρήσεις της Κίνας,
προσφέρουν άκρως ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών, σε αντίθεση με ξένες εταιρίες,
λόγω της εύκολης χρηματοδότησης. Ήδη από το 2013, όπου ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία
BRI, την πλειοψηφία των έργων υποδομών, έχουν αναλάβει πάνω από 85 κρατικές εταιρίες
της Κίνας, με το 90% σχεδόν των έργων για το BRI, να προέρχεται αποκλειστικά και μόνο
από κινεζικές εταιρίες. Το γεγονός αυτό,φέρνει σε πλεονεκτική θέση την Κίνα, έναντι των
άλλων κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς έχει την δυνατότητα να ασκεί
αυστηρό έλεγχο στους ξένους επενδυτές και στις ξένες κατασκευαστικές εταιρίες, με
αποτέλεσμα να μπορεί να ελέγχει και την απόδοση των έργων.
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι επενδύσεις της Κίνας στη ναυτιλία, στην ενέργεια, στις επιχειρήσεις, στην υψηλή
τεχνολογία, στα λιμάνια, στις πρώτες ύλες, στις οδικές μεταφορές κλπ, πραγματοποιούνται
πλέον σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης με δύο βασικούς στόχους. Την περαιτέρω
ανάπτυξη της κινεζικής και παγκόσμιας οικονομίας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της
γεωπολιτικής ισχύος της. Οι Κινέζοι έχουν την δυνατότητα να επενδύουν σε ολόκληρο τον
κόσμο διότι διαθέτουν τεράστια αποθεματικά και χαμηλό κόστος κεφαλαίου εξαιτίας της
κρατικής πολιτικής χορηγήσεων. Σημαντικές επενδύσεις τρέχουν ήδη σε ολόκληρη την
περιοχή της Ευρασίας και της Αφρικής μέσω του προγράμματος BRI. Η συγκεκριμένη
πρωτοβουλία της Κίνας αποτελεί μια διεθνή στρατηγική εμπορίου και ανάπτυξης.
Ξεκινώντας το 2013, το BRI βοηθάει την Κίνα στο να διεκδικεί ολοένα και περισσότερο
μεγαλύτερο ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες της
παγκοσμιοποίησης.
Ο παλιός δρόμος του μεταξιού, αποτελεί αδιαμφισβήτητα θα λέγαμε έναν θρύλο.
Ωστόσο, ο νέος δρόμος του BRI είναι ένα πραγματικό υπερπρότζεκτ. Στόχος της Κίνας είναι
να επανασυνδέσει τον κόσμο μέσω ενός τεράστιου δικτύου δρόμων, σιδηροδρόμων,
λιμένων αλλά και να κατασκεύασει τεχνολογικές υποδομές με σκοπό την επίτευξη της
παγκόσμιας διασυνδεσιμότητας με την προηγμένη τεχνολογία 5G, την οποία ανέπτυξε ο
μεγάλος κινεζικός τεχνολογικός «γίγαντας» Huawei. Τα συγκεκριμένα έργα υποδομής που
προβλέπονται από το κινεζικό σχέδιο,υπόσχονται σημαντικές αυξήσεις στην ταχύτητα των
μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών,μείωση του κόστους αλλά και δημιουργία πολλών
νέων θέσεων εργασίας. Η Ρωσία και η Κεντρική Ασία θα ενσωματωθούν ενιαία οικονομικά
δίκτυα με την Κίνα και ίσως και την Ευρώπη υπό το ευρύ φάσμα των έργων, συνδέοντας
παράλληλα την Νότια Ασία με τους φυσικούς πόρους και τις αγορές της Αφρικής και της
ευρύτερης Ευρασίας, μέσω της ξηράς και της θάλασσας. Βάσει των στοιχείων που
υπάρχουν,τα περισσότερα έργα είναι χερσαία με σκοπό την βελτίωση της αποδοτικότητας
των χερσαίων μεταφορών και την σύνδεση των νέων λιμένων, αεροδρομίων κλπ με τα ήδη
υπάρχοντα. Τα έργα που αφορούν την ξηρά, καλύπτουν ένα πυκνό δίκτυο χιλιομέτρων από
την Σιγκαπούρη μέχρι την Καλκούτα, από το Πακιστάν στην Τεχεράνη, από την
Κωνσταντινούπολη στην Μόσχα, από το Ρότερνταμ στη Λισαβόνα μέχρι και τη Θάλασσα της
Ιαπωνίας. Τα έργα που αφορούν τη θάλασσα, είναι σχετικά πολύ λιγότερα αριθμητικά, σε
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σχέση με τα χερσαία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατώτερης σημασίας και εμβέλειας.
Τα περισσότερα από αυτά είναι μετασχηματιστικά, ενώ άλλα αφορούν την περιοχή της
Αρκτικής.
Εαν ολοκληρωθεί πλήρως αυτό το έργο της Ευρασιατικής θα λέγαμε ολοκλήρωσης, θα
μειωθούν τα εμπόδια για μια παγκόσμια συνεργασία ενός δικτύου πολλών χωρών, το θα
οποίο περιλαμβάνει το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 55% σχεδόν του ΑΕΠ της. Η
οικονομική δέσμευση της Κίνας για τα έργα του BRI (1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια),
πιθανόν να τριπλασιαστεί μέχρι το 2049. Ωστόσο το Πεκίνο με την βοήθεια των εταίρων
του, στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκτελωνισμού, στη μείωση των
δασμολογικών φραγμών και στη διατήρηση της ασφάλειας κατά μήκος των διαδρομών.
Γι’αυτό το λόγο η Κίνα έχει υπογράψει πολλές συμφωνίες με άλλες χώρες ως προς την
μείωση των εμποδίων στο εμπόριο, την δημιουργία νέων χρηματοπιστωτικών φορέων και
στην εκτέλεση έργων υποδομής.
Το 1990, η Κίνα κατασκεύασε τον πρώτο αυτοκινητόδρομο αμερικανικού τύπου, ενώ από
το 2011 διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας. Η
πρώτη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας στην Κίνα, δημιουργήθηκε το 2007 και
υποστηρίζει επιβατικά τρένα ή εμπορευματικές αμαξοστοιχίες. Όλα αυτά τα οδικά και
σιδηροδρομικά δίκτυα, συνδέονται με ανάλογες υποδομές σε αεροδρόμια και λιμάνια,
καθώς η Κίνα έχει δημιουργήσει 82 νέα αεροδρόμια και επέκτεινε συνολικά 101. Με βάση
παρόμοια έργα τεράστιας κλίμακας και αντίστοιχων επενδύσεων, η Κίνα διαθέτει πλήρη
επίγνωση των δυνατοτήτων που μπορεί να της προσφέρει το αναπτυξιακό έργο BRI. Από
την ανακοίνωση του έργου το 2013 μέχρι το πρώτο θεσμικό κείμενο που συντάχθηκε το
2015 (Action plan of the Belt and Road Initiative) αλλά και των δύο Φόρουμ που
ακολούθησαν, ανέδειξαν το BRI ως το σημαντικότερο μέσο άσκησης της υψηλής κινεζικής
στρατηγικής και την εκπλήρωση των εθνικών της στόχων. Φυσικά, το γεγονός αυτό έχει
θορυθήσει αρκετές χώρες, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τον βασικό αντίπαλο. Τον Απρίλιο του
2019, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων της Βουλής Των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ο ναύαρχος John Richardson, ο οποίος είναι Διοικητής Ναυτικών
Επιχειρήσεων, μίλησε εκτενώς για το κινεζικό εγχείρημα και τα αποτελέσματα που θα
επιφέρει όταν ολοκληρωθεί πλήρως, τονίζοντας κυρίως την πλεονεκτική θέση που θα
αποκτήσει η Κίνα έναντι των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς.
Η συγκεκριμένη προσέγγιση φαίνεται να είναι μονόπλευρη βεβαίως και εύκολα μπορεί να
ισχυριστεί κάποιος ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να κρίνει από μόνη
της την πρωτοβουλία της Κίνας και να διαλέξει έαν η συνεργασία μαζί της θα αποτελέσει
μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία ή όχι. Για την Κίνα, η ανάπτυξη εναλλακτικών χερσαίων
και θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών και η σύναψη συμφωνιών με άλλα κράτη, είναι
αναγκαία. Όσον αφορά τις ανησυχίες και τους φόβους για μια πιθανή αναβάθμιση των
στρατιωτικών δυνατοτήτων της Κίνας, το Πεκίνο ακολουθεί μια πολιτική ισορροπίας θα
λέγαμε, μεταξύ της επιδίωξης ήπιας (σχετικά) προβολής της ισχύος της σε συνδυασμό με
την στρατηγική κατευνασμού. Επί τέσσερις συνεχόμενες δεκαετίες η Κίνα, έχει μετατρέψει
την αδυναμία της σε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, αξιοποιώντας το πολυάρθιμο και
χαμηλόμισθο εργατικό της δυναμικό με μια ισχυρή κεντρική διοίηκηση,κατορθώνοντας να
αναδειχθεί σε μια παγκόσμια οικονομική υπερδύναμη. Εξαιτίας πολλών παραγόντων
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(οικονομικών,κοινωνικών κ.ο.κ.), είναι σχετικά αδύνατο σήμερα για την Κίνα να διατηρήσει
αυτή την υπεροχή βάσει, μόνο της εγχώριας βιομηχανίας της. Συνεπώς είναι απόλυτα
λογικό, να επιδιώξει την απόκτηση μεγαλύτερης επιρροής σε άλλες χώρες, τον έλεγχο των
αναγκαίων φθηνών πρώτων υλών που χρειάζονται για την κατασκευή έργων αλλά και τον
έλεγχο των εμπορικών οδών.
Εύλογα λοιπόν, οι Κινέζοι διαφημίζουν το BRI, ως ένα σχέδιο ανάπτυξης, ειρήνης και
συνεργασίας το οποίο θα ενοποιήσει τους λαούς και θα επιλύσει οποιεσδήποτε διαφορές,
καθώς όλες οι συμμετέχουσες χώρες, θα αποκομίσουν οφέλη από αυτό. Πολλοί αναλυτές,
υποστηρίζουν ότι μέχρι το 2050, πάνω από τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι, θα έχουν
περάσει στη μεσαία τάξη. Αν και μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να κριθεί σωστά
η επιτυχία του έργου και επαληθευτούν αυτοί οι ισχυρισμοί, η Κίνα είναι πολύ κοντά στο να
πραγματοποιήσει όλα όσα οραματίζεται τα τελευταία χρόνια.
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