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Περίληψη: 

 

Σκοπός του πονήματος αυτού είναι η παρουσίαση των δύο οικονομιών με συγκριτική 

ματιά και η εξαγωγή συμπερασμάτων, όσον αφορά στην καθημερινή οικονομική και 

πολιτική ζωή των πολιτών τους. Τα συγκρινόμενα υποκείμενα της διεθνούς σκηνής 

παρουσίασαν ή παρουσιάζουν οικονομική άνοδο, υπο διαφορετικές συνθήκες και με 

διαδικασίες ακούσιες ή εκούσιες, ελεύθερες ή υποκινούμενες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

εκ της φύσης της, διαθέτει όργανα πολιτικά και πολύπλοκες διαδικασίες που 

συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του έργου των ηγετών της, ενώ από την άλλη, η Κίνα 

αποτελεί μία χώρα που αποφασίζει και ελέγχει τα του οίκου της με μοναδική 

αυστηρότητα, προσήλωση προς την ιεραρχία και τον έλεγχο. 

Τα δύο διαφορετικά συστήματα διακυβέρνησης των δύο αντιπαραβαλλόμενων μερών 

αποτέλεσαν και το κίνητρο μελέτης και σύγκρισής τους. Επιπλέον, ενισχυτικό 

κριτήριο επιλογής αυτών των εταίρων ήταν το οικονομικό μέγεθός τους, καθώς, και η 

γεωγραφική έκτασή τους και το μέγεθος του πληθυσμού τους. Δε μπορεί να 

παραβλέψει κανείς βλέποντας τα δύο μέλη, την Κίνα από τη μία και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση από την άλλη, ότι η Κίνα βρίσκεται σε μία οικονομική άνθηση πρωτόγνωρη 

για τα δεδομένα της και την εποχή την οποία διανύουμε, ενώ η Γηραιά Ήπειρος 

βρίσκεται αντιμέτωπη με μία (ακόμη) ισοπεδωτική οικονομική κρίση. Ωστόσο, 

τροφοδοτείται και το ερώτημα, θα καταστραφεί η Ένωση μέσα από την κρίση ή θα 

θιγεί περισσότερο η Κίνα από την αδιάκοπη κούρσα οικονομικής κυριαρχίας; 

Στην πορεία της εργασίας, θα παρατεθούν τα οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά 

και εργασιακά δεδομένα των δύο μελών, θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού των κοινών 

σημείων και καταγραφή των διαφορών που παρουσιάζονται. Βασικά ερωτήματα, τα 

οποία θα απαντηθούν είναι η πιθανότητα επιβίωσης ή περαιτέρω ανάπτυξης των δύο 

μερών αλλά και οι προοπτικές που εμφανίζονται σε κάθε περιοχή για την ανάπτυξη 

του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος. 

Μπορεί να μελετάται το ίδιο το οικονομικό σύστημα, ωστόσο, ο ανθρώπινος 

παράγοντας και οι δραστηριότητες και οι δράσεις του σε αυτό, δεν αποτελούν μία 

ξεχωριστή θεματική αλλά συνδράμουν και επηρεάζουν αναπόφευκτα την εξέλιξη των 

πραγμάτων, οπότε λαμβάνονται υπόψιν οι σχετικές παράμετροι.  

Και με την οικονομική αυτή ιστορία θα ξεκινήσει η επισκόπηση των οικονομιών της, 

υπό διαρκή προσπάθεια ολοκλήρωσης, Γηραιάς Ηπείρου και του επιθετικού Τίγρη 

της Ανατολής. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: οικονομιών, ολοκλήρωση, επισκόπηση, σύγκριση, διαδικασίες 
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Abstract: 

 

 

This thesis focuses on comparing the economies of EU and China, while, at the same 

time, reaching conclusions regarding the impact of their economic performance to the 

everyday life of their citizens, using also a political spectre of approach. 

  

It is established that, considering the particular circumstances and characteristics of 

each of the two economies, they both have managed to achieve a significant level of 

growth. The European Union is a model of partnership among member-state and, 

thus, there is an array of political means and decision-making procedures, established 

by the relevant treaties, in order to achieve the ultimate goal of European integration. 

China, on the other hand, is a sovereign State, influenced by its political history and 

partisan regime, with very strong self-determining schemes, which allow for total – 

and sometimes totalitarian - monitoring and control of all economic operations, at 

various levels of hierarchy. 

 

The differences between these two systems of governance provide a very stimulating 

initiative for examining and highlighting the contrast. Furthermore, it is imperative to 

take into account parameters such as the geographical, economic or population’s 

growth in both cases. At a glance, China is booming economically, while Europe has 

to face her worst financial crisis. And this sets the scenery for the crucial question of 

the analysis: Is the crisis capable to halt of even reverse the progress of the European 

Integration process or will China’s galloping rhythm of growth provide, in a 

globalised economic environment, a way-out that will help the EU to respire and enter 

the path of economic recovery? 

 

Through an elaborative analysis of the tax, finances, social security and labor data of 

the two “actors”, an effort is made to identify their common ground, as well as their 

differences. The issues to be dealt with, entail the possibility of survival or further 

development and the perspectives in each region for the future of their social and 

political systems. 

 

Such a study of the financial system is almost pointless when the human factor is not 

considered, as well as any influence it may exercise on the evolution of the 

surrounding conditions. 

 

 

 

Key words: economies, integration, analysis, contrast, procedures 
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Εισαγωγή 
 

Οι «χρυσές εποχές» των ισχυρών οικονομικών δυνάμεων φαίνεται πως για την ώρα 

έχουν δώσει τη θέση τους σε μία δυσχερή οικονομική συγκυρία. Η οικονομική 

άνθηση και ευημερία των κρατών είναι ένα κεφάλαιο αξιοσημείωτο και άξιο μελέτης 

στα πλαίσια της ανασύνθεσης του παγκόσμιου οικονομικού φιλελευθερισμού. Η 

οικονομική κρίση που βιώνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σχεδόν όλα τα 

ανεπτυγμένα κράτη του κόσμου, αλλά και η παράλληλη υποστηρικτική προσπάθεια 

που καταβάλλουν οι μη πληγείσες χώρες, προκειμένου να ενισχύσουν τους πληγέντες 

λαούς και να αποφύγουν μία ανάλογη μοίρα, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός 

συστήματος οικονομικής διαχείρισης με αλληλο-εμπλεκόμενους δρώντες και 

αλλεπάλληλες συνέπειες, οι οποίες προκαλούν δομικές, συστημικές, αλλά, και 

κοινωνικοπολιτικές αλλαγές με τη μορφή ντόμινο. Η αλληλο-συσχέτιση των 

δυνάμεων των κρατών-μελών, και γενικότερα των κρατών-μελών της παγκόσμιας 

οικονομίας, αλλά, και το ενδεχόμενο spill-over effect
1
 των πολιτικό-οικονομικών 

αποφάσεων δημιουργούν έναν ηθικό κίνδυνο
2
, όπου διακυβεύονται πλέον όλα σε 

σημαντικά μοιραίο βαθμό, ακόμη και εξαιτίας του πετάγματος μίας πεταλούδας 

(butterfly effect)
3
. 

 

                                                 
1
 Έννοια που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της θεωρίας του νεολειτουργισμού για την ολοκλήρωση, η 

οποία δηλώνει ότι υπάρχει διάχυση ολοκλήρωσης από τον έναν τομέα πολιτικής στον επόμενο, λόγω 

της λειτουργικής λογικής και/ή της μεταβίβασης πολιτικής πίστης μεταξύ των αρμόδιων για τη χάραξη 

πολιτικής που εμπλέκονται. Baylis John & Smith Steve, «Η παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής, 

Μία εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις», εκδόσεις επίκεντρο, 2005, σελ. 724 
2
 Με τον οικονομικό όρο «ηθικός κίνδυνος» (moral hazard) αποδίδεται μία κατάσταση κατά την οποία 

ένα συμβαλλόμενο άτομο επειδή προστατεύεται από κάποιον κίνδυνο, η συμπεριφορά του είναι 

διαφορετική σε σχέση με εκείνη που θα επιδείκνυε αν ήταν πλήρως εκτεθειμένο στον εν λόγω κίνδυνο. 

Για να γίνει κατανοητή η έννοια του ηθικού κινδύνου δίδεται το εξής απλό παράδειγμα: Ένα άτομο 

που έχει ασφαλίσει το αυτοκίνητό του κατά της κλοπής ενδέχεται να μην είναι και τόσο προσεκτικό 

όταν το παρκάρει σε μη φυλασσόμενο χώρο στάθμευσης κατά το κλείδωμα και την ενεργοποίηση του 

συναγερμού, καθώς γνωρίζει ότι σε περίπτωση κλοπής την ευθύνη για αποζημίωση φέρει η 

ασφαλιστική εταιρεία. Μπάρμπας Νικόλαος, «Συμβολή του ηθικού κινδύνου στη δημοσιονομική 

πειθαρχία της Ευρώπης», Επικαιρότητα, Εφημερίδα ΔΔ, 04/2011, σελ. 474. 
3
 Λόρεντζ Έντουαρντ, 1917-2008, Αμερικανός μετεωρολόγος που ανέπτυξε τη «Θεωρία του χάους». 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το σύστημα εξαρτάται από τις αρχικές συνθήκες. Έτσι, και μία 

απειροελάχιστη μεταβολή σε ένα σύστημα μπορεί να αλλάξει ριζικά την εξέλιξη των πραγμάτων. «Οι 

σημαντικότερες απώλειες του 2008» 

 http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathsport_24331_23/12/2008_261293 Ανακτήθηκε στις 

30/01/2011 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathsport_24331_23/12/2008_261293
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση
4
, αποτέλεσε ένα κοινό διακρατικό εγχείρημα με σκοπό την 

ενιαία πορεία των συμμετεχόντων κρατών στο οικονομικό γίγνεσθαι και την 

αμοιβαία συμπαράσταση με σκοπό την οικονομική πρόοδο και την αποφυγή 

κατάρρευσης του οικονομικού κατά βάση πειράματος. Παράλληλα αναπτύσσει μια 

πολιτική διάσταση με στόχο μία δημοκρατική ένωση με στόχους και θέληση 

(πολιτική) για τη χάραξη κοινής ή παράλληλης πορείας. 

 

Η Κίνα από την άλλη, αποτελούσε πάντοτε μία κλειστή αυτοκρατορική χώρα, η 

οποία έδωσε τα σκήπτρα στη «Μαοϊκή κυριαρχία», με πλούσια ιστορία και αυστηρές 

παραδόσεις. Η οικονομική της άνοδος ήταν τόσο ραγδαία, όσο και αντιφατική, 

καθώς, παράλληλα, χρειάστηκαν αρκετές υποχωρήσεις όπως το άνοιγμα της χώρας 

στα μάτια του υπόλοιπου κόσμου. 

  

Στο σημείο αυτό είναι επιβεβλημένη μια σύντομη αναδρομή στην οικονομική ιστορία 

των δύο συγκρινόμενων μερών, ως πλαίσιο για την ανάλυση που περιλαμβάνεται στα 

επόμενα κεφάλαια. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία κολοσσιαία «επιχείρηση» των ίδιων των κρατών-

μελών που τη συστήνουν, με έμφαση στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και της 

ευρωπαϊκής οικονομίας, για να ξεπεράσουν τα γεωγραφικά τους σύνορα και να 

προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή πλέον ταυτότητά τους, χωρίς οικονομικά, πολιτικά, 

κοινωνικά εμπόδια, αλλά επιδεικνύοντας θεαματικά μεγάλη αποδοχή και προσπάθεια 

«αφομοιωτικής ικανότητας» των πολιτισμικών και πολιτιστικών ποικιλομορφιών που 

διαθέτουν. Οι αρχές που έχουν θεμελιωθεί καθιστούν εφικτή σε μεγάλο βαθμό την 

εύρυθμη λειτουργία του Ευρωπαϊκού συστήματος και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη 

και αδιάκοπη πορεία προς την επιθυμητή σύγκλιση και ολοκλήρωση. Έννοιες, όπως η 

συνοχή και η ολοκλήρωση, δεν αποτελούν μόνο θεωρητικά κατασκευάσματα, αλλά, 

συνιστούν άξονες δράσης και κατευθυντήριες οδούς για τη λήψη αποφάσεων και τη 

διενέργειά τους.  

 

Η λειτουργία των τριών βασικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

                                                 
4
 Όπου Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 Κρατών – Μελών, 

ειδάλλως γίνεται η σχετική επισήμανση. 



 9 

συνθέτει την οργανική και λειτουργική διάσταση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που 

αναζητά νομιμοποίηση σε επίπεδο λαϊκής εντολής. Μία νομιμοποίηση ζωτική για τη 

συνέχιση της ενωσιακής πορείας. Παρά τις διευρυμένες προσπάθειες των αρχηγών 

των κρατών-μελών της Ένωσης, τα προβλήματα διαφαίνονται σε κάθε επίπεδο. Η 

διάκριση του Βορρά και του Νότου είναι κάθε άλλο παρά ασήμαντη και φυσικά, δεν 

έγκειται μόνο στη νοοτροπία και το έντονο μεσογειακό ταμπεραμέντο. Είναι μία 

διαφορά οικονομικής φύσεως, καθώς οι δυνατότητες ανάπτυξης ή και απορρόφησης 

της βαριάς βιομηχανικής δραστηριότητας του Βορρά από το φτωχό Νότο των 

«περήφανων» PIIGS είναι εξαιρετικά απίθανη. Οι πληθυσμιακές δυνατότητες του 

Νότου ασφαλώς και δεν είναι περιορισμένες, ωστόσο, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πλέον 

την είσοδο των Βαλκανίων τα οποία παρέχουν, όχι μόνο φθηνά εργατικά χέρια, αλλά 

και φθηνή καθημερινή ζωή με αποτέλεσμα οι μη έχοντες να εξαναγκάζονται σε μία 

μεταναστευτική κίνηση προς τις βαλκανικές αυτές χώρες (π.χ. Βουλγαρία) και να 

υπόκεινται οικειοθελώς και σιωπηρά σε μία καταπάτηση ανθρωπίνων και 

εργασιακών δικαιωμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει πως εκτός εργασιακού και 

οικονομικού πεδίου δε διάγουν μία καλή και αξιοπρεπή κατά τα άλλα ζωή. Η 

οικονομική κρίση αυτής της εποχής, εκτός από την Ευρωζώνη, φάινεται πως 

επηρεάζει και την ανάπτυξη αυτών των χωρών.
5
 

 

Η διάκριση που προαναφέρθηκε, δεν είναι μόνο Ευρωπαϊκό ζήτημα. Αποτελεί μία 

μικρότερη, επιμέρους διάκριση της παγκόσμιας διαφοροποίησης των χωρών του 

Νότου και του Βορά και ένα τμήμα της προσπάθειας αλληλεγγύης μεταξύ αυτών των 

μερών. Ουσιαστικά, η κοινοτική αρχικά, ενωσιακή πλέον, πολιτική αποσκοπούσε όχι 

μόνο στη συν-υπογραφή διμερών συμφωνιών και τη βελτίωση των διεθνών σχέσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων χωρών 

του Νότου. Στις υποανάπτυκτες αυτές περιοχές έγιναν και εξακολουθούν να 

πραγματοποιούνται προσπάθειες και έργα για την εφαρμογή οικονομικών και 

πολιτικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούσαν στη μακροπρόθεσμη οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη, ενίσχυση των δημοκρατικών καθεστώτων με την ανάπτυξη της 

έννοιας της δημοκρατίας και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. σχετικά 

με την ισότητα των δύο φύλων) και την περιβαλλοντική πολιτική. Η τελευταία, 

                                                 
5
 Οι οικονομίες των Βαλκανίων αντιμέτωπες με την παγκόσμια κρίση 

http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/el/features/setimes/features/2012/01/20/feature-04  

Ανακτήθηκε στις 22/01/2012. 

http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/el/features/setimes/features/2012/01/20/feature-04
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κρίθηκε εξαιρετικά αναγκαία, καθώς οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, συνήθως, 

επιβαρύνονται περισσότερο. Η μείωση της φτώχειας, αλλά, και των κλιματικών 

μεταβολών αποτέλεσαν το πεδίο εφαρμογής αναπτυξιακής πολιτικής για την 

ενωσιακή ατζέντα, προκειμένου, να μειωθεί η απόκλιση μεταξύ των χωρών του Βορά 

και του Νότου.
6
 

 

Η ίδια η Ένωση βέβαια, υποχρεούται, όπως προβλέπει η Συμφωνία του Σέγκεν
7
 

(χρήσιμη αν αξιοποιηθεί ορθολογικά) να ανοίξει τα σύνορα, όσον αφορά στην 

ανταλλαγή προϊόντων, ιδεών, κεφαλαίων και ανθρώπων. Όχι μόνο πλήθος ατόμων 

μετακινείται καθημερινά, αλλά, έχει διαφανεί και το φαινόμενο χώρες-μέλη να 

εισάγουν προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή, ενώ, θα μπορούσαν να τα παράγουν οι ίδιες 

και μάλιστα σε καλύτερη ποιότητα. Δε μπορούμε, όμως, να θεωρήσουμε πως πέτυχε 

το τρίτο κομμάτι, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Είναι πολύ χαρακτηριστική η 

ανάπτυξη των εθνικιστικών και εθνοτικών κινημάτων στο εσωτερικό της Ένωσης και 

σε περιπτώσεις γενικευμένης κρίσης ή προβλημάτων δεν είναι άγνωστη η τάση 

αποκλεισμού μίας χώρας-μέλους στο εσωτερικό και την αυτοδυναμία (όση διαθέτει) 

της κυβέρνησής της (έχουμε συναντήσει ξανά «κενές θέσεις» στην ιστορία της Ε.Ε.)
8
 

                                                 
6
  Μούσης Νίκος, «Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο, οικονομία, πολιτική», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 

2003, σελ. 518-519. 

Και «Συστημική κρίση και διαμάχες στην Ευρωζώνη» 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/15-d%20Pantsios%20Nikolakopoulos%20287-

304.pdf σελ. 290 Ανακτήθηκε στις 25/01/2012. 
7
 Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν του 1985. Ο χώρος Σένγκεν 

αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες που έχουν 

υπογράψει τη συμφωνία κατήργησαν τα εσωτερικά σύνορα , αντικαθιστώντας τα με ενιαία εξωτερικά 

σύνορα. Εντός του χώρου αυτού εφαρμόζονται κοινοί κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά τις 

θεωρήσεις για διαμονές σύντομης διάρκειας, τις αιτήσεις ασύλου και τους ελέγχους στα σύνορα. 

Ταυτόχρονα, για τη διασφάλιση της ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν, ενισχύθηκαν η συνεργασία 

και ο συντονισμός μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών. Η συνεργασία 

Σένγκεν ενσωματώθηκε στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τη συνθήκη του Αμστερνταμ, το 

1997. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι χώρες που συμμετέχουν στη συνεργασία Σένγκεν μέλη του χώρου 

Σένγκεν, είτε γιατί δεν επιθυμούν την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες του 

χώρου αυτού είτε γιατί δεν πληρούν ακόμα τους απαιτούμενους όρους για την εφαρμογή του 

κεκτημένου του Σένγκεν.  

«Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν»  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_

immigration/l33020_el.htm Ανακτήθηκε στις 23/07/2011. 
8
 Η κρίση της κενής έδρας (1965) 

Η Γαλλία, λόγω της αντίθεσής της σε ορισμένες προτάσεις της Επιτροπής που αφορούσαν, μεταξύ 

άλλων, τη χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, έπαυσε, από τον Ιούλιο του 1965, να 

συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου και έθεσε ως προϋπόθεση για την εκ νέου ανάληψη της 

θέσης της πολιτική συμφωνία σχετικά με τον ρόλο της Επιτροπής και τη λήψη αποφάσεων με 

πλειοψηφία. Το επεισόδιο αυτό στην ιστορία της Ευρώπης είναι γνωστό ως η «κρίση της κενής 

έδρας». Η επίλυση της κρίσης επιτεύχθηκε χάρη στο Συμβιβασμό του Λουξεμβούργου (Ιανουάριος 

του 1966) σύμφωνα με τον οποίο «όταν διακυβεύονται πολύ σημαντικά συμφέροντα ενός ή πολλών 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/15-d%20Pantsios%20Nikolakopoulos%20287-304.pdf
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/15-d%20Pantsios%20Nikolakopoulos%20287-304.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_el.htm
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Η διακίνηση αυτή παρά τον οικονομικό όλεθρο των ημερών μας, βοήθησε στο 

μέγιστο στην περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη ανεπτυγμένων κρατών που διέθεταν και 

αξιόλογα συστήματα κοινωνικής και πολιτικής διαχείρισης. Η ανταλλαγή ιδεών 

ενίσχυσε τα συστήματα αυτά, ενώ το άνοιγμα των αγορών προσέλκυσε εργατικό 

δυναμικό πάσης φύσεως και ειδικότητας.
9
 

 

Η Κίνα από την άλλη, επέτρεψε στους αυστηρούς ηθικούς και εθιμικούς της κανόνες 

να χαλαρώσουν και να προσεγγίσουν τα Δυτικά και κυρίως τα αμερικανικά πρότυπα 

με αποτέλεσμα να γίνει μία χώρα φιλική προς τον κάθε Δυτικό άνθρωπο. Τα 

εργασιακά ζητήματα ασφαλώς και προξένησαν μεγάλες μεταβολές καθώς 

δημιουργήθηκε μία τάση μετακίνησης και μεταφοράς των επιχειρήσεων σε ασιατικά 

εδάφη με σκοπό την ανεύρεση της έρευνας, της ανάπτυξης, της τεχνολογίας και της 

αναγκαίας για αυτήν τεχνογνωσίας και μάλιστα σε πολύ χαμηλό κόστος. Και όχι 

μόνο επειδή, εκεί εδρεύουν μεγάλα εργαστήρια-φυτώρια νέων επιστημόνων αλλά και 

επειδή η νέα μόδα της καταναλωτικής μανίας έχει σκορπίσει την ανάγκη στο Δυτικό 

πληθυσμό να αποκτά ότι πιο σύγχρονο, στη χαμηλότερη τιμή και με το καλύτερα 

αντιγραμμένο design. Έτσι, οι τηλεοράσεις και οι συσκευές blackberry μπορεί να 

καίγονται ξαφνικά, αλλά κρατάνε τουλάχιστον, όσο κρατάει και η μόδα της εποχής. 
10

 

 

                                                                                                                                            
χωρών, τα μέλη του Συμβουλίου επιδιώκουν να καταλήξουν σε λύσεις που μπορούν να γίνουν δεκτές 

από όλους σε πνεύμα σεβασμού των αμοιβαίων συμφερόντων». 

 «Οι κρίσεις και η αντίσταση των κυρίαρχων κρατών (1961-1970) 

 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_introduction_el.htm 

Ανακτήθηκε στις 23/07/2011. 

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Σαρλ Ντε Γκωλ αντιτάχθηκε στις υπερεθνικές συνέπειες των προτάσεων 

αυτών και με την ίδια ευκαιρία εξέφρασε την αντίθεσή του στον, κατά τη γνώμη του, διογκωμένο ρόλο 

της Επιτροπής και στην επικείμενη προοπτική να μεταβεί η κοινότητα σε ένα στάδιο ανάπτυξης στο 

οποίο θα λαμβάνονται περισσότερες αποφάσεις με πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Όταν δεν κατέστη 

δυνατή η επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο για τα θέματα αυτά, η Γαλλία απέσυρε τους 

εκπροσώπους της από τα όργανα λήψης αποφάσεων της Κοινότητας  μολονότι συνέχισε να εφαρμόζει 

το κοινοτικό δίκαιο. Κάτω από έντονες πιέσεις η Γαλλική κυβέρνηση δέχτηκε μία επίφαση συμφωνίας 

στη διάρκεια έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο. Το αποτέλεσμα ελάχιστη δόση 

συμφωνίας ή πραγματικού συμβιβασμού εμπεριέχει, καθώς αποτελεί σύμφωνα και με το επίσημο 

ανακοινωθέν καταγραφή διαφωνιών. Neil Nugent, «Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση», Σαββάλας, 2004, σελ.245. 
9
  «Πολύ μεγάλες διαφορές στο εργατικό δυναμικό των κρατών-μελών της Ε.Ε. για το 1997-2007» 

http://vex.kapatel.gr/PDF/rsc/52a88f2e/tmp6.pdf  Ανακτήθηκε στις 25/01/2012. 
10

 «Το κινεζικό μαρτύριο της Apple» http://www.tanea.gr/kosmos/article/?aid=4690318 Ανακτήθηκε 

στις 31/01/2012.  

Και «έκθεση προς τον Υπουργό ανάπτυξης διατάξεις, διαδικασίες και συνθήκες διάθεσης και 

διακίνησης ηλεκτρολογικού υλικού και συσκευών. προτάσεις συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου», 

Ιούλιος 2005, Επιτροπή Απόφασης, Οικ. 8967/895/2005-04-26, ,Υπουργείο Ανάπτυξης, σελ.21. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_introduction_el.htm
http://vex.kapatel.gr/PDF/rsc/52a88f2e/tmp6.pdf
http://www.tanea.gr/kosmos/article/?aid=4690318
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Αυτό το καταναλωτικό πνεύμα διάβασαν οι εταιρίες της Κίνας στα μάτια των 

Δυτικών και προσήλθαν με χαρτοφυλάκια και δελεαστικά πακέτα προσφορών στις 

Ευρωπαϊκές χώρες, συνάπτοντας συμφωνίες και συμβάσεις σε τιμές κόστους. Το αν 

ζημιώθηκε η τοπική, εγχώρια Ευρωπαϊκή αγορά είναι ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει 

να εξεταστεί αναφορικά με την παραχώρηση ή την αδικαιολόγητη απόκτηση 

δικαιωμάτων από την Κινεζική αντιπροσωπία. Η φιλήσυχη παραμονή τους αλλά και 

η αξιοθαύμαστη προσήλωσή τους στα παραδοσιακά τους γνωρίσματα και 

κληροδοτήματα τους καθιστά εξαιρετικά φιλικούς ως χώρα στον υπόλοιπο κόσμο και 

ίσως δημιουργεί και την εντύπωση πως κανείς δε μπορεί να απειληθεί σοβαρά από 

ένα λαό του τσαγιού και των ήπιων πολεμικών τεχνών, παραγνωρίζοντας βέβαια, το 

γεγονός πως υπάρχουν εξαιρετικά επικίνδυνες και θανατηφόρες κινήσεις, που 

αντικατοπτρίζουν μία πολύ δυναμική, αλλά και ταυτόχρονα ήρεμη κοσμοθεωρία.
11

 

 

Οι ανωτέρω πρώτες παρατηρήσεις καταδεικνύουν το ότι η συγκριτική επισκόπηση 

δυο οικονομικών συστημάτων, όπως αυτό της ΕΕ και αυτό της Κίνας, αποτελεί μια 

ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα προκληση, και ως προς την ουσιαστική αλλά και ως προς 

την διαδικαστική/μεθοδολογική διάσταση της. Για το λόγο αυτό πρέπει να τεθεί, 

έστω σε αδρές γραμμές, το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της συγκριτικής προσέγγισης. 

 

Πράγματι, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη δημόσια 

ζήτηση για διεθνείς συγκριτικές έρευνες σ' όλα τα κοινωνικοοικονομικά πεδία. Τα 

αποτελέσματα αυτών των ερευνών χρησιμεύουν συχνά ως βάση για το σχεδιασμό ή 

την εισαγωγή κάποιων νέων δημόσιων πολιτικών ή μέτρων και ως εκ τούτου 

αυξάνεται και η «εμπορική» τους αξία στα πλαίσια των πολιτικών και 

δημοσιογραφικών συζητήσεων. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθεται στην 

περίπτωση αυτών των ερευνών είναι αν και κατά πόσο τηρούνται κάποιοι βασικοί 

μεθοδολογικοί κανόνες. Πολλές φορές διαπιστώνει κανείς ότι οι σύγχρονες 

συγκριτικές έρευνες δεν εκπληρώνουν κάποια βασικά μεθοδολογικά κριτήρια, κάτι το 

οποίο έχει να κάνει τόσο με την αλλαγή της δημόσιας ζήτησης, η οποία 

προσανατολίζεται προς μια γρήγορη και μαζική παραγωγή ερευνών, όσο και με μια 

                                                 
11

 «Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 2009-2010» 

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad82CCD%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%

B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%8

2%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1

%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf σελ.14 

Ανακτήθηκε στις 25/01/2012.  

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad82CCD%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad82CCD%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad82CCD%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad82CCD%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
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αλλαγή των τρόπων παραγωγής της «επιστημονικής γνώσης». Έτσι, ως προς το 

υποκείμενο της συγκριτικής έρευνας (π.χ. ερευνητές) καταγράφονται προβλήματα 

ετερογένειας (λ.χ. θεωρητικό υπόβαθρο, επιστημονικές σχολές στις οποίες πιθανά 

πρόσκεινται) και θεσμικής ερευνητικής υποδομής (π.χ. άλλη η λογική της έρευνας σε 

ένα Πανεπιστήμιο και άλλη σε ένα ερευνητικό κέντρο δημοσίων ή ιδιωτικών 

συμφερόντων). Ως προς δε το αντικείμενο της συγκριτικής έρευνας, τα 

χρησιμοποιούμενα εμπειρικά και στατιστικά δεδομένα συχνά ελέγχονται για τη 

συγκρισιμότητα τους π.χ. λόγω ουσιαστικών ελλείψεων ή επειδή τα στοιχεία  δεν 

ανταποκρίνονται στη χρονική περίοδο που καλύπτει η έρευνα. Επιπλέον, οι πηγές 

αυτών των δεδομένων, οι λόγοι για τους οποίους συλλέχθηκαν και η μεθοδολογία 

συλλογής τους μπορούν να διαφέρουν σημαντικά από τη μια χώρα στην άλλη. Τα 

στατιστικά δεδομένα δεν πρέπει να νοούνται ως αντικειμενικά αλλά ως κοινωνικές 

κατασκευές που προκύπτουν μέσα από τη διάδραση μεταξύ του στατιστικολόγου και 

των ερευνητικών αιτημάτων που διατυπώνονται από τους εθνικούς φορείς. Οι όποιες 

στατιστικές, τα όποια ποσοτικά ή ποιοτικά ερευνητικά αποτελέσματα δεν 

«...αναπαράγουν ποτέ ακατέργαστα γεγονότα διότι αυτά τα τελευταία δεν υπάρχουν. 

Τα δεδομένα κατασκευάζονται βάσει όλων των ειδών των "συμβάσεων", διοικητικών 

συμβάσεων, νομικών ή θεσμικών όπως και κοινωνικών συμβάσεων».
12

 

 

Συγκριτική έρευνα ονομάζεται η σύγκριση ανάμεσα σε αναπαραστάσεις που 

αναφέρονται σε δύο ή περισσότερους διαφορετικούς κοινωνικούς σχηματισμούς. Η 

συγκριτική έρευνα παρουσιάζει δύο ειδών δυσκολίες: Η πρώτη σχετίζεται με τη 

σύγκριση αναπαραστάσεων που αναφέρονται σε διαφορετικές συγκυρίες. Η δεύτερη 

σχετίζεται με το γεγονός ότι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αναφέρονται σε 

διαφορετικούς κοινωνικούς σχηματισμούς, οι οποίοι -ακριβώς γι' αυτό το λόγο- 

απαιτούν διαφορετική αναπαράσταση. Υπάρχει ωστόσο και μία τρίτη δυσκολία που 

πρέπει να ξεπεραστεί: Οι συγκεκριμένες αναπαραστάσεις δεν έχουν παραχθεί μέσα 

από τα ίδια θεωρητικά και τεχνολογικά εργαλεία, με αποτέλεσμα να είναι ασύμβατες. 

Η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι κατά κανόνα η συγκριτική έρευνα εκπονούνταν με 

«εθνική στόχευση» που αντανακλούσε τις προτεραιότητες των επί μέρους χωρών. 

Στην καλύτερη περίπτωση τα κοινά ερευνητικά αποτελέσματα μοιράζονταν έννοιες 

                                                 
12

 Καρακιουλάφη Χρ. , Μεθοδολογικά Ζητήματα στη Διεθνή Συγκριτική Έρευνα: Το Παράδειγμα των 

Εργασιακών Σχέσεων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 115, 2004, σελ. 75-100 και τις εκεί 

βιβλιογραφικές παραπομπές. 
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σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αλλά υπήρχε δυστοκία στη δημιουργία κοινής βάσης η 

οποία θα εμπεριέχει ταυτόσημους ή τουλάχιστον λειτουργικά ισοδύναμους δείκτες 

μεταξύ των χωρών. Εν τούτοις, η εκ των υστέρων ομοιογενοποίηση των διαθέσιμων 

δεδομένων και ένας a priori συντονισμός για οργάνωση της μελλοντικής παραγωγής 

δεδομένων μέσω κοινών προγραμμάτων συγκριτικής έρευνας αποτελούν τον πυρήνα 

καινοτόμων προσπαθειών κοινής ευρωπαϊκής κοινωνικής έρευνας με συγκριτικό 

χαρακτήρα. Έτσι, ενώ έχουμε δεδομένα σε μεγάλο αριθμό θεματικών περιοχών, τα 

συγκριτικά δεδομένα δεν είναι ακόμη επαρκώς ενσωματωμένα, οι μεταβλητές δεν 

έχουν τυποποιηθεί και/ή τουλάχιστον εναρμονισθεί (ομοιογενοποίηση) για διεθνή ή 

διαχρονική σύγκριση. Οι προσπάθειες εξάλλου που γίνονται στην κατεύθυνση αυτή 

δεν έχουν επιλύσει, προς το παρόν, το πρόβλημα της ασυμβατότητας των 

δεδομένων.
13

  

 

Παρόλες τις αδυναμίες, κύριος στόχος της συγκριτικής μεθοδολογίας υπήρξε μέχρι 

σήμερα ο έλεγχος της θεωρίας και η παραγωγή συμβατών αναπαραστάσεων 

διαφορετικών κοινωνικών σχηματισμών (π.χ. κρατών ή συναφών οντοτήτων όπως η 

ΕΕ). Η σύγκριση διαφορετικών κοινωνικών σχηματισμών απαιτεί ωστόσο την 

υιοθέτηση ενός σταθερού σχήματος καταγραφής που να καθιστά τα δεδομένα που 

αναφέρονται στους διαφορετικούς κοινωνικούς σχηματισμούς συγκρίσιμα. Σε αυτό 

το σημείο πρέπει να τονιστεί η έννοια της συγκρισιμότητας. Προκειμένου να 

επιτευχθεί σύγκριση, πρέπει να γίνει «...μια συστηματική διασταυρωμένη ανάλυση 

φαινομένων, που είναι ταυτόχρονα όμοια και διαφορετικά» και να παρουσιαστούν 

και να αναλυθούν με συστηματικό τρόπο διάφορα δεδομένα προκειμένου να βρεθεί 

μια εξήγηση για τις καταγεγραμμένες διαφορές και ομοιότητες.
14

 

 

Στη σχετική βιβλιογραφία καταγράφονται τρεις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της 

συγκριτικής ερευνητικής μεθοδολογίας: η διεθνική (cross-national), η δια-

πολιτισμική (cross-cultural) και η κοινωνιακή (societal) προσέγγιση. Η διεθνή 

προσέγγιση ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη τις δεκαετίες του '50 και του '60. Οι σχετικές 

έρευνες έδιναν συνήθως έμφαση στο ρόλο της τεχνολογίας, ως παράγοντα αλλαγής 

                                                 
13

 Κονδύλη Δημ. , Λιναρδής Απ. , Ερευνητικές Υποδομές: Το ψηφιακό περιβάλλον της Συγκριτικής 

Έρευνας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 115, 2004, σελ. 119-138 και τις εκεί βιβλιογραφικές 

παραπομπές για περισσότερες λεπτομέρειες.  
14

  Καρακιουλάφη Χρ. , Μεθοδολογικά Ζητήματα στη Διεθνή Συγκριτική Έρευνα: Το Παράδειγμα των 

Εργασιακών Σχέσεων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 115, 2004, σελ. 75-100 και τις εκεί 

βιβλιογραφικές παραπομπές. 
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και προόδου, ενώ διέπονταν και από έναν εξελικτισμό. Ως σημείο αναφοράς 

χρησιμοποιούσαν συχνά τα αναπτυξιακά μοντέλα των ανεπτυγμένων χωρών 

προκειμένου να καταταχτούν οι υπό σύγκριση χώρες ανάλογα με το επίπεδο της 

ανάπτυξης και εξέλιξής τους. Παράλληλα, διέβλεπαν μια τάση σύγκλισης των 

εθνικών αναπτυξιακών μοντέλων - και όχι μόνο. Η πολιτισμική προσέγγιση εξετάζει 

το ερευνώμενο το εθνικό πλαίσιο με όρους εθνικής κουλτούρας, ενώ οι σχετικές 

συγκριτικές έρευνες επικεντρώνονται στην ανάδειξη των διαφορών μεταξύ των υπό 

σύγκριση χωρών ή οντοτήτων. Ειδικότερα, σ' αυτές τις αναλύσεις η εθνική 

κουλτούρα φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τα υπό μελέτη φαινόμενα. Αυτό έχει 

δύο συνέπειες στο επίπεδο των συγκριτικών ερευνών μεταξύ διαφορετικών χωρών ή 

οντοτήτων. Πρώτον, στα πλαίσια μιας τέτοιας σύγκρισης παρατηρείται μια δυνατή 

ασυνέχεια μεταξύ των υπό μελέτη φαινομένων από τη μια χώρα στην άλλη, κάτι το 

οποίο οφείλεται στην πολιτισμική ιδιαιτερότητά τους. Δεύτερον, παρατηρείται μια 

δυνατή συνέχεια μεταξύ της εθνικής κουλτούρας και των υπό μελέτη φαινομένων, 

δεδομένου ότι αυτά νοούνται ως κομμάτι του ιδίου πολιτισμικού σύμπαντος. Μ' άλλα 

λόγια, το μακρο-επίπεδο (εθνική κουλτούρα) επηρεάζει σημαντικά το μικρο-επίπεδο 

και η παρατηρούμενη ασυνέχεια μεταξύ των υπό σύγκριση φαινομένων είναι το 

αποτέλεσμα της πολιτισμικής τους ιδιαιτερότητας, της ένταξής τους σε μια εθνική 

κουλτούρα. Η κοινωνιακή προσέγγιση, τέλος, προτάθηκε στα μέσα περίπου της 

δεκαετίας του '70 και ουσιαστικά προκρίνει την ανακατασκευή των υπό σύγκριση 

κατηγοριών/δεδομενων μέσα από την «επανατοποθέτησή» τους στο «πεδίο», του 

οποίου και αποτελούσαν μέρος. Παρά το ότι η «κοινωνιακή ανάλυση» βασίστηκε 

κυρίως σε στατιστικά δεδομένα και μονογραφίες επιχειρήσεων, ακόμα και οι 

κατηγορίες της στατιστικής ανάλυσης «κοινωνικοποιήθηκαν», δηλαδή 

συσχετίστηκαν με τις κοινωνικές συνθήκες της παραγωγής τους.
15

 

  

Με βάση τα ανωτέρω, είναι πρόδηλο ότι η πρωτογενής παραγωγή συγκριτικών 

δεδομένων είναι μια ακριβή, δύσκολη και κυρίως χρονοβόρα διαδικασία, και η 

σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικούς κοινωνικούς σχηματισμούς συχνά βασίζεται στη 

δευτερογενή ανάλυση ήδη διαθέσιμων δεδομένων που έχουν προκύψει από 

ανεξάρτητες μεταξύ τους καταγραφές. Για να καταστούν όμως αυτά τα διαφορετικά 

                                                 
15

 Καρακιουλάφη Χρ. , Μεθοδολογικά Ζητήματα στη Διεθνή Συγκριτική Έρευνα: Το Παράδειγμα των 

Εργασιακών Σχέσεων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 115, 2004, σελ. 75-100 και τις εκεί 

βιβλιογραφικές παραπομπές.  
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σύνολα δεδομένων συγκρίσιμα είναι απαραίτητος ο μετασχηματισμός των 

δεδομένων. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη της δευτερογενούς ανάλυσης είναι η 

παραγωγή δεδομένων ικανών να αξιοποιούνται όχι μόνο από τους ερευνητές που τα 

παράγουν αλλά και από τρίτους. Αυτό ακριβώς το στοιχείο της μετατροπής 

δεδομένων σε νέα στοιχεία («μεταδεδομένα» κατά τη συναφή ορολογία) εμπεριέχεται 

στα δυο πρώτα κεφάλαια της παρούσας εργασίας, όπου καταγράφονται τα στοιχεία 

των οικονομιών της ΕΕ και της Κίνας κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέψει τη μεταξύ 

τους σύγκριση στα επόμενα δυο κεφάλαια της εργασίας υπό μορφή ομοιοτήτων και 

διαφορών. 
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Κεφάλαιο 1ο  

 

Η οικονομική ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως δημιούργημα των κρατών-μελών, αποτελεί, παρά τις όποιες 

αδυναμίες του, ένα φορέα επεξεργασίας, προώθησης και εξέλιξης των οικονομικών, 

εργασιακών, ασφαλιστικών, φορολογικών και κοινωνικό-πολιτικών ζητημάτων των 

πολιτών του. Η Ένωση, θεωρούμενη στο σύνολό της επιδιώκει τη σύγκλιση όλων 

αυτών των δεδομένων με σκοπό την ομαλή λειτουργία της και την εξάλειψη των 

διαφορών που παρουσιάζονται από τη μία χώρα στην άλλη.  

Στα οικονομικά ζητήματα, αρχικά, δίνεται η μεγαλύτερη έμφαση και σημασία, 

καθώς, από τα οικονομικά αυτά δεδομένα θα εξαρτηθούν και οι αποφάσεις που 

σχετίζονται με τους υπόλοιπους τομείς. Η κοινοτική μέθοδος, όπως εκφράστηκε μέσα 

από το κείμενο της Διακήρυξης του Schuman, στις 9 Μαΐου 1950, παρουσίασε τη 

δημιουργία κοινών θεμελίων μεταξύ των κρατών για την οικονομική τους ανάπτυξη, 

ως το πρώτο βήμα για μία «ομοσπονδία της Ευρώπης», η οποία θα αλλάξει τη 

«μοίρα» των κρατών, τα οποία μέχρι τότε ανάλωναν τις δυνάμεις τους σε 

αυτοκαταστροφικούς πολέμους.
16

 Η σημασία αυτή φαίνεται και από την αρχική φάση 

ένταξης των χωρών-μελών στην Ένωση, αφού για να καταστεί δυνατή πρέπει να 

επιτευχθεί η σύγκλιση των σημείων που έχει θέσει ως προϋπόθεση η Ένωση sui 

generis. Αν και η δημιουργία των κοινοτήτων αποσκοπούσε, αρχικά, στην επίτευξη 

της ειρήνης και της αρμονικής συνύπαρξης των κρατών-μελών, αυτή η συνεργατική 

διάθεση σε πολυεθνικό επίπεδο οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας, η οποία στην πορεία και τις ανάγκες των καιρών 

μετατράπηκε σε βασικό κομμάτι των πυλώνων της Ένωσης. Η κοινή αυτή αγορά στα 

πρότυπα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, πέτυχε τη «διαφωτιστική» ιδέα της 

ελεύθερης μετακίνησης των ανθρώπων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των 

κεφαλαίων. Και είναι διαφωτιστική η ιδέα αυτή, καθώς, έδωσε στα κράτη-μέλη μία 

                                                 
16

 “Declaration of 9 May 1950” http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_en.htm  Ανακτήθηκε στις 

12/11/2011. 

http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_en.htm
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νέα άποψη στον τρόπο θεώρησης της συνύπαρξής τους. Ως αντάλλαγμα αυτών, τα 

κράτη παραχώρησαν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, όσον αφορά στη δασμολογική 

τους πολιτική. 

Πρωταρχικός-και θα έλεγε κανείς ακόμη αναγκαίος-στόχος των κρατών-μελών, είναι 

η προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και μετατράπηκε σε μέσο για την 

οικονομική και κοινωνική ευημερία, αφού ως προτεραιότητα τέθηκε η οικονομική 

συνεργασία, η ανάπτυξη και η εξάλειψη των οικονομικών ανισοτήτων. Οι στόχοι της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας προσανατολίστηκαν στην ισορρόπηση και τη σταθερή 

ανάπτυξη της οικονομίας της ευρωζώνης. Η δημιουργία, αρχικά, του κοινού 

Ευρωπαϊκού χώρου, με την «τρόπο τινά» (μπορεί να μην υφίστανται πλέον ως 

διαδικασία, αλλά τα εθνικά συμφέροντα και η κοινή γνώμη, επιστρέφουν όταν 

διαβλέπουν την επικινδυνότητα της κατάργησής τους) κατάργηση των εσωτερικών, 

εθνικών συνόρων θα γινόταν το μέσο για την ελεύθερη μετακίνηση των ατόμων, των 

κεφαλαίων και των αγαθών. Με τον τρόπο αυτό καταργήθηκαν οι δασμοί, οι 

ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέσα προστατευτισμού που υπήρχαν και εφαρμόζονταν 

μεταξύ των κρατών μελών. 

Η Τελωνειακή Ένωση που προέκυψε δημιουργεί τις προϋποθέσεις μίας ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς. Η εν λόγω ενιαία αγορά με τα περίπου 370 εκατομμύρια των 

καταναλωτών που περιλαμβάνει αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά στο 

βιομηχανοποιημένο κόσμο. Μία διακρατική, πολυεθνική αγορά με πολλά 

προτερήματα και οφέλη για τα κράτη-μέλη, αλλά και μία σειρά μειονεκτημάτων για 

τις αδύναμες ανταγωνιστικά χώρες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αγορά αποτελεί ένα 

βήμα για την προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ενώ παράλληλα οι επακόλουθες συνέπειες είναι εκτεταμένες προς κάθε κατεύθυνση. 

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής αγοράς εφαρμόζονται και κοινές 

ρυθμίσεις στα εξωτερικά σύνορα. Η τελωνειακή ένωση συμβάλλει στην υψηλού 

επιπέδου ολοκλήρωση, ενόσω καθιστά εφικτή την κοινή εμπορική και αναπτυξιακή 

πολιτική, τη κοινή γεωργική αγορά και τον αποτελεσματικό συντονισμό των 

οικονομικών και νομισματικών πολιτικών. 

Η Τελωνειακή Ένωση και η δημιουργία της κοινής αγοράς είχαν ως επακόλουθό τους 

τη γένεση μίας δυναμικής και πολλά υποσχόμενης Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης των κρατών-μελών. Πρόκειται για ένα «προηγμένο στάδιο πολυεθνικής 
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ολοκλήρωσης»
17

, το οποίο προβλέφθηκε σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (Η 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΣΕΕ, 1992). Σκοπός του εγχειρήματος ήταν μία 

κοινή αγορά, με τη χρήση κοινού νομίσματος και τη διοίκηση υπό την αιγίδα μίας 

κοινής κεντρικής τράπεζας. Προηγήθηκαν αποτυχημένες προσπάθειες δημιουργίας 

μίας ΟΝΕ, από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης, οι οποίες ατύχησαν λόγω εσωτερικών 

παραγόντων - όπως η κατάρρευση της κοινής αγοράς – αλλά, και εξωτερικών αιτιών - 

όπως η αποτυχία του νομισματικού συστήματος να σταθεροποιηθεί.
18

 Τα 

αναμενόμενα οφέλη ήταν η ισχυροποίηση της οικονομίας των κρατών-μελών, 

θεωρούμενων ως μίας Ευρωπαϊκής οντότητας, η ανάπτυξη και η σταθερότητα με 

βασική προϋπόθεση την εκούσια παραχώρηση της αυτονομίας διαχείρισης των 

εθνικών οικονομιών. Μετά από την πάροδο τριών προκαθορισμένων σταδίων, το 

ευρώ-νόμισμα εισήλθε στις χώρες-μέλη και έδωσε το έναυσμα για μία νέα 

οικονομική εποχή. Υπεύθυνο για τη σύνταξη των δημοσιονομικών προδιαγραφών και 

ετήσιων υποχρεώσεων των κρατών-μελών είναι το Συμβούλιο Οικονομικών και 

Χρηματοοικονομικών υποθέσεων (ECOFIN), ένας ετήσιος σχεδιασμός, ο οποίος 

μεριμνεί για τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.  

 

Η εύρυθμη λειτουργία της ΟΝΕ εξασφαλίζεται μέσα από τους αναγκαίους ελέγχους, 

κατά τη διεξαγωγή των οποίων αποφασίζεται και η εφαρμογή των απαραίτητων κατά 

περίπτωση συστάσεων. Κρίνεται επομένως ζωτική η ανάγκη, για τη συνέχιση και 

εξέλιξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, του συντονισμού των 

                                                 
17

 Μούσης Νίκος, «Ευρωπαϊκή Ένωση-δίκαιο, οικονομά, πολιτική», εκδόσεις Παπαζήση, 2003, σελ. 

115 
18

 «Στη διάσκεψη κορυφής της Χάγης του Δεκεμβρίου 1969, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 

ορίζουν ένα νέο στόχο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης: την Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

(ΟΝΕ). Μια ομάδα υψηλού επιπέδου, υπό την προεδρία του Pierre Werner, πρωθυπουργού του 

Λουξεμβούργου, επιφορτίζεται έτσι με τη σύνταξη έκθεσης για τα μέσα που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πριν από το 1980. Η ομάδα Werner 

υποβάλλει την τελική της έκθεση τον Οκτώβριο του 1970. Στην έκθεση προβλέπεται η καθιέρωση 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σε δέκα έτη, σύμφωνα με ένα σχέδιο πολλών σταδίων. 

Τελικός στόχος είναι η πλήρης ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων, η απόλυτη μετατρεψιμότητα 

των νομισμάτων των κρατών μελών και ο αμετάκλητος καθορισμός των ισοτιμιών. Η έκθεση εξετάζει 

τότε την υιοθέτηση ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος ως τελικό στόχο της διαδικασίας αλλά δεν το 

θεωρεί ακόμη ξεχωριστό στόχο. Εξάλλου, η έκθεση συστήνει να ενισχυθεί ο συντονισμός των 

οικονομικών πολιτικών και να καθοριστούν κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στις εθνικές 

δημοσιονομικές πολιτικές. Τον Μάρτιο του 1971, παρά τις διαφωνίες τους για ορισμένες βασικές 

συστάσεις της έκθεσης, οι Έξι συμφώνησαν κατ' αρχήν για τη θέσπιση ΟΝΕ σε πολλά στάδια. Η 

έναρξη του πρώτου σταδίου, η οποία αντιστοιχούσε στη μείωση των περιθωρίων νομισματικής 

διακύμανσης, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε πειραματική βάση, χωρίς να συνεπάγεται δέσμευση 

ως προς τη συνέχεια της πορείας.» Δημιουργία της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης. 

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/introducing_euro_practical_as

pects/l25007_el.htm Ανακτήθηκε στις 28/01/2012. 

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/introducing_euro_practical_aspects/l25007_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/introducing_euro_practical_aspects/l25007_el.htm
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οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών, τα οποία εν τέλει διατηρούν μία εν είδη 

αυτονομία. 

Όσον αφορά στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, ισχύει η εφαρμογή μίας κοινής 

δασμολογικής πολιτικής. Για τις ασθενέστερες χώρες, τις αδύναμες κοινωνικές 

ομάδες αλλά και για την πολλά υποσχόμενη περιφέρεια υπάρχει η απόφαση άσκησης 

προστατευτικής πολιτικής μέσω των διαφόρων προγραμμάτων περιφερειακής 

ανάπτυξης, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των επιχειρηματικών 

προγραμμάτων. Ο οραματισμός μίας κοινής και ισχυρής Ευρωπαϊκής ζώνης, η οποία 

θα εφάρμοζε κοινή οικονομική και νομισματική πολιτική, καταργώντας τα εθνικά 

νομίσματα και δημιουργώντας ένα Ευρωπαϊκό νόμισμα, ανταγωνιστικό και ισχυρό 

στις διεθνείς αγορές, υλοποιήθηκε με την απόφαση υιοθέτησης του ευρώ. Η 

Ευρωζώνη μπορεί να μην είναι τελικά τόσο κοινή, ούτε και τόσο ισχυρή, ωστόσο 

κατάφερε να εναγκαλιστεί τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και να θέσει νέους 

κανόνες για την οικονομική και δημοσιονομική τους πολιτική και πορεία. 

Ένα σημαντικό κομμάτι του Ευρωπαϊκού πολιτικού σχεδιασμού είναι η επίτευξη της 

συνοχής σε κάθε πεδίο των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Η οικονομική και 

κοινωνική συνοχή είναι μία δύσκολη υπόθεση, η οποία καθίσταται 

πραγματοποιήσιμη, μέσω των διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων. Οι 

χρηματοδοτήσεις καλύπτουν πλήθος τομέων και δραστηριοτήτων και αποσκοπούν σε 

μία εξίσωση των κοινωνικών ομάδων και συμφερόντων. Αρκετά προγράμματα 

εστιάζουν σε ευπαθείς ή αδύναμες κοινωνικές ομάδες με προγράμματα τα οποία 

απευθύνονται στοχευμένα στη νεανική ή τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και 

απασχόληση. Ένας τέτοιος μηχανισμός χρηματοδότησης ήταν για παράδειγμα το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο είχε ανέκαθεν αρμοδιότητες 

παρέμβασης σε τέτοιους τομείς με έμφαση στην απασχόληση και την ανεργία.  

Για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης είναι αναγκαία και αναπόφευκτη η 

προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και η ενίσχυση της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης. Τομείς, στους οποίους προσανατολίζεται και επενδύει σοβαρά η 

Ευρωπαϊκή πολιτική με τη βελτίωση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, την ανάπτυξη του 

ανταγωνισμού τους, τη δημιουργία προγραμμάτων δια-πανεπιστημιακών και 

διακρατικών συνεργασιών, την εξέλιξη των ερευνητικών κέντρων και τη 
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χρηματοδότηση των νεότερων επιστημόνων, καθώς και την προώθηση της 

καινοτομίας. 

Μπορεί η Ευρωπαϊκή διάθεση προώθησης αυτών των δραστηριοτήτων να ξεκίνησε 

νωρίς, παρ’ όλα αυτά τα αποτελέσματα άρχισαν να διαφαίνονται μετά τη δεκαετία 

του ‘90 και ακόμη και στη σημερινή εποχή διακρίνεται ένα μεγάλο κενό ελλείψεων 

και σημαντικών αποκλίσεων από κράτος σε κράτος. Το σημαντικότερο βήμα από τη 

μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε μέσω των νομικών κειμένων και των 

συμβάσεων που διαμορφώθηκαν για αυτό το σκοπό, αλλά, κυρίως μέσω της 

προετοιμασίας της πολιτικής συνείδησης των κατοίκων της Ευρωπαϊκής ηπείρου. 

Μετά την απορρόφηση των πυλώνων και της Κοινότητας από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, δημιουργήθηκε η τριμερής διάκριση των τομέων στους οποίους η Ενωσιακή 

πολιτική παρεμβαίνει σε διαφορετικό βαθμό και με ποικίλους τρόπους.
19

 Ο πυλώνας 

που αντιστοιχούσε στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ασχολείται πλέον με μία σειρά 

θεματικών που αναφέρονται στα εξής: Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση, Κοινή 

Αγορά, Κοινή αγροτική πολιτική, Κοινή αλιευτική πολιτική, Δίκαιο κατά των 

περιορισμών του ανταγωνισμού, Οικονομική Ένωση, Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, Παιδεία 

και Πολιτισμός, Περιβαλλοντολογικός Νόμος, Κοινωνική Πολιτική, Πολιτική 

Ασύλου, Συμφωνία Σένγκεν, Μεταναστευτική Πολιτική κ.α. Σε αυτά τα πεδία 

δράσης η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει προτάσεις στο Συμβούλιο και στο 

Κοινοβούλιο και η ειδική πλειοψηφία αρκεί για την έγκριση των πράξεων στο 

Συμβούλιο.  

Ασχολούμενη με αυτούς τους τομείς, η Ένωση πέτυχε μία συλλογική, διακρατική 

ανάπτυξη. Η αναχαίτιση της προόδου αυτής σημειώθηκε μετά την άφιξη της 

οικονομικής κρίσης από την Αμερική. Οι οικονομίες των κρατών μελών υπόκεινται, 

πλέον, σε έναν αυστηρό ελεγκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο τα ελλείμματα, 

οι προϋπολογισμοί και τα δημοσιονομικά και λογιστικά δεδομένα θα πρέπει να 

συμφωνούν με τα πρότυπα που έχουν τεθεί. Η κοινή συναίνεση των κρατών και η 

συμμετοχή τους σε ενιαία σχήματα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση, μπορεί να «οδηγήσει στη δημιουργία δεσμευτικών κανόνων για 

                                                 
19

 «Η Συνθήκη της Λισσαβόνας-Στόχοι και νομικές Αρχές-Η εξαφάνιση των πυλώνων». 

http://infoeuropa.sliven.bg/eu_fact_sheets/how/evolution/article_7164_el.htm Ανακτήθηκε στις 

30/12/2011. 

http://infoeuropa.sliven.bg/eu_fact_sheets/how/evolution/article_7164_el.htm
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όλους τους συμμετέχοντες, κάτι το οποίο συνεπάγεται ακόμη και εκχώριση μέρους 

της εθνικής κυριαρχίας σε δημοσιονομικά θέματα. Αυτή η προοπτική ενδυναμώνεται 

με την πρόβλεψη για ύπαρξη υπερεθνικών οργάνων, στα οποία εκχωρούνται 

αρμοδιότητες σχεδιασμού και επιβολής, μέσω νομικά προβλεπομένων διαδικασιών, 

δημοσιονομικών πολιτικών (π.χ. στην περίπτωση της ΕΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα).»
20

  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat σημείωσε τα ακόλουθα 

δημοσιονομικά στοιχεία 
21

:  

Το μεγαλύτερο έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ σημειώνεται στην Ιρλανδία (-32,4%) 

και ακολουθούν η Ελλάδα (-10,5%), η Βρετανία (-10,4%), η Ισπανία (-9,2%), η 

Πορτογαλία (-9,1%), η Πολωνία (-7,9%), η Σλοβακία (-7,9%), η Λετονία (-7,7%), η 

Λιθουανία (-7,1%) και η Γαλλία (-7,0%). 

 Στον αντίποδα όλων αυτών παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία των χωρών με τα 

θετικότερα αποτελέσματα. Το χαμηλότερο έλλειμμα καταγράφηκε στο 

Λουξεμβούργο (-1,7%), στη Φινλανδία (-2,5%) και στη Δανία (-2,7%). Η Εσθονία 

παρουσίασε οριακό πλεόνασμα (0,1%) το 2010, ενώ στη Σουηδία (0,0%) ο 

προϋπολογισμός ήταν απόλυτα ισοσκελισμένος. Συνολικά, τα 21 κράτη-μέλη είχαν 

σημειώσει βελτίωση το 2010 σε σχέση με το 2009 και έξι φάνηκαν να 

αντιμετωπίζουν την επιδείνωση των δημοσιονομικών τους στοιχείων. 

Στο τέλος του 2010, τα χαμηλότερα ποσοστά δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ 

καταγράφηκαν στην Εσθονία (6,6%), στη Βουλγαρία (16,2%), στο Λουξεμβούργο 

(18,4%), στη Ρουμανία (30,8%), στη Σλοβενία (38,0%), στη Λιθουανία (38,2%), 

στην Τσεχία (38,5%) και στη Σουηδία (39,8%). 

Σε δεκατέσσερα κράτη-μέλη το χρέος υπερέβαινε το 60% του ΑΕΠ το 2010, με 

πρώτη την Ελλάδα, όπου το χρέος διαμορφώθηκε στο 142,8% του ΑΕΠ και δεύτερη 

την Ιταλία με 119,0%. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι και οι δύο χώρες 

                                                 
20

 Σκιαδάς Δημήτρης, «Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Η Ευρωπαϊκή επιλογή για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», Διοικητική Ενημέρωση, αρ. τεύχους 53, σελ.33 
21

 Πρόκειται για έρευνα της Eurostat, η οποία δημοσιεύθηκε στις 26/04/2011 και αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας-Κυβέρνησης. «Ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσιονομικά 

στοιχεία του 2010» http://government.gov.gr/2011/04/26/12371/. Ανακτήθηκε στις 23/07/2011. 

 

http://government.gov.gr/2011/04/26/12371/
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ανήκουν γεωγραφικά στο Νότο της Ευρωζώνης, ο οποίος ταλανίζεται αυτή την εποχή 

από σημαντικά οικονομικά προβλήματα. 

Σε επίπεδο Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δημοσιονομικά δεδομένα 

διαμορφώθηκαν με το έλλειμμα να ανέρχεται στα ποσοστά της τάξης του 6,0% και 

6,4% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος στο 85,1% και 80,0% αντίστοιχα. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η Ευρωζώνη πέτυχαν με τα ποσοστά αυτά μείωση των ελλειμμάτων τους 

σε σχέση με τα επίπεδα του 2009. Από την άλλη δεν υπήρξε εφικτή η μείωση του 

χρέους τους, το οποίο αυξήθηκε. Αύξηση επίσης, παρουσίασε και το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο σε επίπεδο Ευρωζώνης όσο και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το έλλειμμα μειώθηκε σε σχέση με τα επίπεδα του 2009, ενώ το 

χρέος και το ΑΕΠ αυξήθηκαν.  

Αυτά τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν και το σημαντικό μακροοικονομικό ζήτημα που 

απασχολεί την Ευρωπαϊκή ένωση και δεν είναι άλλο από την άνιση «κατανομή» των 

ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων, μεταξύ των κρατών-μελών της. Αυτή η 

ανισορροπία προέκυψε από τις αρχές της ίδρυσης της ευρωζώνης στα τέλη της 

δεκαετίας του ’90 και συχνά χαρακτηρίζεται ως το «Ευρωπαϊκό δίλλημα».
22

  

Το γεγονός ότι οι χώρες εξαρχής χάραξαν διαφορετικές οικονομικές πορείες χωρίς 

μία κεντρική καθοδήγηση επέφερε και ποικίλες συνέπειες για κάθε μία από αυτές. Η 

διάκριση μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους όπως η αύξηση της κατανάλωσης, οι 

μεγάλες αποταμιεύσεις, η βιομηχανία, οι εξαγωγές, η βελτίωση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οικοδομική δραστηριότητα, ο τουρισμός, οι 

υποδομές ή ακόμη και οι δημόσιες επενδύσεις. Και έτσι προκύπτει το δίλημμα των 

οικονομολόγων σχετικά με την ενωσιακή λειτουργία. Καταγράφονται περιπτώσεις 

χωρών, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, οι οποίες 

σημείωσαν αύξηση στο εξωτερικό τους εμπόριο με μεγάλες ποσότητες εξαγόμενων 

αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών και οι ισολογισμοί ήταν πλεονασματικοί και 

εξαιρετικά ανταγωνιστικοί, ενώ ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν και οι χώρες του 

Νότου με την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, των οποίων τα 

ελλείμματα συνεχώς και διογκώνονταν κάτι που ισοδυναμεί με μείωση των εξαγωγών 

και της ανταγωνιστικής τους ικανότητας. Η οικονομική κατάρρευση των χωρών 
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 Mills John, “Europe’s Economic Dilemma”, MacMillan publications, 1998, σελ. 
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αυτών είναι προβλέψιμη, και είναι αναγκαία η λήψη μέτρων προκειμένου να μην 

καταστεί και μη αναστρέψιμη, αν συμπεριλάβει κανείς στο τεράστιο δημόσιο χρέος 

και τα τοκοχρεολύσια αυτού ή τις επιβαρύνσεις από τα υψηλά επιτόκια. 

 Έτσι, μετά το δίλημμα, εμφανίζεται και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

συζήτηση περί ειδεχθούς ή απεχθούς χρέους
23

 (τύπου Ισημερινού), το οποίο ταλανίζει 

την ανοδική της οικονομική πορεία, καθώς το χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δε 

μπορεί να θεωρηθεί απεχθές εξ ορισμού της έννοιας και δεδομένης της φύσης του. 

Στην Ευρωζώνη συμμετέχουν και χώρες, οι οποίες πολιτικά και θεσμικά δεν 

αποτελούν επίσημα κράτη-μέλη. Διάφοροι, ωστόσο, λόγοι και πολλαπλά οικονομικά 

συμφέροντα έχουν οδηγήσει αυτές τις χώρες στην καθιέρωση του ευρώ είτε στην 

εσωτερική είτε στην εξωτερική τους οικονομική δραστηριότητα. Η απόφαση αυτή 

συνοδεύεται από τη σύναψη συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιους είδους 

συμβάσεις έχουν υπογραφεί μεταξύ της ευρωζώνης και χωρών όπως ο Άγιος 

Μαυρίκιος, το Βατικανό και το Μονακό. Η Ανδόρα και το Μαυροβούνιο 

χρησιμοποιούν το ευρώ χωρίς να έχουν προχωρήσει ακόμη στην υπογραφή των 

αντίστοιχων συμφωνιών. Στο Κόσσοβο πολιτικοί λόγοι, μεταξύ Σερβίας και 

Κοσσόβου έχουν οδηγήσει στην επιλογή του ευρώ ενώ στην Άπω Ανατολή η Βόρεια 

Κορέα χρησιμοποιεί το ευρώ ως επίσημο νόμισμα για τις διεθνείς της συναλλαγές 

μιας και το Γουόν δεν είναι  ανταλλάξιμο στις εξωτερικές συναλλαγές. «Το άχρηστο» 

αυτό νόμισμα της Βόρειας Κορέας, έχει αναπροσδιοριστεί από το 2009, μετά από 50 
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α) Μέσα στις επιλογές των κρατών που βλέπουν τις οικονομίες τους στα χέρια του ΔΝΤ, εμφανίζεται 

και η άρνηση αποπληρωμής των χρεών εκείνων, τα οποία χαρακτηρίζονται επαχθή. Πρόκειται για μία 

μέθοδο «εκβιασμού» των υπόλοιπών εταίρων,  καθώς σκοπός είναι η αναδιάρθρωση του χρέους υπό 

την εποπτεία πια της διεθνούς κοινότητας και μία αποδοχή της μείωσης των χρεών. Από το άρθρο του 

κ. Σαββίδη Χάρη στην «Ημερησία»,  

«Τα μοντέλα αναδιάρθρωσης χρέους» 

 http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=109841157# Ανακτήθηκε στις 

25/06/2011 

β) «Το απεχθές χρέος», Λυγερός Νίκος, http://www.lygeros.org/lygeros/7109-gr.html. Ανακτήθηκε 

στις 25/06/2011  

γ) « Το απεχθές χρέος» Η έννοια αυτή έχει καθιερωθεί στη διεθνή πολιτική και πρακτική και ως 

προϋποθέσεις για την επίκληση της τίθενται α) η απώλεια συγκατάθεσης του λαού για τη δημιουργία 

του χρέους, β) η απώλεια οφέλους υπέρ του λαού από τη δημιουργία του χρέους, γ) η γνώση των 

πιστωτών της χώρας για το ότι συντρέχουν οι δυο προηγούμενες προϋποθέσεις (βλ. ενδεικτικά Sack Α. 

Ν. , Sack Α. Ν. , (1927) Les effets des transformations des états sur leurs dettes publiques et autres 

obligations financiers, Paris, σελ. 157-158, King J. A. , (2007), Odious Debt: The Terms of the Debate, 

North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, τόμος XXXII, σελ. 605-667,  

Howse R. , Howse R. , The concept of odious debt in Public International Law, Discussion Paper n. 

185, United Nations Conference on Trade and Development, July 2007, σελ. 5-6). 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=109841157
http://www.lygeros.org/lygeros/7109-gr.html
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χρόνια –δεδομένης της «πειραγμένης ισοτιμίας»
24

, από το δικτάτορα, Πρόεδρο Kim 

Jong IL, ο οποίος τη διατήρησε στο 2,16 προς το δολάριο, μια και στις 16.02 έχει τα 

γενέθλιά του- προκειμένου να πατάξει τη μάυρη αγορά. Ο φόβος των 

Βορειοκορεατών για απώλεια των χρημάτων τους, αλλά και περιορισμό των 

διαθέσιμων χρημάτων σε γουόν, οδηγεί στη φύλαξή τους σε στρώματα, αλλά και σε 

βελτίωση της αναπτυξιακής τους δραστηριότητας, με σκοπό να βελτιωθεί η 

οικονομία της χώρας.
25

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική στην 

Ευρωζώνη, μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Σκοπός της 

πολιτικής αυτής είναι, τόσο η διασφάλιση της σταθερής πορείας του 

ευρωνομίσματος, όσο και η άσκηση της νομισματικής πολιτικής με λειτουργίες, όπως 

οι πράξεις «open market», η επιβολή υποχρεωτικών αποθεματικών, η έκδοση 

κανονισμών για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πληρωμών κ.α. 
26

 

Στους στόχους της Ευρωζώνης και της παραγόμενης τελωνειακής ένωσης τίθενται 

και η ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου, το οποίο παράλληλα θα πρέπει να είναι 

και θεμιτό. Η οικονομική πολιτική, επιπλέον, στοχεύει και στη μετατροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν τόπο ελκυστικό για τις επενδύσεις που σχετίζονται με 

το εμπόριο και τη βιομηχανική παραγωγή και παράλληλα με την αναμενόμενη και 

πολυπόθητη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ο καταμερισμός της ανάπτυξης 

και σε άλλους τόπους με μικρότερους ρυθμούς και η συνδεδεμένη με αυτόν παροχή 

βοήθειας στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, αποσκοπούν στη δημιουργία ενός 

ομοιογενούς οικονομικού χώρου, όπου θα εξασφαλίζεται όχι μόνο η ανταπόκριση 

των χωρών στα οικονομικά απαιτούμενα, αλλά και η προστασία των πολιτών της 

κάθε χώρας-μέλους και των επιχειρήσεων τους και όλα αυτά προκειμένου η 

ενωσιακή δραστηριότητα να καταστεί απλή και αποτελεσματική. Τα μέτρα και η 

στοχοθεσία αυτή έχουν μεριμνήσει από το σχεδιασμό τους για τη διασφάλιση της 

εσωτερικής αγοράς, για την εξυπηρέτηση των συστημάτων είσπραξης των άμεσων 

                                                 
24

 «North Koreans dare to protest as devaluation wipes out savings» 

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-koreans-dare-to-protest-as-devaluation-wipes-

out-savings-1833156.html Ανακτήθηκε στις 30/01/2012. 
25

 «Η Βόρειος Κορέα στοχεύει τη μάυρη αγορά» http://www.capital.gr/news.asp?id=865892 

Ανακτήθηκε στις 30/01/2012. 
26

 Από την Ιστοσελίδα της ΕΚΤ http://www.ecb.int/ecb/html/index.el.html Ανακτήθηκε στις 

28/08/2011. 

 

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-koreans-dare-to-protest-as-devaluation-wipes-out-savings-1833156.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-koreans-dare-to-protest-as-devaluation-wipes-out-savings-1833156.html
http://www.capital.gr/news.asp?id=865892
http://www.ecb.int/ecb/html/index.el.html
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και έμμεσων φόρων, ενώ διευκολύνουν τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων που 

αφορούν τις συναλλαγές στην ευρωζώνη. Μία συλλογή που πρέπει να μελετηθεί 

πολύ προσεκτικά προκειμένου να εντοπίζονται και να βελτιώνονται τυχόν 

παραλείψεις ή λανθασμένοι χειρισμοί. 

Μιλώντας κανείς για οικονομική συνοχή και σύγκλιση, θα ήταν αδύνατο να 

παραβλέψει το γεγονός πως αυτή μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο με την προσήλωση 

στο στείρο λογιστικό και δημοσιονομικό έλεγχο των αριθμών και των ποσοστών που 

σημειώνει η Ένωση, αλλά και στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που την 

επηρεάζουν ή επηρεάζονται από αυτή την οικονομική δραστηριότητα. Είναι 

ξεκάθαρο πια, πως η οικονομική συνοχή βασίζεται και επηρεάζεται άρρηκτα από την 

κοινωνική και πολιτική συνοχή. Πως θα ήταν άλλωστε εφικτή μία στοιχειώδης 

οικονομική άνθηση, αν δεν υπήρχαν παράλληλες αλλαγές στα εργασιακά και 

φορολογικά συστήματα των κρατών-μελών ή αν δεν άλλαζαν προς όφελος των 

πολιτών τα δικαιώματα και οι συνθήκες απασχόλησης; 

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απότοκος μίας εκτεταμένης θεωρητικής 

προεργασίας προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα της επαγγελματικής 

απασχόλησης των πολιτών της, οι οποίοι εργάζονται μέσα στα γεωγραφικά σύνορα 

της Ένωσης.  Αν μη τι άλλο εγγυάται - πάντα σύμφωνα με τα νομοθετικά κείμενα και 

όχι με τα δεδομένα της αγοράς εργασίας - ένα ελάχιστο επίπεδο εργασιακής 

ποιότητας. Όσον αφορά στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, έχουν συνταχθεί τα 

γενικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρουν οι  χώροι και εξοπλισμός της εργασίας, έχουν 

χαρακτηριστεί και προσδιοριστεί οι βαθμοί επικινδυνότητας των επαγγελμάτων 

ανάλογα με τον κλάδο, συγκεκριμένοι κίνδυνοι από ή μέσα στην εργασία και οι 

ευάλωτες ομάδες εργαζομένων. Για παράδειγμα, σχετικά με την πρόβλεψη των 

εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, η νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μόνη ισχύουσα και υπάρχει παράλληλη μέριμνα για την 

ενημέρωση των πολιτών μέσω Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας και Ασφάλειας, τα οποία 
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και καταρτίζουν τους τεχνικούς ασφαλείας και ενημερώνουν σχετικά με τη σύνταξη 

της μελέτης επικινδυνότητας στο χώρο εργασίας.
27

 

Και αφού αναφερθήκαμε στα εργασιακά δικαιώματα, δε μπορούμε να αγνοήσουμε 

την προσπάθεια παροχής ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες. Η νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει την ίση μεταχείριση των ανδρών και των γυναικών, 

την παροχή γονικών αδειών, την άδεια μητρότητας ή και πατρότητας, όπως ήδη 

συμβαίνει σε αρκετές χώρες με πατριαρχικά προνοιακά συστήματα και την ευνοϊκή 

μεταχείριση των γυναικών που εγκυμονούν. Μεγάλη σημασία έχει δοθεί από την 

Ένωση, στα πλαίσια της κοινωνικής συνοχής αλλά και της κοινωνικής 

ανεκτικότητας, στην προστασία κατά των διακρίσεων κάθε είδους, όπως λόγω φύλου, 

φυλετικής καταγωγής, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας και σεξουαλικού 

προσανατολισμού. 
28

 

Τέλος, το εργατικό δίκαιο αποτελεί ένα μέσο διασφάλισης εργασιακών δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων. Με τη σχετική νομοθεσία, κατοχυρώνεται η ανεμπόδιστη μερική 

απασχόληση, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ο χρόνος εργασίας, η απασχόληση των 

νέων, αλλά, και η ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων. Είναι ενδεικτικό 

ότι στη νομοθεσία περιλαμβάνεται και οδηγία
29

, με την τροποποίησή της, στην οποία 

διευκρινίζονται όροι όπως ο χρόνος εργασίας, οι περίοδοι ανάπαυσης, οι άδειες μετ’ 

αποδοχών, η νυχτερινή εργασία, ενώ οι σχετικές διατάξεις στα άρθρα της οδηγίας 

κάνουν σαφέστερη διάκριση ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο. Σκοπός είναι να 

μην υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των εργαζομένων και να διασφαλίζεται ένα 

υψηλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Έτσι, στη σχετική 

νομοθεσία προβλέπεται ο ανώτατος αριθμός ωρών εργασίας ή αντίστοιχα ο ελάχιστος 

αριθμός ωρών ανάπαυσης. 

Η κατώτερη αμοιβή στα επαγγέλματα προσδιορίζεται μέσα από διαδικασίες 

συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προσδιορισμός διευκολύνει τον εξορθολογισμό των 

                                                 
27

 Από την ομιλία του κ. Ταργουζίδη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στις 13/05/2011, 

μέλους του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 
28

«Έκθεση για την ισότητα γυναικών και ανδρών 2008»  

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_w

omen/c10167_el.htm  Ανακτήθηκε στις 28/01/2012. 
29

 Οδηγία 2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, περί διαμόρφωσης γενικού πλαισίου για την ίση 

μεταχείριση στην απασχόληση και το επάγγελμα. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10167_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10167_el.htm
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κοινωνικών και δημοσιονομικών δεδομένων, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στη μείωση 

των διακρίσεων. Το ποσοστό της τάξης του 18%, που αποτελούσε και το χάσμα των 

αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών φαίνεται να μειώνεται. Μέτρα που λαμβάνει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλουν στην ενημέρωση και προστασία των πολιτών. Σε 

αυτά ανήκει για παράδειγμα και ο Χάρτης των Δικαιωμάτων των γυναικών. Εξάλλου, 

το 60% των αποφοίτων των Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον 

εκπρόσωποι του γυναικείου φύλου.
30

 

Για την ενσωμάτωση αυτών των κανόνων από το εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών 

δίνεται και μία προκαθορισμένη χρονική περίοδος, κατά την οποία οι εθνικές 

κυβερνήσεις των κρατών-μελών είναι υποχρεωμένες να προσαρμόσουν τις εθνικές 

διατάξεις προκειμένου να εφαρμοστεί η κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση 

καταπάτησης των εργασιακών-επαγγελματικών δικαιωμάτων τους οι εργαζόμενοι 

πρέπει να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα  προσφυγής σε αρμόδια κατά περίσταση 

όργανα. (επιθεωρήσεις εργασίας και εργατικά δικαστήρια)  

Επιστρέφοντας και πάλι στο ζήτημα του ελλείμματος, διαπιστώνει κανείς ότι 

περιπλέκει αρκετά την οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης. Στη μοναχική τους 

οικονομική πορεία οι χώρες πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσαν να υποτιμήσουν 

το νόμισμά τους επιτυγχάνοντας μία εξισορρόπηση με τις απώλειες που είχε επιφέρει 

το έλλειμμα. 

 

Η Ευρωζώνη, στη σημερινή εποχή οδηγεί - σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 

σε υποτίμηση, προϊόντα όπως τα Γερμανικά, της τάξης του 10%, ενώ χωρών 

εξαιρετικά ελλειμματικών, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία είναι υπερτιμημένα κατά 

12%. Το εύρος που προκύπτει φθάνει το ποσοστό της τάξης του 22%. Στην 

πραγματικότητα, η διαστρέβλωση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους 

παραγωγής σε χώρες με ελλείμματα.
31

 

 

                                                 
30

 Από την ομιλία της Επιτρόπου Δικαιοσύνης και Θεμελιωδών δικαιωμάτων, κα Βίβιαν Ρέντινγκ, 

ενόψει του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. «Οι γυναίκες εξακολουθούν να 

αμοίβονται λιγότερο από τους άνδρες» http://ec.europa.eu/news/employment/100305_el.htm 

Ανακτήθηκε στις 28/07/2011 
31

 «Η Ελλάδα στον πάτο της Ευρωζώνης στην ανταγωνιστικότητα» 

http://www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=30127 Ανακτήθηκε στις 27/01/2012. 

http://ec.europa.eu/news/employment/100305_el.htm
http://www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=30127
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Επακόλουθο αυτής της πορείας θα είναι η αδυναμία των χωρών που παρουσιάζουν 

ελλείμματα, να καταστήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα ανταγωνιστική 

και σύντομα θα είναι δύσκολο ακόμη και να εξάγουν ή να εμπορευτούν τα προϊόντα 

των υπολοίπων κρατών-μελών. Πιθανές μέθοδοι εμπορίας των προϊόντων μπορεί να 

είναι το επιθετικό price dumping το οποίο θα ευνοεί αλλοδαπές αλυσίδες με το πολύ 

χαμηλό κόστος λειτουργίας τους ή η διακίνηση μέσω διαδικτύου, η οποία επιτρέπει 

την απευθείας αγορά από τον ενδιαφερόμενο καταναλωτή. 

 

Όσον αφορά στο φορολογικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται πως είναι 

αναγκαίες σημαντικές αλλαγές. Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης τείνουν να δείχνουν 

προτίμηση σε ένα προοδευτικό σύστημα φορολόγησης των κρατών ανάλογα με τα 

εισοδήματά τους, το οποίο θεωρητικά (και ιδεατά, ουτοπικά θα έλεγε κανείς) θα 

προσανατολίζεται στον «Κοινωνικό καπιταλισμό», ένας διακρατικός φορολογικός 

μηχανισμός αναδιανομής εισοδημάτων. 

  

Αυτό που ισχύει σήμερα στην Ε.Ε. είναι κάτι διαφορετικό. Οι «ίδιοι πόροι
32

», όπως 

χαρακτηρίζονται τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέρχονται από: 

  

(α) τους δασμούς σε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, όπου το 25% 

«παρακρατείται» από τα εκάστοτε κράτη εισαγωγής και το υπόλοιπο 75% «εισρέει» 

στα ταμεία της Ε.Ε. (αποτελεί το 15% των εσόδων της Ε.Ε. και ήταν περίπου 17,3 δις 

€ το 2007)    

  

(β)  ένα κοινό, σταθερό (μη «προοδευτικό») ποσοστό επί του ΦΠΑ των διαφόρων 

χωρών-μελών (συντελεστής που συσχετίζεται με μέρος του ΑΕΠ, ενώ αποτελεί 

επίσης το 15% των εσόδων της Ε.Ε. – 17,8 δις € το 2007) 

  

                                                 
32

 «Πρόκειται για το σύστημα συγκέντρωσης των εσόδων φορολογικής φύσης της Ε. Ε., τα οποία 

καλύπτουν εξ ολοκλήρου τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις δαπάνες της, τηρώντας το σημερινό 

ανώτατο όριο του 1,24% του κοινοτικού AEΠ.», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γλωσσάριο «Όργανα, 

πολιτικές και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο, 2000. 1,24 % είναι το ποσοστό που ισχύει μέχρι και σήμερα σύμφωνα 

με: «Έκθεση από την Επιτροπή - Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Έκθεση της Επιτροπής 

σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ιδίων πόρων COM/2004/0505 τελικό» http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0505:EL:HTML Ανακτήθηκε στις 

23/01/2012.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0505:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0505:EL:HTML
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(γ)  ένα κοινό, σταθερό (μη «προοδευτικό») ποσοστό, ύψους 0,73% επί του ΑΕΠ των 

επί μέρους κρατών (69% των εσόδων, ήτοι περί τα 80 δις €) και 

  

(δ)  από διάφορες άλλες πηγές (για παράδειγμα, πρόστιμα από την επιτροπή 

ανταγωνισμού σε εταιρείες κλπ), οι οποίες το 2007 ήταν περί το 1,3 δις €.   

  

Η δίκαιη αντιμετώπιση των μελών της Ε.Ε. θεωρείται ότι εξασφαλίζεται κυρίως από 

το γεγονός ότι, οι πλεονασματικές χώρες, έχοντας υψηλότερο ΑΕΠ, πληρώνουν 

περισσότερα χρήματα σε απόλυτο μέγεθος στο «κοινό ταμείο» (όσον αφορά το 

συντελεστή επί του ΦΠΑ και το ποσοστό επί του ΑΕΠ). Επίσης, από το ότι, οι 

ελλειμματικές χώρες είναι οι κύριοι αποδέκτες της ευρωπαϊκής «βοήθειας», η οποία 

αφορά κατά 42% (2009) την αγροτική πολιτική και το περιβάλλον, καθώς επίσης 

κατά 45% τις διαρθρωτικές αλλαγές, όπως την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τις 

υποδομές κλπ. (6% τις εξωτερικές σχέσεις, 1% ελευθερία-ασφάλεια-δίκαιο και 6% 

διοίκηση-διάφορα). Το άρθρο 310 ΣΛΕΕ (πρώην 268 ΣυνθΕΚ) θέτει το βασικό 

πλαίσιο της δημοσιονομικής λειτουργίας της ΕΕ. Μεταξύ πολλών άλλων αρχών, 

όπως του ενιαύσιου του προϋπολογισμού ή την αρχή της εξειδίκευσης, η διάταξη 

αυτή καθιερώνει και την αρχή της ισορροπίας. Στα δημοσιονομικά οικονομικά αυτή η 

αρχή χαρακτηρίζεται και ως ο «χρυσός κανόνας», δεδομένου ότι η ΕΕ έχει 

συγκεκριμένο ποσό εσόδων και συνεπώς οι δαπάνες της δε μπορούν να υπερβούν 

αυτό το ποσό, επιτρέπει όμως την ανάπτυξη και εφαρμογή δημοσιονομικών 

πολιτικών χωρίς ελλείμματα. Αυτή η αρχή είναι δείγμα της πολιτικής βούλησης των 

κρατών μελών, οι οικονομικές δραστηριότητες της Ένωσης να στηρίζονται μόνο στα 

έσοδά της, αποκλείοντας έτσι την πιθανότητα δανεισμού εκ μέρους της Ένωσης. Για 

να θεωρήθεί χρηστή η δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να πληρούνται τρεις 

αλληλοσυμπληρούμενοι όροι διαχείρισης, δηλαδή η οικονομία, η επάρκεια και η 

αποτελεσματικότητα. Τα κράτη μέλη μαζί με την Επιτροπή καθίστανται συναρμόδια 

για την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Το σύστημα των ιδίων πόρων, συνιστούσε 

μία βασική μεταφορά μέρους της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών, όσον αφορά 

στην οικονομική πολιτική τους προς τα Ευρωπαϊκά όργανα.
33

  

 

                                                 
33

 Σκιαδάς Δημήτρης, «Οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας», Ελληνική 

Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 3/2010, σελ. 329-335. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, αλλά και σύμφωνα 

με την ιστορία που έχει διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια της ύπαρξης της, ένα 

μακρόπνοο όραμα των κρατών-μελών. Τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και οι πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τη 

σταθεροποίηση της λειτουργίας και των θεσμών της Ένωσης αυτής και 

προδιαγράφουν τη μελλοντική της πορεία. Τα κράτη – μέλη έχουν αντιληφθεί, όπως 

και οι ηγεσίες τους, ότι πρέπει να απομακρύνουν ή να αποσοβήσουν κάθε 

ανακύπτοντα κίνδυνο, προκειμένου να διατηρηθεί αλώβητο το οικοδόμημα της 

συνένωσης των λαών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Παρ’ ότι, με δεδομένες τις 

οικονομικές συνθήκες της εποχής, «αυτό που όλοι βλέπουμε και ακούμε, αναμφίβολα, 

αυτή τη στιγμή, βάζει σε σκληρή δοκιμασία τα δημοκρατικά μας αισθήματα», όπως έχει  

επισημάνει σε άλλη περίπτωση και υπό άλλες συνθήκες ο Konrad Adenauer. Αυτό το 

οικοδόμημα, όμως, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι που πρέπει να αποδείξει το 

αντίθετο, όχι μόνο για τη φύση του σχεδίου (ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και διατήρηση 

της ειρήνης) αλλά, και γιατί πολλοί λαοί, συλλογικά, και πολλοί άνθρωποι, 

μεμονωμένα, πίστεψαν στη «Μεγάλη Ευρωπαϊκή Ιδέα». 
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Κεφάλαιο 2ο 

  

Η οικονομία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 
 

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων, ο Μάο Τσε Τούνγκ επισκέφθηκε κάποια στιγμή 

μία ορεινή περιοχή της επαρχιακής Κίνας. Όταν ζήτησαν τη γνώμη του για την 

περιοχή εκείνος απάντησε: «Θα ήταν μία εξαιρετική πεδιάδα εδώ, αν δεν υπήρχε 

αυτό το βουνό». Μία άλλη μέρα, μιλούσε μέσω ραδιοφώνου στο λαό του, πράγμα το 

οποίο συνήθιζε, και ένα σύρμα, τμήμα του μεταδότη, σε κάποια περιοχή της Κίνας, 

έπεσε σε ένα ποτάμι. Και στις δύο περιπτώσεις η αντίδραση του κόσμου ήταν αν μη 

τι άλλο παρά απρόσμενη για τα δυτικά δεδομένα. Οι κάτοικοι της επαρχιακής 

περιοχής στην πρώτη αφήγηση, αποφάσισαν να απομακρύνουν τον ορεινό όγκο και 

να προσφέρουν στον ηγέτη τους την πεδινή έκταση που ονειρεύτηκε. Στη δεύτερη 

περίπτωση, κάτοικος της περιοχής που είδε τη βλάβη, αποφάσισε να βουτήξει στο 

ποτάμι με σκοπό να σώσει τη “φωνή” του Μάο.
34

 Αυτή ήταν η προσωπικότητα του 

Μάο, και μάλλον, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να είναι και διαφορετική. Η αναφορά 

αυτών των αφηγήσεων δε γίνεται για λόγους «εντυπωσιασμού», αλλά για να 

μπορέσει να αντιληφθεί κανείς τον τρόπο σκέψης του κινεζικού λαού, την ευλάβεια 

στα πρόσωπα και την προσήλωση στους τύπους που το διακατέχει. 

 

Πριν ο κόσμος γνωρίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, είχε βιώσει την 

πολύπλευρη και μακραίωνη ιστορία της αυτοκρατορικής Κίνας. Μία ιστορία που 

παρά την ισχυρή παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα που ταξιδεύουν σε κάθε Ήπειρο και 

γεννούν άλλοτε θαυμασμό και δέος, και άλλοτε σαρκασμό και απορία, τις συνήθειες 

και τις ποικίλες εκφάνσεις της καθημερινότητας, αποφάσισε να αφήσει πλέον πίσω 

της, τις φεουδαρχίες και την αποικιοκρατική οργάνωση. Αυτή η ενοποιημένη πια 

ηπειρωτική οργάνωση, παρουσίασε την Κίνα στον υπόλοιπο κόσμο.  

 

                                                 
34

 Τσάνγκ Γιούνγκ, «Οι Αγριόκυκνοι. Τρεις κόρες της Κίνας», Βιβλιοπωλείον της εστίας, 1997 
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Μπορεί όλοι να έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε ως Κίνα τη συγκεκριμένη περιοχή 

του χάρτη, ωστόσο, οφείλουμε να παραθέσουμε μία μικρή διάκριση. Υπάρχει, 

καταρχήν, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με την οποία και θα ασχοληθούμε. 

Επιπλέον, ως Κίνα αποκαλείται η Δημοκρατία της Ταιβάν (ιδρυθείσα το 1949 από 

τον Τσάνγκ Κάι Σεκ), ενώ το ίδιο όνομα χρησιμοποιείται και για το νόμισμα της 

Παπούα-Νέας Γουινέας. Για συντομία θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία η 

ονομασία Κίνα για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. 

 

Η αυτοκρατορία αντικαταστάθηκε από τη δημοκρατία το 1912, ενώ η Λαϊκή 

Δημοκρατία της Κίνας ιδρύθηκε μετά τη νίκη του Μάο Τσε Τούνγκ το 1949 και από 

τότε μέχρι σήμερα κυβερνάται από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, ενώ το 

επίσημο πολίτευμα είναι η μονοκομματική σοσιαλιστική δημοκρατία. Πρόκειται για 

ένα πελώριο σύστημα διακυβέρνησης, όπου οι 2.987 έδρες μοιράζονται στο κόμμα. 

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι αναγνωρισμένο κράτος και παράλληλα μέλος 

του ΟΗΕ. Η διοίκηση αυτής της αχανούς έκτασης διευκολύνεται με τη διαίρεσή του 

σε 22 επαρχίες, 5 αυτόνομες περιφέρειες, και οι 4 δημοτικές περιοχές, οι οποίες 

συναποτελούν την ηπειρωτική Κίνα. Σε αυτή τη διάκριση δεν περιλαμβάνονται το 

Χόγνκ Κόνγκ, το Μακάο και η Ταιβάν. 

 

Στη διακυβέρνηση συμμετέχουν τα εκλεγμένα όργανα της Κίνας, τα οποία είναι το 

Λαϊκό Κογκρέσο, το Κογκρέσο των Επαρχιών που με τη σειρά του εκλέγει τα μέλη 

του Εθνικού Κογκρέσου του Λαού, το οποίο συνέρχεται κάθε χρόνο. Τέλος, 

σημαντικό ρόλο κατέχει η Κεντρική Λαϊκή Κυβέρνηση.
35

  

 

Είναι γεγονός πως ο γνωστός για τους ανταρτοπόλεμους που διεξήγαγε, αρχηγός 

μέχρι το θάνατό του Μάο Τσε Τούνγκ, επεδίωξε την αυστηρή εφαρμογή παράδοξων 

πολιτικών με σκοπό την ανάπτυξη της Κινεζικής Βιομηχανίας και οικονομίας 

γενικότερα. Η εποχή μετά το θάνατό του δε συνοδεύτηκε από την κατάρρευση του 

μακρόπνοου σχεδίου του, αλλά, αντιθέτως, φαίνεται πως η απελευθέρωση των 

διαδικασιών από την επιβεβλημένη πειθαρχία και τον καταναγκασμό ή εκφοβισμό 

που ασκούσε και μόνο στην προφορά του ονόματός του, έδωσε ώθηση και επαν-

                                                 
35

“China legislature confirms qualification of 2,987 newly elected deputies” 

http://english.people.com.cn/90001/90776/6361233.html Ανακτήθηκε στις 24/08/2011 

http://english.people.com.cn/90001/90776/6361233.html
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εκκίνησε δυναμικότερα και απειλητικότερα για τον υπόλοιπο κόσμο τη δύναμη του 

Τίγρη.  

 

Η Κίνα θεωρείται και μία εκ των Τριάδων, όπως χαρακτηρίζονται η Βόρεια Αμερική, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ανατολική Ασία
36

. Η εκτίμηση των διεθνών επιστημόνων, 

είτε οικονομολόγων, είτε πολιτικών, σχετικά με την επερχόμενη άνοδο της Κίνας, 

είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων της. Κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει την 

προσέλκυση του ξένου ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη γωνιά του κόσμου, καθώς 

τα φθηνά εργατικά χέρια των  0,68 cents/εργατοώρα αποτελούν ένα κάθε άλλο παρά 

αδιάφορο κίνητρο για τη μετακίνηση πολλών εταιριών και βιομηχανιών στην 

ασφυκτικά πυκνοκατοικημένη Ανατολική Ασία. 

 

Όπως και κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, έτσι και η Κίνα διαθέτει δημοσιονομικά 

δεδομένα που χαρακτηρίζουν την οικονομική της δραστηριότητα. Το δημόσιο χρέος 

της Κίνας φθάνει ή και ξεπερνά τα $907,622,465,753, ποσό το οποίο δε μπορεί να 

θεωρηθεί ανασταλτικός παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. Χάρη 

στο πληθυσμιακό μέγεθος της Κίνας, το δημόσιο χρέος που αναλογεί σε κάθε Κινέζο 

πολίτη αντιστοιχεί σε $678.71. Ο πληθυσμός αυτός ανέρχεται σε κάτι λιγότερο από 

1μιση δισεκατομμύριο ανθρώπινων ψυχών και για την ακρίβεια σε 1,336,882,191 

κατοίκους της Ανατολικής Ασίας και με τον αριθμό αυτό καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο αριθμητικό κομμάτι της Ανατολικής Ασίας, καθώς, και το μεγαλύτερο 

γεωγραφικό χώρο. Το δημόσιο αυτό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας, 

αποτυπώνεται στο ποσοστό της τάξεως του 17.2%, ενώ ο ρυθμός μεταβολής του 

συνολικού ετήσιου χρέους κυμαίνεται στο 19.0%.
37

  

 

Το πληθυσμιακό της μέγεθος δεν της δίνει την πρώτη θέση μόνο μεταξύ των 

Ανατολικο-ασιατικών χωρών, αλλά την κατατάσσει και στην πρώτη θέση 

παγκοσμίως, ενώ γεωγραφικά με επιφάνεια που καλύπτει τα 9.536.499 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα υποχωρεί μπροστά στη Ρωσία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες 

                                                 
36

 Baylis John & Smith Steve, «Η παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής, Μία εισαγωγή στις 

διεθνείς σχέσεις», εκδόσεις επίκεντρο, 2005, σελ. 968 
37

«The global debt clock»  http://www.economist.com/content/global_debt_clock Ανακτήθηκε στις 

20/08/2011. 

http://www.economist.com/content/global_debt_clock
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Αμερικής.
38

. Ο γεωγραφικός χώρος της Κίνας καλύπτεται κυρίως από ορεινούς 

όγκους. Το 30% μόνο της επιφάνειάς της βρίσκεται σε υψόμετρο μικρότερο των 

1.000 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Το κλίμα και η μορφολογία 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και την οικονομία της Κίνας. Βασικοί τομείς 

απασχόλησης είναι α) η γεωργία με την καλλιέργεια σιταριού, καλαμποκιού, ρυζιού 

και δημητριακών, β) η ιχθυοτροφία, γ) η σιδηρουργία και η βιομηχανία 

μεταλλευμάτων (εκμετάλλευση του πλούσιου σε ορυκτά και σίδηρο εδάφους) και δ) 

η βιομηχανία των χημικών (πλαστικές και τεχνητές ύλες). 

 

Η γεωργία είναι ένας από τους κύριους τομείς, πράγμα το οποίο είναι και 

αναμενόμενο. Παγκοσμίως είναι διάσημα τα σπάνια ροφήματα τσαγιού και τα 

περιβόητα φύλλα των τεϊόδεντρων τα οποία συμβάλλουν και στην ανάπτυξη των 

πνευματικών ικανοτήτων, στη θεραπεία ασθενειών και στην πρόληψη παθήσεων. Το 

ρύζι είναι το πρώτο τρόφιμο, το οποίο έρχεται ως εικόνα στο μυαλό όλων των 

Δυτικών όταν γίνεται λόγος για την κινέζικη κουζίνα. Δεν είναι τυχαία και η 

προτίμηση του παγκοσμίως στην 9
η
 σειρά, σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή του. Και 

όχι μόνο αυτά, αλλά φήμες ιστορικές θέλουν την πατάτα, τη ντομάτα, τα μακαρόνια 

και πολλά άλλα τρόφιμα να βρίσκουν την προέλευσή τους στην Κίνα. 

 

Η Κίνα, όπως και η επόμενη χαρακτηριζόμενη εν δυνάμει υπερδύναμη Ρωσία και 

άλλες χώρες του κόσμου, είχαν επιλέξει να χρησιμοποιούν το δολάριο στις 

συναλλαγές τους με τις υπόλοιπες χώρες. Ωστόσο, η Κίνα με τη συνεχή προσπάθεια 

διατήρησης του πλεονασματικού κατά τα άλλα εμπορικού ισοζυγίου της, προχώρησε 

σε υποτίμηση του νομίσματος (Γουάν) της περίπου κατά 20-30%, προκάλεσε την 

αντίδραση των ΗΠΑ, οι οποίες εμφάνιζαν ελλειμματικό ισοζύγιο των εισαγωγών και 

εξαγωγών τους. Έτσι, από το 2009 και έπειτα η Federal Reserve System των ΗΠΑ, 

εφαρμόζοντας την τεχνική της ποσοτικής χαλάρωσης
39

 άρχισε να διοχετεύει στην 

                                                 
38

 «Ανατολική Ασία» http://www.slideshare.net/Thanos_Fafoutis/east-asia-presentation-959041 

Ανακτήθηκε στις 15/09/2011. 
39

 Quantitative Easing, QE. Η εφαρμογή της ποσοτικής χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, 

καταγράφεται με το συγκεκριμένο όρο για πρώτη φορά το 2000 στην Ιαπωνία. Ακολούθησε τα βήματά 

της κατά την κρίση του ‘credit crush’ και η Βρετανία. Το πείραμα είναι ακόμη σε εξέλιξη για την 

Αμερική, ενώ ουσιαστικά την ίδια πρακτική εφαρμόζει και η Ε.Ε. απλώς, την ονομάζει διαφορετικά 

(αναχρηματοδότηση του χρέους των κρατών-μελών) 

«Quantitative easing»  

http://www.youtube.com/watch?v=ohKQP_wSO9k&feature=related Ανακτήθηκε στις 27/06/2011 

http://www.slideshare.net/Thanos_Fafoutis/east-asia-presentation-959041
http://www.youtube.com/watch?v=ohKQP_wSO9k&feature=related
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αγορά πληθωριστικό χρήμα, το οποίο συνέβαλλε στην επιθυμητή και επιδιωκόμενη 

διολίσθηση του δολαρίου.
40

 Τα αντίποινα των υπολοίπων χωρών με πρωτοστάτες την 

Κίνα και τη Ρωσία δεν άργησαν να γίνουν γνωστά, καθώς, ήδη από το 2010 άρχισε η 

σεναριολογία για την απομάκρυνση των χωρών αυτών από την αγορά του δολαρίου 

στις πετρελαϊκές συναλλαγές τους και η υιοθέτηση των εθνικών νομισμάτων σε μία 

κοινή πολιτική με τη συμμετοχή των χωρών του Αραβικού κόλπου και της Γαλλίας, 

καθώς, και έκδηλο ενδιαφέρον συμμετοχής της Βραζιλίας και της Ινδίας.  

 

Οι Κινέζοι τραπεζίτες φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα, καθώς 

μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου της Κίνας είναι δεμένο σε κεφάλαια δολαρίων.
41

 

Το σχέδιο μίας κοινής έξω-δολαριακής αγοράς φαντάζει δελεαστικό στα μάτια της 

Κινέζικης οικονομίας καθώς το 60%  των εισαγωγών της σε πετρέλαιο γίνεται από τις 

χώρες του κόλπου, αλλά, και τη Ρωσία υπό το καθεστώς σημαντικών εκπτώσεων, 

συμφωνιών που κοστίζουν δισεκατομμύρια και ανοιχτών διαπραγματεύσεων με τη 

Λιβύη και το Σουδάν. Από την άλλη, οι εξαγωγές της Κίνας σε αυτοκίνητα, φαγητό, 

οπλικά συστήματα, ρούχα ακόμα και κούκλες αντιστοιχούν στο 10% των εισαγωγών 

κάθε χώρας της Μέσης Ανατολής.  

Η αντίδραση, υπό τη μορφή της προτροπής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζεται 

από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν Κλωντ Τρισέ. «Ο 

Γάλλος τραπεζίτης «παρακάλεσε» την Κίνα να ανατιμήσει το γουάν έναντι του 

δολαρίου, το οποίο βρισκόταν σε σημαντική πτώση, οπότε και να περιοριστεί η 

εξάρτηση της Κίνας από την Αμερικανική νομισματική πολιτική, να αναδιαμορφωθεί 

η διεθνής οικονομία και να δώσει ώθηση στο ευρώ».
42

  

 

                                                                                                                                            
Η μέθοδος της ποσοτικής χαλάρωσης αποτελεί την «επιστροφή στο τυπογραφείο». Πρόκειται για ένα 

εργαλείο χαλάρωσης της πίεσης των τραπεζών σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με την αύξηση του 

κεφαλαίου. Με αυτή τη μέθοδο εξασφαλίζονται δύο θετικά αποτελέσματα. Πρώτον, οι τράπεζες 

παίρνουν μετρητά σε αντάλλαγμα και η αύξηση του κεφαλαίου οδηγεί σε αύξηση του όγκου του 

δανεισμού. Δεύτερον, μειώνοντας την προμήθεια των ‘βρετανικών ομολόγων’ (gilt) αυξάνεται η τιμή 

τους. Ο Πρόεδρος της FED, αποκαλείται «helicopter Ben», καθώς η μέθοδος αυτή θυμίζει ένα 

ελικόπτερο, το οποίο ρίχνει χρήματα στο λαό, με σκοπό να τα μαζέψει και να τα ξοδέψει. 

«Quantitative easing» http://www.guardian.co.uk/business/2008/oct/14/businessglossary Ανακτήθηκε 

στις 24/01/2012. 
40

  «Ένας παγκόσμιος πόλεμος έχει ξεκινήσει» http://viceversamag.gr  Ανακτήθηκε στις 27/06/2011 
41

 «The demise of the dollar»  http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-

dollar-1798175.html  Ανακτήθηκε στις 20/07/2011. 
42

 «The demise of the dollar»  http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-

dollar-1798175.html  Ανακτήθηκε στις 20/07/2011. 

http://www.guardian.co.uk/business/2008/oct/14/businessglossary
http://viceversamag.gr/
http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-dollar-1798175.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-dollar-1798175.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-dollar-1798175.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-dollar-1798175.html
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Στις 11 Δεκεμβρίου του 2001, μετά από την άσκηση πολλών πιέσεων και συνεχείς 

διαπραγματεύσεις για σχεδόν μία δεκαπενταετία η Κίνα έγινε δεκτή ως μέλος του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η είσοδος της και η συνεχής οικονομική της 

βελτίωση συνέβαλλαν - στο ποσοστό που τους αναλογεί - στη βελτίωση της 

παγκόσμιας οικονομίας. Οι αριθμοί μπορούν να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς και 

να περιορίσουν τις αμφιβολίες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, μέσα σε 4 μόλις 

χρόνια, μέχρι το 2005 δηλαδή, η Κίνα είχε σταθερό ρυθμό ανάπτυξης και κατάφερε 

να αυξήσει το ΑΕΠ της σχεδόν κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ με ετήσιο 

ρυθμό αύξησης 9,5% και αυξάνοντας το κατά κεφαλήν εισόδημα από 1.042 σε 1.700 

δολάρια ΗΠΑ. Το καθαρό εμπορικό πλεόνασμα που προέκυψε από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις και τις εξαγωγές άγγιξε το 83% του εμπορικού πλεονάσματος της Κίνας 

και τα 84,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
43

  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ραγδαία άνοδος της τιμής του χαλκού στα 10.190 

δολάρια ΗΠΑ, το Φεβρουάριο του 2011. Η Κίνα με τη συνεχή ανάπτυξη και 

παραγωγική δραστηριότητα, παραγωγή ηλεκτρικών συσκευών, συρμάτων και 

σωλήνων καταναλώνει το 40% της παγκόσμιας παραγωγής χαλκού. Τόσο η Κίνα, 

όσο και η Ινδία, βρίσκονται στη μέση της διαδικασίας αστικοποίησής τους με 

αποτέλεσμα η προσφορά χαλκού να εκτιμάται ότι θα παραμείνει ελλειμματική για μία 

δεκαετία τουλάχιστον. Αυτό καθιστά κατάλληλη την εποχή για «να εμπλουτίσουν τις 

δραστηριότητές τους οι εταιρείες ορυχείων», σύμφωνα με δήλωση του Γουίλιαμ 

Άνταμς, αναλυτή της ιστοσελίδας FastMarkets. com.
44

 

 

 Η διατήρηση της ειρήνης (peacekeeping)
45

 αποτελεί μία σημαντική απόφαση που 

έχει ληφθεί από τα 192 μέλη του ΟΗΕ, με σκοπό την ανάπτυξη στρατιωτικής 

παρουσίας του ΟΗΕ σε διάφορα σημεία, προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη μεταξύ 

των χωρών. Στρατιωτική ανάπτυξη που επιτρέπεται έπειτα από τη συμφωνία όλων 
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 «Κίνα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου» http://gr.china-embassy.org/eng/xwdt/t261536.htm 

Ανακτήθηκε στις 29/07/2011. 
44

«Analysis: Barrick bid suggests copper will be the new gold» 
http://www.reuters.com/article/2011/04/26/us-copper-barrick-idUSTRE73P27720110426 Ανακτήθηκε 

στις 25/09/2011. 
45

 Σύμφωνα με τον καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ στο Κεφάλαιο 1, άρθρο 1, παράγραφος 1: «Να 

διατηρώσι την διεθνή ειρήνην και ασφάλειαν και προς τούτο να λαμβάνωσι τελεσφόρα συλλογικά 

μέτρα δια την πρόληψιν και αποτροπήν των απειλών κατά της ειρήνης και δη την καταστολήν 

επιθετικών ενεργειών ή άλλων διαταράξεων της ειρήνης, και να επιτυγχάνωσι, δι’ειρηνικών μέσων και 

συμφώνως προς τας αρχάς της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου την διευθέτησιν ή διακανονισμόν 

διεθνών διαφορών ή καταστάσεων αίτινες θα ηδύναντο να οδηγήσωσι εις την διατάραξιν της ειρήνης.» 

Νάσκου-Περράκη Παρούλα, «Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών», εκδόσεις Σάκκουλα,1990, σελ.16. 

http://gr.china-embassy.org/eng/xwdt/t261536.htm
http://www.reuters.com/article/2011/04/26/us-copper-barrick-idUSTRE73P27720110426
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των μερών. Τον ίδιο στόχο έχει θέσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας, του οποίου 

μόνιμο μέλος έχει οριστεί η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
46

. Οι αποφάσεις του 

Συμβουλίου είναι δεσμευτικές και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η « ομοφωνία 

των Μεγάλων Δυνάμεων», υπάρχει η άσκηση του βέτο-αρνησικυρίας. Η συμμετοχή 

της Κίνας σε μία ισχυρή στρατιωτικό-πολιτική οντότητα όπως ο Οργανισμός των 

Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιβεβαιώνουν τη δύναμη 

που μπορεί να ασκήσει σε κάθε επίπεδο και προφανώς διαθέτοντας μία σωρεία μέσων 

και δυνατοτήτων. Την επίδειξη αυτής της δύναμης και ισχύος, την οποία 

απολαμβάνουν η Κίνα, αλλά και άλλα μόνιμα μέλη, όπως η Ρωσία, βίωσε πρόσφατα 

η Συρία, για την υπόθεση της οποίας, οι δύο χώρες, (Κίνα και Ρωσία) αποφάσισαν να 

ασκήσουν βέτο, μπλοκάροντας το σχέδιο του ΟΗΕ και προκαλώντας διεθνείς 

αρνητικές αντιδράσεις.
47

 Μία πράξη, η οποία αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνει τη θεωρία 

τον Hans J. Morgenthau ότι η πολιτική δεν είναι τίποτε άλλο παρά «η πάλη για την 

ισχύ»
48

. Χαρακτηριστικά της έννοιας της «ισχύος» γενικότερα, είναι α) ο κάτοχος της 

ισχύος, β) το μέγεθος αυτής, γ) ο τομέας στον οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί, δ) η 

αποτελεσματικότητά της, ε) το σημείο ισορροπίας και στ) το κόστος χρήσης 

της.
49

Δεδομένων όλων αυτών και σε συνδυασμό με την έκδηλη επιθυμία της Κίνας 

να κυριαρχήσει διεθνώς, είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή της σε διεθνείς 

οργανισμούς και η χρησιμοποίηση της ισχύος που απορρέει από αυτή τη συμμετοχή. 

 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας αποτελεί βασικό συστατικό 

στοιχείο της κινεζικής αναπτυξιακής λογικής. Μία χώρα του μεγέθους της Κίνας, η 

οποία επιδιώκει να γίνει συμμετρικός εταίρος στην παγκόσμια αγορά, όπως δηλώνει 

η ηγεσία της ή κυρίαρχος, όπως φοβούνται οι υπόλοιπες υπερδυνάμεις, δε θα 

μπορούσε παρά να προηγηθεί των υπολοίπων σε θέματα επιστημονικής και 
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 Κεφάλαιο 5, άρθρο 23, παράγραφος 1: «Το Συμβούλιον Ασφαλείας θα αποτελήται από δεκαπέντε 

μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Η Δημοκρατία της Κίνας, η Γαλλία, η Ένωσις των Σοβιετικών 

Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, το Ηνωμένον Βασίλειον Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρλανδίας 

και αι Ηνωμέναι Πολιτείαι της Αμερικής θα είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Γενική 

Συνέλευσις θα εκλέγη δέκα έτερα Μέλη εκ των Ηνωμένων Εθνών ως μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, λαμβανομένης δεόντως υπ’όψει εν πρώτοις της συμβολής των διαφόρων Μελών των 

Ηνωμένων Εθνών εις την διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας και εις τους άλλους σκοπούς 

του οργανισμού, ως επίσης και της δικαίας κατανομής από απόψεως γεωγραφικής θέσεως.  Νάσκου-

Περράκη Παρούλα, «Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών», εκδόσεις Σάκκουλα,1990, σελ.22-23. 
47

 «Ρωσία και Κίνα «μπλοκάρουν» το σχέδιο του ΟΗΕ για τη Συρία» 

http://www.skai.gr/news/world/article/193647/antigrafotousuria-edones-adidraseis-gia-ti-sfagi-sti-

homs  Ανακτήθηκε στις 04/02/2012.  
48

  Κουσκουβέλης, Ηλίας, «Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις», εκδ. Ποιότητα, 2004, σελ. 139. 
49

  Κουσκουβέλης Ηλίας, «Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις», εκδ. Ποιότητα, 2004, σελ. 143. 

http://www.skai.gr/news/world/article/193647/antigrafotousuria-edones-adidraseis-gia-ti-sfagi-sti-homs
http://www.skai.gr/news/world/article/193647/antigrafotousuria-edones-adidraseis-gia-ti-sfagi-sti-homs
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τεχνολογικής φύσης. Το γεγονός πως τα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας, διαθέτουν 

τα καλύτερα εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα στον κόσμο, αποδεικνύει τη βούληση 

της χώρας να καταλάβει την αγορά της τεχνολογίας. Τα φθηνά και λειτουργικά 

προϊόντα που φθάνουν στα λιμάνια των Δυτικών κρατών γίνονται εμπορεύματα της 

ακμάζουσας παραοικονομίας των κρατών και μπαίνουν σε κάθε σύγχρονο νοικοκυριό 

προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του.  

Η ικανότητα παραγωγής προϊόντων που μοιάζουν απόλυτα στην εξωτερική εμφάνιση 

με τα γνήσιά τους, αλλά και η πολύ χαμηλή τιμή στην οποία προσφέρονται καθιστά 

την παραγωγική διαδικασία της Κίνας ως μία από τις ανταγωνιστικότερες των 

εποχών, προκαλώντας τα παράπονα και τις καταγγελίες των υπολοίπων. Η 

εργατικότητα του κινεζικού λαού καθώς και η αντίληψη των αναγκαίων και 

απαραίτητων συνθηκών οδηγεί σε κωμικά περιστατικά. Διακωμωδήθηκε έντονα το 

γεγονός της απεργιακής κινητοποίησης σε ένα τμήμα εργοστασίου παπουτσιών. Για 

να μην καθυστερήσει η παραγγελία σε Δυτικό κράτος, το τμήμα παραγωγής των 

αριστερών παπουτσιών συνέχισε να παράγει κανονικά και απέστειλε την 

αναμενόμενη ποσότητα, ενώ όταν λύθηκε η απεργία ξεκίνησε η παραγωγή των 

δεξιών παπουτσιών. Έτσι, δε χάθηκε ούτε χρόνος, αλλά ούτε και χρήμα. 

 

Ο Κομμουνισμός που εφαρμόζεται στην Κίνα απέχει αρκετά από το Κομμουνιστικό 

καθεστώς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τα δεδομένα οδηγούν σε μία μορφή 

κομμουνισμού, η οποία προσεγγίζει περισσότερο τα δεδομένα ενός σύγχρονου 

φιλελευθερισμού. Από το 1978 η κυβέρνηση της Κίνας αποφάσισε να μετατοπίσει 

την οικονομία της από ένα κρατικό-κεντρικό μοντέλο σχεδιασμού και λειτουργίας, σε 

ένα σύστημα βασισμένο στους όρους της προσφοράς και της ζήτησης που επιτάσσει 

η αγορά. Αυτό όμως, δε σήμαινε, παράλληλα, και τον περιορισμό του αυστηρώς 

πολιτικά δομημένου κομμουνιστικού ελέγχου. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης για 

περίπου 20 χρόνια παρέμεινε σταθερά στο 10% ετησίως, και αποτέλεσε προϊόν 

πολιτικής βασισμένης όχι πια στην κολεκτιβοποίηση, αλλά στη γεωργία, τις 

επενδύσεις, τις υπηρεσίες και τις μικρές και μεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις.
50

 Ο 

Κινεζικός κομμουνισμός άλλαξε, και επιβίωσε όπως και η κινεζική κοινωνία, επειδή 

το κράτος αποφάσισε να αφήσει μέρος του ελέγχου που ασκούσε το ίδιο, στα χέρια 
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 Μαραγκός Ι. – Μπιτζένης Α. , «Τα οικονομικά της μετάβασης», εκδ. Σταμούλη Α.Ε., 2007, σελ. 

462. 
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της αγοράς και των μηχανισμών της. Το πόσο σταθερό και ασφαλές θα αποδειχθεί 

αυτό, είναι κάτι που θα φανεί με το πέρασμα των χρόνων.
51

 

 

 Αν θέλει να μιλήσει κανείς για εργασιακά δικαιώματα στην Κίνα, θα πρέπει σίγουρα 

πρώτα να αγνοήσει τα δεδομένα των Δυτικών κρατών. Σε καμία περίπτωση, δε 

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της οικονομίας συνοδεύεται-

τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση - και από σημαντική προαγωγή του 

ανθρώπου και κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του. Μόλις τον Ιανουάριο 

του 2011, ανακοινώθηκε ο 13
ος

 θάνατος μέσα σε διάστημα ενάμιση χρόνου σε 

εταιρεία παραγωγής τεχνολογικών προϊόντων, τη διεθνώς γνωστή FOXCONN, η 

οποία τροφοδοτεί άλλους κολοσσούς, όπως η Apple, η Nokia και Sony. Ο τύπος της 

περιοχής έσπευσε να κατηγορήσει την εταιρική πολιτική για πρόκληση αυτοκτονιών, 

για τις οποίες, όμως, κανείς δεν έκανε επισήμως σχόλια, παρά μόνο η ίδια η εταιρία 

που φρόντισε να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων για να αποφύγει, όπως λένε, 

τα χειρότερα.
52

  

 

Στην ίδια περιοχή της Κίνας, στο Νότιο κομμάτι –μάλλον δεν είναι τυχαίο το γεγονός 

πως ο Νότος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κίνα βασανίζεται - φημολογείται 

έντονα η εργασιακή εκμετάλλευση των υπαλλήλων της Apple. Για να γεμίσει η 

αγορά με τη νέα «μανία» του ipad και του iphone, οι εργαζόμενοι της εταιρίας 

γίνονται κυριολεκτικά δούλοι. Σύμφωνα με τις µελέτες του Κέντρου Ερευνών για τις 

Πολυεθνικές Εταιρείες και της ανθρωπιστικής οργάνωσης Φοιτητές και Μαθητές 

Ενάντια στην Επιχειρηµατική Κακοδιαχείριση (SACOM)
53

 οι εργαζόμενοι 

εξαναγκάζονται σε εξαθλίωση εργαζόμενοι για 60-80 ώρες υπερωριών, αμειβόμενοι 

με 6 δολάρια για 12 ώρες εργασίας, χωρίς δικαίωμα συνομιλιών με τους υπολοίπους 

εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας, χωρίς να μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

βραστήρα στα δωμάτια όπου φιλοξενούνται. Μπορούμε να υποθέσουμε, πως μετά 

τον «Κόκκινο στρατό», έχουμε τώρα τη δυνατότητα να δούμε το «Στρατό των ipads». 
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 Giddens Anthony, «Europe in the global age»,  Εκδ. Cambridge, 2007, σελ. 204. 
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 «New Foxconn employee commits suicide in Shenzhen» http://china.globaltimes.cn/society/2011-

01/612970.html Ανακτήθηκε στις 30/07/2011 
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 «Υπάλληλοι δούλοι στην apple» http://www.tanea.gr/kosmos/article/?aid=4629489 Ανακτήθηκε στις 

30/07/2011 

http://china.globaltimes.cn/society/2011-01/612970.html
http://china.globaltimes.cn/society/2011-01/612970.html
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Η οικονομική δραστηριότητα δε μπορεί να μη συνδεθεί και με την ύπαρξη 18.000 

χιλιομέτρων ακτογραμμής, ένα γεγονός που συνεπάγεται μια αυξημένη ναυτιλιακή 

και ενάλια δραστηριότητα. 

 

Ήδη, η Cosco
54

, ναυτιλιακή εταιρία, συνάπτει συμφωνίες για τη δημιουργία 

λιμενικών σταθμών διακίνησης προϊόντων της κινεζικής παραγωγής. Για παράδειγμα, 

οι ελληνοκινεζικές σχέσεις ξεκίνησαν με το πολλά υποσχόμενο σχέδιο 

εκμετάλλευσης του Λιμένος του Πειραιά με σκοπό να αποτελέσει τη μεγαλύτερη 

διακρατική συνεργασία, μεταξύ Κίνας και ενός Ευρωπαϊκού Κράτους μέλους. Μέχρι 

το 2009, έτος κατά το οποίο η κινεζική εταιρία cosco θα αναλάμβανε τη διαχείριση 

του εμπορικού σταθμού του Πειραιά, οι ελληνοκινεζικές θέσεις αντιμετώπισαν μία 

μικρή 'κρίση', καθώς αρχικά οι Έλληνες λιμενεργάτες, αλλά και το σύνολο των 

κομμάτων της τότε αντιπολίτευσης έβλεπαν με μεγάλη δυσαρέσκεια την υπογραφή 

αυτής της σύμβασης.
55

 Από την πλευρά της η κινεζική ηγεσία θορυβήθηκε, καθώς 

θεώρησε τις αντιδράσεις αυτές απρόσμενες, μια και την πρόσκληση για συνεργασία 

την είχε κάνει η τότε ελληνική κυβέρνηση. Τελικά, η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ και η 

αύξηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων που σημειώθηκε για το 2011 έφτασε το 

73% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 1.180.000 

εμπορευματοκιβώτια. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, ο Πειραιάς κατέστη ο 

μεγαλύτερος σταθμός εμπορευματοκιβωτίων της Cosco στην Ευρώπη και ο δεύτερος 

σημαντικότερος μεταξύ των υπερπόντιων σταθμών που ελέγχει η κινεζική εταιρεία.
56

 

Ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρος της Ενωσης 

Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος, Θάνος Πάλλης, τόνισε ότι με τους «όρους 

οργάνωσης, ανταγωνισμού και χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών λιμένων υπό 

αναδιάρθρωση, τη συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη λιμενική 

βιομηχανία δεδομένη και τον όγκο της διακίνησης φορτίων στους ευρωπαϊκούς 

λιμένες να σημειώνει αύξηση, η Ε.Ε. σκοπεύει να συμβάλει στην επίλυση των 
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 Στο Λιμένα του Πειραιά, οι απεργιακές κινητοποιήσεις ήταν εν μέρει ενδεικτικές του 

διαγραφόμενου φόβου των εργατών για τον παραγκωνισμό και τον περιορισμό των εργασιακών 

προνομίων τους. Ωστόσο, μερικά χρόνια μετά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας υποστηρίζει πως 

δεν έχουν έρθει εδώ με επεκτατικές τάσεις, γεγονός που αποδεικνύεται και από την αναλογία του 

εργατικού δυναμικού: 700 Έλληνες και μόλις 6 Κινέζοι. «Φου Τσενγκτσιόου: «Η Αριστερά δημιουργεί 

απλώς εντυπώσεις» » http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=409137 Ανακτήθηκε στις 20/10/2011. 
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 «Τι έγραψαν οι εφημερίδες για τη συμφωνία ΟΛΠ-cosco» 

http://www.mediashipping.gr/?q=node/1996 Ανακτήθηκε στις 24/01/2012. 
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 «Ο Πειραιάς, ο μεγαλύτερος σταθμός της cosco στην Ευρώπη» 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_24/01/2012_469998 Ανακτήθηκε στις 

24/01/2012. 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=409137
http://www.mediashipping.gr/?q=node/1996
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_24/01/2012_469998


 42 

πρόσθετων προβλημάτων προσαρμογής των ευρωπαϊκών λιμένων στο σημερινό 

ανταγωνιστικό περιβάλλον με τη βελτίωση της λιμενικής οργάνωσης, τη βέλτιστη 

χρηματοδότηση και τον καθορισμο γενικών αρχων που θα ρυθμιζουν τον 

ανταγωνισμο και την ενοποίηση των λιμένων στις διατροφικές αλυσίδες 

μεταφορών».
57

 

 

Εκτός από τους λιμένες της Ευρώπης και της Κίνας, κρίσιμο ζήτημα το οποίο 

τυχαίνει ολοένα αυξανόμενου ενδιαφέροντος, είναι η εκμετάλλευση της 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Αποτελεί ένα από τα φλέγοντα ζητήματα 

για πολλές χώρες, το να προχωρήσουν στην οριοθέτηση της Αποκλειστικής τους 

Οικονομικής Ζώνης, με τις γείτονες χώρες. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολλά οφέλη 

από την κίνηση αυτή, τα οποία θα παρουσιαστούν ακόλουθα. 

Η υφαλοκρηπίδα μπορεί να διαφέρει από την ΑΟΖ, ωστόσο, εμπεριέχεται σε αυτήν 

και εν μέρει η εκμετάλλευση του διαθέσιμου κατά περιοχή και  κατά περίπτωση 

ορυκτού πλούτου συνοδεύεται και από την επέκταση της εθνικής κυριαρχίας. Τι είναι 

όμως η ΑΟΖ και που έγκειται η σημασία της για τη διεθνή πολιτική; 

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη είναι η πέραν και παρακείμενη της αιγιαλίτιδας 

ζώνης περιοχή, ο χώρος, δηλαδή, των 200 ναυτικών μιλίων που θεσπίζονται για κάθε 

χώρα από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της αιγιαλίτιδας 

ζώνης.
58

 Τα δύο επίθετα που προσδιορίζουν τη ζώνη αυτή αφορούν στο γεγονός πως 

η κάθε χώρα μπορεί ανεμπόδιστα να εκμεταλλευτεί όπως θέλει τη ζώνη αυτή 

(αποκλειστικά) και να αναπτύξει δραστηριότητες όπως η αλιεία, η εξόρυξη του 

ορυκτού πλούτου κ.α. (οικονομία) αντίστοιχα. 
59

 

Ο καθορισμός αυτός πραγματοποιήθηκε με Σύμβαση του 1982, διευκολύνοντας την 

εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου Αλιείας,  και αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά 

έργα της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις των παράκτιων και άλλων κρατών που αφορούν τα θέματα της αλιείας 

μέσα στην ΑΟΖ καθορίζονται στην Σύμβαση από τα άρθρα 51, 55, 56, 58-73, 115 και 

123, ενώ στις περιοχές της ανοικτής θάλασσας η αλιεία ρυθμίζεται από τα άρθρα 

116-120. Επιπλέον, στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης αναφέρονται τα αποδημητικά 
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είδη ψαριών που βρίσκονται μέσα ή έξω από αυτή την ζώνη.
60

 

Σχετικά με τον ορισμό και την νομική φύση της ΑΟΖ, υπάρχουν 4 σημαντικές θέσεις 

που κανείς, σύμφωνα με τον επονομαζόμενο «πατέρα της ΑΟΖ», Θ. Καρυώτη
61

, δεν 

αμφισβητεί. Καταρχήν, σύμφωνα με το ΔΔΧ (υπόθεση υφαλοκρηπίδας Τυνησίας-

Λιβύης, 1982) η ΑΟΖ αποτελεί καθιερωμένο και εθιμικά διεθνή θεσμό, ανεξάρτητα 

από το γεγονός ότι η Σύμβαση δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ ή μπορεί να μην τεθεί 

ποτέ σε ισχύ. Η ΑΟΖ, δεν αποτελεί τμήμα του παράκτιου κράτους ipso jure όπως η 

υφαλοκρηπίδα οπότε για να υφίσταται πρέπει να ανακηρυχθεί σαφώς από το 

παράκτιο κράτος. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, παραμένει νομικώς ως μέρος της 

ανοικτής θάλασσας. Τρίτον, το νομικό περιεχόμενο αυτού του νέου θεσμού του 

διεθνούς δικαίου, ορίζεται από το 5ο Μέρος της Σύμβασης. Τα παράκτια κράτη δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν τους περιορισμούς που τους έχουν επιβληθεί από το 5ο 

Μέρος της Σύμβασης σχετικά με τα δικαιώματά τους, τις δικαιοδοσίες τους και τις 

υποχρεώσεις τους. Έτσι "άλλα" κράτη έχουν δικαιώματα στην ΑΟΖ ενός παράκτιου 

κράτους και το παράκτιο κράτος δεν μπορεί να δημιουργήσει ΑΟΖ που να υπερβαίνει 

τα 200 ν.μ. Τέλος, κανένα κράτος ή ομάδα κρατών δεν έχει το δικαίωμα να 

ισχυρισθεί ότι κάποιο παράκτιο κράτος δεν μπορεί να ανακηρύξει την δική του ΑΟΖ. 

Αν και πότε ένα παράκτιο κράτος ανακηρύξει την ΑΟΖ του εξαρτάται εντελώς από 

τη δική του δικαιοδοσία.
62

 

Η ΑΟΖ προσφέρει σε ένα κράτος περισσότερα δικαιώματα έρευνας και 

εκμεταλλεύσεως των φυσικών πόρων από όσα αναγνώριζε η Σύμβαση του 1958 περί 

υφαλοκρηπίδας. Η νομική, όμως, φύση της προκαλεί έριδες μεταξύ των νομικών 

καθώς τα σχετικά κείμενα υστερούν σε σαφήνεια. Βασικό δίλλημα, είναι η περιοχή 

της ΑΟΖ ανοιχτή θάλασσα ή αποτελεί μία Τρίτη, νέα, θαλάσσια ζώνη που 

παρεμβάλλεται της αιγιαλίτιδας και της ανοιχτής θάλασσας; Η πραγματιστική 

θεώρηση υποστηρίζει ότι η ΑΟΖ, περιλαμβάνει ένα πλέγμα δικαιωμάτων και 
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υποχρεώσεων του παράκτιου και των άλλων κρατών που καθορίζονται με γνώμονα 

την αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων αλιείας και της προστασίας του εναλίου 

πλούτου υπέρ του παράκτιου κράτους. 
63

 

 

Κάποτε, στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης και της οικολογικής διάσωσης του 

πλανήτη μας, είχαμε διαπιστώσει και κατά κάποιο τρόπο διακωμωδούσαμε το 

γεγονός πως οι Κινέζοι, ευτυχώς λόγω παραδόσεων και κοινωνικών παραμέτρων, δεν 

έχουν υποκύψει στον υπέρμετρο καταναλωτισμό των Αμερικανών και των 

Ευρωπαίων. Μπορεί να έχουν αρχίσει να εξάγουν οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο 

ανθρώπινος νους, ωστόσο, οι ίδιοι δεν στρέφονται κατά αποκλειστικότητα στη δική 

τους αγορά. Οι Κινέζοι πολίτες, πλέον, έχουν καλωσορίσει στην κοινωνική 

διαστρωμάτωση μία ενδιάμεση μεσαία τάξη, η οποία επιθυμεί να αποκτήσει με τα 

χρήματα που κερδίζει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις τους. 

Χαρακτηριστικό φαινόμενο αποτελεί και η ραγδαία αστική και οικοδομική ανάπτυξη 

στις μεγαλουπόλεις της Κίνας, η οποία έχει οδηγήσει αναπόφευκτα και στην 

κατακόρυφη ζήτηση των συναφών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή αγορά π.χ. οι 

παραγγελίες ανελκυστήρων. Και όχι μόνο. Με μία γρήγορη ματιά σε περιοχές στην 

καρδιά του Πεκίνο αποδεικνύει την ανάγκη απόκτησης και προβολής συμβόλων 

ισχύος, όπως είναι η αγορά ενός υπερπολυτελούς αυτοκινήτου. Εκθέσεις Ferrari, 

Rolls-Royce, Maserati, Jaguar και BMW και στην άλλη πλευρά Lamborghini, Aston 

Μartin και Mercedes. Και όχι μόνο στην περιοχή του Πεκίνο, αλλά και στη Σαγκάη 

και στις υπόλοιπες μεγαλουπόλεις της Κίνας, έχουν δημιουργηθεί εμπορικές ζώνες με 

χαρακτηριστική την παρουσία των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών. Η Mercedes 

σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση των διεθνών πωλήσεών της, στην υπέρ του αιώνα 

ιστορία της, χάρη στις ‘νέες ανάγκες’ της Κίνας, ενώ οι εισαγωγές υπερπολυτελών 

αυτοκινήτων στη χώρα αυξήθηκαν κατά 30% στο πρώτο εξάμηνο του 2011.
64

 Τη 

νοοτροπία της νέας αυτής τάξης ακολουθεί και η Κινεζική κυβέρνηση, η οποία 

φαίνεται πως έχει επενδύσει 86 δισεκατομμύρια Γιουάν (9,5 δισεκατομμύρια ευρώ) 

για να ενισχύσει το status των στελεχών της. Εκτός από τη Mercedes, ιδιαίτερη 

προτίμηση φαίνεται να δείχνουν τα στελέχη του Κομμουνιστικού κόμματος και στα 
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αυτοκίνητα της Audi, σημειώνοντας 200.000 παραγγελίες για το 2010.
65

 Στο ίδιο 

άρθρο, οι προβλέψεις για την επόμενη εικοσαετία αναμένουν πως οι Κινεζικοί δρόμοι 

θα διαθέτουν τον ίδιο αριθμό αυτοκινήτων με όλες τις χώρες του κόσμου συνολικά.  

 

Οι γυναίκες της εποχής των δυναστειών και της μετέπειτα μαοϊκής Κίνας βίωναν τη 

διακριτική αντιμετώπιση της κοινωνίας υποβαλλόμενες στον εξαναγκασμό του 

δεσίματος των ποδιών, με αποτέλεσμα να περπατάνε με παράξενο τρόπο και τα νύχια 

να φυτρώνουν μέσα στο δέρμα του ποδιού τους. Μιλώντας για εργασιακά δικαιώματα 

στην Κίνα, πρέπει να αναφέρουμε την έκφραση των επικριτών της Κινεζικής 

πολιτικής, για τον «εργασιακό μεσαίωνα» που επικρατεί στην Κίνα. Σε αυτά τα 

πλαίσια, και όπως προαναφέρθηκε, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για ανθρώπινα 

δικαιώματα και ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας.  

 

Ο πλουτισμός της Κίνας φαίνεται πως σιγά-σιγά εγκαταλείπει το «προνόμιο» της 

φθηνής εργασίας. Σε αυτό συναινεί και ο Harley Seyedin, Πρόεδρος του 

Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη Νότια Κίνα.
66

 Σύμφωνα με μελέτη της 

Boston Consulting Group (BCG), το κόστος εργασίας  στην Κίνα ήταν το 36% του 

κόστους της εργασία π. χ στις ΗΠΑ από το 2000 και μέχρι το τέλος του 2010, ενώ 

τώρα το κενό μειώθηκε στο 48%. Μέχρι το 2015 η BCG προβλέπει πως θα είναι στο 

69%. Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως ένας ‘εργάτης’ από την Κίνα για μια την 

πραγματοποίηση μίας Χ εργασίας θα αμείβεται με 69 ευρώ και ο Αμερικανός για την 

ίδια εργασία με 100.
67

 Αυτή τη στιγμή το μέσο κατασκευαστικό κόστος στην Κίνα 

πάντως είναι $3.10 την ώρα από τα $22.30 των ΗΠΑ, ενώ στην ανατολική Κίνα είναι 

50% περισσότερο από τα $3.10.
68

 

Οι  αλλαγές αυτές στο μισθολογικό χάρτη, αλλά και στην εργασιακή φιλοσοφία 

κατέστησαν μέσα στα δύο τελευταία χρόνια την Κίνα, από τη χώρα του άφθονου 

διαθέσιμου και φθηνού εργατικού δυναμικού των 1,3 δισεκατομμυρίων σε μία μη 

συμφέρουσα επενδυτικά περιοχή. Ήδη, ξεπροβάλλουν άλλοι «επενδυτικοί 
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παράδεισοι» όπως η Ινδία, το Λάος, η Καμπότζη και το Βιετνάμ.
69

 Μεγάλες εταιρίες, 

αν δεν έχουν ήδη προχωρήσει στη μετακίνηση των εγκαταστάσεών τους, 

σκοπεύουν/ωθούνται/παροτρύνονται/αναγκάζονται από ίδια συμφέροντα να το 

κάνουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Αμερικανός 

επιχειρηματίας Charles Hubbs, ιδιοκτήτης της Guangzhou Fortunique, η οποία 

προμηθεύει μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες ιατρικών ειδών στις ΗΠΑ, που με 

δήλωση του τόνισε τη δυσκολία να κρατήσει τους εργάτες που έχει, αλλά και το πόσο 

ακριβό είναι πλέον το να προσελκύσει νέους. Αυτές οι δύο νέες συνθήκες τον 

οδηγούν στην απόφαση να μετακινηθεί το συντομότερο δυνατό σε μία φθηνότερη 

περιοχή του κόσμου. Ίσως και ξανά, πίσω στην Αμερική, όπως συμβαίνει, με την 

επανεγκατάσταση σε πάτρια εδάφη που παραμένουν «φθηνά».
70

 

 

Από την άλλη, το γεγονός πως πλέον οι Κινέζοι εργάτες μπορούν να ζουν και να 

εργάζονται σε όμορες περιοχές της πόλης τους, καθιστά την εργασιακή τους ζωή 

ακόμη καλύτερη και ανεβάζει τα ποσοστά της εργασιακής ικανοποίησης, όπως 

αποτυπώνεται και σε έρευνα του Workmonitor οι πιο ικανοποιημένοι εργαζόμενοι 

βρίσκονται στη Δανία, το Μεξικό, την Ελβετία, και τη Νορβηγία με ποσοστά 

ικανοποίησης που ξεπερνούν το 80%. Οι λιγότεροι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι 

βρίσκονται στην Ιαπωνία (42%) και στην Ουγγαρία (46%), ενώ στην Κίνα και την 

Ελλάδα φθάνουν το 60%.
71

 

 

Η εικοσαετία της ανάπτυξης και της οικονομικής ευμάρειας, επέφερε ως επακόλουθα 

έναν καλύτερο τρόπο ζωής, μία γενικευμένη οικονομική άνθηση, μία ισχυροποίηση 

της χώρας και των οικονομικών μεγεθών της στα μάτια των διεθνών εταίρων, αλλά 

παράλληλα, γέννησε και μία σειρά φοβιών για το μέλλον των υπολοίπων δυνάμεων, 

μία σωρεία θεωριών για την παγκόσμια κυριαρχία της και πλήθος «σεναρίων 

συνομωσίας» για την ικανότητα της νέας αυτής υπερδύναμης, όχι μόνο να 

επικρατήσει, αλλά και να εξολοθρεύσει τους ισχυρούς ως τώρα αντιπάλους της. 

Σύμφωνα με τη συλλογιστική πορεία του John Mearsheimer, η νέα υπερδύναμη είναι 

αναμενόμενο ή καλύτερα  προβλέψιμο πως θα αντιδράσει όπως και η Αμερική. Η 
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θεωρητική αυτή πορεία προβλέπει την οικονομική κυριαρχία της Κίνας με έναν κάθε 

άλλο παρά ειρηνικό τρόπο.
72

 Και αυτό γιατί είναι εξαιρετικά απίθανο μέσα στα 

επόμενα χρόνια, με δεδομένη την οικονομική εξέλιξη της Κίνας, να παραμείνει 

ουδέτερη και άπραγη η Αμερική. Και αυτό γιατί, μετά από τις προσπάθειες της να 

εδραιώσει την κυριαρχία της και να αναδειχθεί σε «world hegemon», είναι και πάλι 

σύμφωνα με το διεθνολόγο του Πανεπιστημίου του Chicago πολύ απίθανο να δεχτεί 

συνύπαρξη με μία νέα υπερδύναμη. 
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Κεφάλαιο 3ο  

Ε.Ε. – Κίνα: Ποια τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο οικονομιών; 

Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τελευταία πενταετία τουλάχιστον 

διακατέχεται από μία τάση-διόλου ανεξήγητη και αδικαιολόγητη- φυγής προς την 

Ασιατική- δυναμικά αναπτυσσόμενη- χώρα. Η Κίνα από την άλλη επιθυμεί διακαώς 

να πραγματοποιήσει μία δεύτερη μεταρρύθμιση, η οποία, αυτή τη φορά, φιλοδοξεί 

πως θα ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία. Το μέγεθος των δύο οντοτήτων είναι 

εξαιρετικά μεγάλο, κάτι που καθιστά ευνοϊκή την ανάπτυξή τους, δεδομένου ότι σε 

μία τόσο μεγάλη και αχανή έκταση είναι αρκετά πιο πιθανό να βρεθούν παραγωγικοί 

συντελεστές και δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Το εργατικό δυναμικό δεν 

απουσιάζει και σε καμία περίπτωση δεν απουσιάζουν οι διαθέσεις των ηγετών για 

δημιουργία ισχυρού οικονομικού προφίλ. Η διοίκηση των δύο οντοτήτων απαιτεί και 

από τις δύο συνοχή και οργάνωση των δραστηριοτήτων και των μακροπρόθεσμων 

πολιτικών τους. Και πάλι το μέγεθος είναι αυτό που καθιστά την ανάγκη αυτή 

επιτακτική. Η απόφαση της δημιουργίας ενός ισχυρού οικονομικού μηχανισμού, από 

την πλευρά της Κίνας υποδηλώνει την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης της διεθνούς 

εικόνας της χώρας και την επέκταση των ζωνών άσκησης επιρροής της χώρας. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε με ανάλογο όραμα, το οποίο αλλοιώθηκε στην πορεία 

των ετών με την επισήμανση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία είναι 

εξαιρετικά σημαντικό να διαφυλάσσονται και να προάγονται σε γνώμονα άσκησης 

πολιτικής, ωστόσο, στην πρακτική εφαρμογή τους έχουν συναντήσει αρκετές φορές 

την άτυπη παράβλεψή τους, αλλά και την εμπλοκή των συμμετεχόντων κρατών σε 

όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. 

Η πρώτη αποτυχία της Κίνας να φέρει σε πέρας την επανάσταση βρίσκει έδαφος 

αιτιολόγησής της στο γεγονός ότι υπήρξε μία πρώιμη απόφαση αναδιανομής της γης 

και συνεπώς του κεφαλαίου της εποχής σε μία χώρα, όπου οι αγρότες αποτελούσαν 

τον ισχυρότερο οικονομικό κινητήρα. Μπορεί η αναδιανομή σαν απόφαση και 

ενέργεια να μην αποτέλεσε μεγάλο σφάλμα και να χαροποίησε τους πολίτες του 

κομμουνιστικού κινεζικού κράτους, ωστόσο, χρειάζεται πολύ θάρρος για να 

αποφασίσει ένας ανύπαρκτος και νεογέννητος ουσιαστικά μηχανισμός να θέσει 
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εαυτόν εναντίον του καπιταλισμού που εφήρμοσε την εποχή εκείνη ο Μακάρθουρ. 

Αν και φιλήσυχος λαός οι Κινέζοι, όταν αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν ένα 

μεγαλεπήβολο σχέδιο γίνονται ένας λαός με πολιτισμό που διαφοροποιείται έντονα 

από την ατομική κουλτούρα των μελών της κοινωνίας που εκπροσωπεί. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μεγαλουπόλεις της Κίνας που έχουν 

δημιουργηθεί με σκοπό τα εξής δύο τινά: Καταρχήν, τη φιλοξενία των νεόπλουτων 

επιχειρηματιών - επενδυτών που φιλοδοξούν να εναποθέσουν τα χρήματά τους σε 

ακόμη μεγαλύτερες επενδυτικές κινήσεις αλλά, ταυτόχρονα και να επιδείξουν την 

απαραίτητη ποσότητα δύναμης, προκειμένου, να αποκτήσουν το status quo που θα 

τους εξασφαλίσει μία περίοπτη θέση στα lobbies των ισχυρών - εντός και εκτός των 

συνόρων. Έπειτα, συστήνουν πόλεις-ξενοδοχεία, με σκοπό τη φιλοξενία του όλο και 

αυξανόμενου ξένου ανθρώπινου δυναμικού που εισρέει με σκοπό να ανταπεξέλθει 

στις ανάγκες των πολυεθνικών εταιριών που εκπροσωπεί, είτε ως εργάτης είτε ως 

μεγάλο-στέλεχος αντίστοιχο των golden boys της Αμερικανικής ανάπτυξης. Οι 

πόλεις εξασφαλίζουν στους νέους κατοίκους τους κάτι παραπάνω από τα αναγκαία 

για τη διαμονή τους. Πέρα από τα εκατοντάδες μαγαζιά διασκέδασης, εστίασης 

ένδυσης και παροχής πολυτελών ειδών, δεν απουσιάζουν τα πιο μοντέρνα 

καταστήματα, όπου η κάθε σύζυγος μπορεί να βρει τις πανάκριβες it-bags των 

νεοϋορκέζικων και παριζιάνικων περιοδικών, τα έφηβα τέκνα μπορούν να ακούσουν 

την κινέζικη ραπ μουσική στα πιο μοδάτα clubs,  όπου πρόσβαση έχουν μόνο λίγοι 

τυχεροί, ενώ σχεδόν όλοι μπορούν να επισκεφθούν ή να αποκτήσουν την απαραίτητη 

για το προφίλ τους παλλακίδα. Μία ακόμη φιλελεύθερη και κάπως παράδοξα 

μεταμοντέρνα συνήθεια των Κινέζων επιχειρηματιών
73

.  

Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή επικράτεια εμφανίστηκε μία μεγάλη κινητικότητα 

ανθρώπων, διακρατικά, με σκοπό την εξασφάλιση ενός καλύτερου βίου. Βέβαια, η 

Ευρωπαϊκή Ήπειρος έχει στο εσωτερικό της να θρέψει μία μεγάλη αντίθεση σε 

πολλά πεδία, με κυριότερο το οικονομικό. Μπορεί οι 3 ισχυροί (Μ. Βρετανία, 

Γαλλία, Γερμανία) να έχουν τον απόλυτο έλεγχο φαινομενικά, όμως στην 

πραγματικότητα οι 5 πιο αδύναμοι (Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία) 

τους ωθούν σε μία συναινετική πολιτική εφαρμογής πλάνων, μέτρων, συνθηκών που 

θα αποφέρουν συνθήκες ομαλότητας στο σύνολο της Ηπείρου. Το άνοιγμα των 
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 Fishman Ted C. , «Κίνα Α.Ε. Η πρόκληση της Νέας Υπερδύναμης για την Αμερική και τον κόσμο», 

Εκδόσεις Κλειδάριθμος,  Αθήνα 2005, σελ. 53-64. 



 50 

συνόρων και η παροχή εργασιακών ευκαιριών σε όλους τους πολίτες των κρατών-

μελών, έδωσε μία νέα πνοή στο όραμα της Μεγάλης Ευρώπης. Ασφαλώς, και η 

μετανάστευση διογκώθηκε και οδήγησε στη λήψη πρόσθετων περιοριστικών μέτρων, 

όπως συνέβη και πρόσφατα στη Γαλλία και την Ιταλία των Σαρκοζί και 

Μπερλουσκόνι αντίστοιχα.
74

 

Ωστόσο, οι εργασιακές σχέσεις απέκτησαν άλλο χαρακτήρα κάτι που αποτυπώνεται 

εντονότερα στον ακαδημαϊκό χώρο με την αναπροσαρμογή των πτυχίων στο σύστημα 

της Bologna με την κλίμακα 3-5-8 αλλά και την αλλαγή των προαπαιτούμενων 

δεξιοτήτων του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού. Το 1988 με αφορμή την 

επέτειο του Πανεπιστημίου της Bologna, οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων 

συναντήθηκαν για να συζητήσουν το μέλλον των πανεπιστημίων κατά την επόμενη 

χιλιετία, το οποίο μπορεί να βασιστεί στην πολιτισμική, επιστημονική και τεχνική 

γνώση που αυτά τα ιδρύματα διοχετεύουν στην κοινωνία. Το έγγραφο, το οποίο 

υπέγραψαν, η  «Magna Charta Universitatum», αποτέλεσε και τη βάση των επόμενων 

διακηρύξεων ξεκινώντας με τη διακήρυξη της Bologna, η οποία μετά από αρκετές 

διακηρύξεις και συναντήσεις μεταξύ Υπουργών και Πρυτάνεων, έχει δώσει τη 

σκυτάλη στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ), σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη Βουδαπέστης-Βιέννης, στις 12 Μαρτίου 2010. Ο χώρος αυτός ακολουθεί, 

παράλληλα, την πορεία της διακήρυξης της Bologna, η οποία μετονομάζεται σε 

Διαδικασία της Bologna 2020. Μεταξύ άλλων, οι γενικότερες κατευθύνσεις της 

επόμενης δεκαετίας για την παιδεία αφορούν στα εξής: παροχή ίσων ευκαιριών σε 

εκπαίδευση ποιότητας, αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση, προώθηση 

απασχολησιμότητας, ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και αποστολών 

διδασκαλίας έχοντας στο επίκεντρο τον σπουδαστή, αλληλοσύνδεση της 

εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, δημιουργία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε διεθνή πλαίσια, αύξηση ευκαιριών για κινητικότητα, και ποιότητα 

της κινητικότητας, βελτίωση της συλλογής δεδομένων, ανάπτυξη πολυδιάστατων 

μέσων για τη διαφάνεια, εξασφάλιση χρηματοδότησης.
75

 Όλα αυτά αποσκοπούν στη 

δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, άμεσα συνδεδεμένου με την 
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 «Σύγκλιση απόψεων Μπερλουσκόνι-Σαρκοζί για Σένγκεν και Frontex» 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=270382 Ανακτήθηκε στις 30/07/2011 
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 «Διαδικασία της Μπολόνιας-δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 
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Ανακτήθηκε στις 29/01/2012. 
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αγορά εργασίας. Ένας πανεπιστημιακός χώρος αποκομμένος και απομονωμένος από 

τις ανάγκες της αγοράς, αλλά και μία αγορά, η οποία αρνείται να αναπτυχθεί 

στηριζόμενη στα νέα μοντέλα και τις θεωρητικές κατασκευές, είναι δύο πράγματα 

που κινδυνεύουν να καταστραφούν. Το πρώτο, αφενός, γιατί δεν υπάρχει κανένα 

νόημα να δημιουργείται μία γραμμή παραγωγής πτυχίων και το δεύτερο, γιατί η 

αγορά που δεν εκμεταλλεύεται την επιστημονική και τεχνική γνώση, καθίσταται 

παρωχημένη και απαρχαιωμένη. 

Παρά τις προσαρμογές και τις ευκαιρίες απασχόλησης, οι μισθολογικές διαφορές δεν 

έδειξαν σημεία σύγκλισης. Η χώρα με τους καλύτερα αμειβόμενους (με βάση το 

βασικό μισθολόγιο) δεν προσεγγίζει τη χώρα με το χαμηλότερο βασικό μισθό. Η 

αναντιστοιχία αυτή οφείλεται σε σημαντικούς πολιτικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες. Προφανώς, η Βιομηχανική Γερμανία έχει περισσότερες ανάγκες από το 

«Κράτος-Πατέρας» της Σουηδίας και οι δύο αυτές μαζί πολύ περισσότερες από την 

τουριστική Κύπρο. Η μερική απασχόληση ανθεί σε πολλές από αυτές και τελικά 

αποκτά το χαρακτήρα της πλήρους απασχόλησης, με φαινόμενα κατά μαρτυρία, 

άτομα με μερική απασχόληση μερικών ωρών καθημερινά να αποκομίζουν το βασικό 

μισθό και κάτι παραπάνω σε χώρες όπως η Μ. Βρετανία (οικονομικά κάτι τέτοιο δεν 

επηρεάζει άμεσα την ένωση καθώς δεν υπάρχει συμμετοχή της χώρας στη ζώνη του 

ευρώ, ωστόσο, κοινωνικά δημιουργεί νέα εργασιακά μοντέλα και φαινόμενα τα 

οποία οδηγούν και στην υιοθέτησή τους από άλλα όμορα κράτη). Δεν είναι όμως 

μόνο η ποιότητα και η οικονομική δραστηριότητα των κρατών-μελών που επηρεάζει 

την πρόοδο της Ένωσης. Είναι και η επακόλουθη διαφορά στα φορολογικά τους 

ζητήματα καθώς και η διόγκωση του σπάταλου δημόσιου τομέα σε αρκετές από 

αυτές ή η αύξηση των κοινωνικών πολιτικών σε άλλες. 

Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αναπτυξιακής 

πορείας της Ένωσης στο σύνολό της. Η Κίνα επιδιώκει μία ανάπτυξη στο σύνολο της 

χώρας. Κοινός στόχος, με μία πολλή σημαντική διαφορά. Την παραχώρηση της 

εθνικής κυριαρχίας. Η Κίνα μάχεται με τα οικονομικά δεδομένα, τρέχει σαν 

ντοπαρισμένος αθλητής σε τοπικό μαραθώνιο δρόμο και κόβει το νήμα με χρυσό 

ψαλίδι, ενώ η Ευρώπη προσπαθεί μέσα από ατελείωτες καμιά φορά συζητήσεις και 

διαβουλεύσεις να αποκτήσει τον έλεγχο των μελών της που πάσχουν από τεμπελιά 

και πρόχειρους τραυματισμούς την ώρα της προπόνησης. Εάν κληθούν να 
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αναμετρηθούν σε Ολυμπιακές συνθήκες, μάλλον, η Κίνα θα αναδειχθεί νικήτρια. Όχι 

γιατί έχει καλύτερο υλικό να παρουσιάσει, αλλά γιατί φροντίζει να περιορίσει το 

καλό διαθέσιμο υλικό της Ένωσης. Μπορεί οι Ευρωπαϊκές εταιρίες να μετακομίζουν 

για άλλα μέρη της Ανατολής, όμως, θυσιάζουν την εθνική ανάπτυξη στο βωμό των 

ίδιων συμφερόντων. Και είναι αλήθεια πως καμία εταιρία δεν έχει στην agenda της 

την απόκτηση χρυσού μεταλλίου και τη ψηλότερη θέση στο βάθρο.  

Ο ανταγωνισμός για την Κίνα, φαίνεται πως αποτελεί σημείο υγείας. Οι κάτοικοι 

αυτής της χώρας μπορούν να πετύχουν τα πάντα μόνο και μόνο για να αποδείξουν 

την υπεροχή τους απέναντι στην Ιαπωνία. Και εάν ένας κολοσσός φροντίζει για την 

επικράτησή του ενάντια σε ένα όμορο και συν-ομοιδεατό νησιωτικό κράτος, 

μπορούμε όλοι να φανταστούμε πόσο επιθυμεί την επικράτηση του σε βάρος των 

ισχυρών μορφωμάτων.  Ακόμη και μέσα στην ίδια την κοινωνική πραγματικότητα, 

εάν εμφανιστεί ένας ουρανοξύστης με καφέ-μπαρ σε παράξενους οικοδομικούς και 

αρχιτεκτονικούς σχηματισμούς, αμέσως μετά ακολουθεί ο στόχος δημιουργίας του 

υψηλότερου φαστ-φουνταδικου της περιοχής. 

Κάπως έτσι φαίνεται πως κυλάει η ζωή στην Κίνα. Όχι και άσχημα (αν εξαιρέσει 

κανείς τις παράξενες και ασυνήθιστες για τον ευρωπαϊκό κόσμο γαστρονομικές τους 

προτιμήσεις με κάθε λογής έντομο και ερπετό να καραμελώνεται και το βραστό ψωμί 

που το συνοδεύει). Για ποιους όμως λόγους θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει την 

Κίνα για τη νέα πατρίδα του; 

Έχουμε αντιληφθεί όλοι πως εκεί πλέον έχουν μεταφερθεί όλα οι οικονομικές και 

παραγωγικές δραστηριότητες. Ξέρουμε ότι το κομμουνιστικό της καθεστώς ωθεί τους 

επιχειρηματίες σε μη νόμιμες (αλλά ηθικά και κοινωνικά καθ’ όλα νόμιμες) 

δραστηριότητες.
76

 Ξέρουμε επίσης, ότι – σχεδόν - έχει αρχίσει να κάνει τα στραβά 
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μάτια.  Η τοκογλυφική δράση δεν ήταν σε καμία περίπτωση άσχετη με την 

οικονομική ανάπτυξη της Κίνας. Για την ακρίβεια, δεν ήταν άσχετη με την 

προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης των επαρχιωτών Κινέζων. Πολλές οικογένειες 

προσπάθησαν δανειζόμενες χρήματα να στήσουν μικρές επιχειρήσεις, όπως ένα 

καθαριστήριο ρούχων ή ένα μαγειρείο. Για να το πετύχουν έπρεπε να εξασφαλίσουν 

χρήματα, μόνο που στη διάθεσή τους είχαν την κρατική γη (κομμουνιστικό 

καθεστώς) και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της ζωής τους ή του πιο ισχυρού 

μέλους της οικογένειας, οπότε και επέλεγαν να στείλουν τον πιο ισχυρό ως 

αντάλλαγμα για την εξοικονόμηση των χρημάτων που θα τους άλλαζαν τη ζωή, εάν 

το κράτος δεν έκλεινε την επιχείρηση, ως μη νόμιμη. Πολλοί λίγες επιχειρήσεις 

αυτού του τύπου κατόρθωσαν να εδραιωθούν στην αγορά.
77

 Όσον αφορά στην 

ιδιοκτησία της γης, οι τοπικές κυβερνήσεις είναι επιφορτισμένες με την αρμοδιότητα 

διανομής της γης. Η χρήση της μπορεί να είναι οικιστική για 70 χρόνια, 50 χρόνια για 

βιομηχανικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς αλλά, και για λόγους υγείας και τέλος 

40ετής για εμπορικούς, τουριστικούς σκοπούς ή χρήση αναψυχής.
78

 

Αυτό που καθιστά τις πόλεις της Κίνας ελκυστικές προς τους κατοίκους της είναι 

μόνο το γεγονός πως η επαρχία πάντοτε υπέφερε και πως πλέον, έχουν γίνει 

ελκυστικές και προς τους ξένους. Πριν την έλευση τους ο ελάχιστος μισθός ήταν 

πολύ κάτω από τα 90 € το μήνα. Μέσα σε δύο χρόνια ραγδαίας ανάπτυξης αλλά, και 

αύξησης της δυσαρέσκειας των χαμηλόμισθων εργαζομένων, οι μισθοί αυξήθηκαν 2 

φορές κατά 20% κάθε φορά, και αναμένεται να φτάσουν τα 133 ευρώ. Εκτός από την 

επιθυμία των επιχειρηματιών να κατευνάσουν τις εργασιακές εντάσεις και να 

διορθώσουν το επιχειρηματικό τους προφίλ στον εκτός Κίνας κόσμο, κα η ίδια η 

κυβέρνηση εξέφρασε την ανησυχία της για την αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος 

ξεπέρασε το 5% το Νοέμβριο με τις τιμές στα βασικά αγαθά να έχουν ανέβει κατά 

12% ενώ ανάλογη ανοδική πορεία έχει και η αγορά ακινήτων. 

Στις 25 Δεκεμβρίου 2010, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα τρίμηνο η κινεζική 

κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια ενώ ο πρωθυπουργός Ουέν Τζιαμπάο δήλωσε 

                                                                                                                                            
πρόκληση της Νέας Υπερδύναμης για την Αμερική και τον κόσμο», Εκδόσεις Κλειδάριθμος,  Αθήνα 

2005, σελ. 73-74. 
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 Fishman Ted C. , «Κίνα Α.Ε. Η πρόκληση της Νέας Υπερδύναμης για την Αμερική και τον κόσμο», 

Εκδόσεις Κλειδάριθμος,  Αθήνα 2005, σελ. 
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 Σύμφωνα με το βασικό νόμο 1990, «Interim Regulations of the People's Republic of China 

concerning the Assignment and Transfer of the Use Right of the State‐owned Land in Cities and 
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πως θα γίνουν σοβαρές προσπάθειες για τον έλεγχο του πληθωρισμού.  

Ο Κινέζος πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι αυξήσεις των τιμών δυσχεραίνουν τη ζωή 

των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, αλλά το γενικό επίπεδο τιμών είναι σε θέση 

να το ελέγξει. Όπως, επίσης, δήλωσε αισιόδοξος για την επαναφορά των τιμών στα 

ακίνητα.
79

 

Προφανώς, από αυτήν την ανησυχία, ο Πρωθυπουργός εξαιρεί την μεγάλη αστική 

τάξη αλλά και τους πλούσιους πια Κινέζους, μία ισχυρή «ομάδα πίεσης» ταξικά, 

πολιτικά, κοινωνικά αλλά και γεω-οικονομικά. Σύμφωνα με το Hurun Wealth Report 

2010, στην Κίνα κατοικούν 875.000 άτομα με περιουσία μεγαλύτερη από 10 εκ. 

γιουάν (1,47 εκ. δολάρια ΗΠΑ), αριθμός, ο οποίος αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση με 

το 2009. Από αυτούς, οι 55.000 διαθέτουν περισσότερα από 100 εκ. γιουάν και οι 

140, περισσότερα από 10 δισ. Το Πεκίνο φαίνεται πως αποτελεί πόλο έλξης των 

πλουσίων, καθώς συγκεντρώνει 151.000 άτομα και αφήνει στη δεύτερη και Τρίτη 

θέση την επαρχία Guangdong και τη Σαγκάη αντίστοιχα. Ζουν, σύμφωνα με την ίδια 

πηγή, κατά μέσο όρο 40 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων θα αποκτήσουν περίπου 

4,4 ρολόγια, πολύτιμα κομμάτια κινέζικης κλασσικής τέχνης, και 3 αυτοκίνητα. Η 

αναλογία των δύο φύλων είναι 7:3. Έχουν 16 μέρες διακοπές το χρόνο και τους 

αρέσουν τα ταξίδια, το γκολφ και το κολύμπι. Το ένα τρίτο από αυτούς δεν πίνει και 

οι μισοί δεν καπνίζουν. 

Μιλώντας για κλασσική τέχνη στην Κίνα, κάνουμε λόγο για μία πολλή ακριβή 

ενασχόληση, όπου οι αντιγραφές δεν έχουν σχεδόν καμία θέση στα σαλόνια. Τα 

αριστουργήματα των αλλοτινών αιώνων (13
ος

 -14
ος

  κ. εξ.) είναι γνωστά σε όλους. 

Ακόμη και στους Ολλανδούς που προσπάθησαν να κλέψουν την τεχνική και να 

κατασκευάσουν φθηνά αντίγραφα. Τα βάζα Μινγκ αποτελούν για τους Κινέζους ότι 

τα αυγά Faberge για τους Ρώσους ή τα Baccarat για τους Γάλλους. Το Σεπτέμβριο 

του 2011, δύο τέτοια κομμάτια βγήκαν σε δημοπρασία στο Χόνγκ Κόνγκ και η τιμή 

τους εκτιμήθηκε  σχεδόν στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κινέζος λάτρης των 

κεραμικών, μπορούσε με αυτό το ποσό να αποκτήσει ένα αγγείο της Δυναστείας των 
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Μινγκ, της περιόδου των Γιόνγκ και ένα βάζο της περιόδου των Κιανλόνγκ με 

περίτεχνα σχεδιασμένα κλαδιά με ροδάκινα.
80

 

 

Οι πλούσιοι αυτοί Κινέζοι, είπαμε ότι επηρεάζουν μεταξύ των άλλων και γεω-

οικονομικά τη χώρα τους. Η διασπορά τους στις πόλεις και στις επαρχίες της Κίνας 

ρυθμίζει ανάλογα με τη γεωγραφία και την οικονομική δύναμη της κάθε περιοχής. 

Στον πίνακα 1 μπορεί κανείς να δει την αντιστοιχία των πόλεων και των επαρχιών με 

αυτή του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε αυτές. Το υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ συναντάται 

στην πόλη Suzhou-επαρχία Jiangsu και είναι για το 2009, μεγαλύτερο από 7.000 

γιουάν ενώ, το χαμηλότερο το εντοπίζει κανείς στην πόλη Chongqing-δήμος και για 

το ίδιο έτος είναι μικρότερο από 22.000 γιουάν. 

 

Πίνακας 1: Ανερχόμενα κινεζικά αστικά κέντρα 

 

 

Πόλη  Επαρχία  Κατά κεφαλή ΑΕΠ  

Suzhou  Jiangsu  > 77.000 γιουάν 
(2009)  

Dalian  Liaoning  73.000 γιουάν 
(2009)  

Roshan  Guangdong  > 67.000 γιουάν 
(2008)  

Qingdao  Shandong  > 65.000 γιουάν 
(2008)  

Xiamen  Fujian  > 64.000 γιουάν 
(200)  

Tianjin  Δήμος  > 62.000 γιουάν 
(2009)  

Hohhot  Inner Mongolia  > 61.000 γιουάν 
(2009)  

Hangzhou  Zhejiang  60.000 γιουάν 
(2009)  

Changsha  Hunan  > 56.000 γιουάν 
(2009)  

Hangzhou  Jiangsu  > 56.000 γιουάν 
(2009)  

Shenyang  Liaoning  > 55.000 γιουάν 
(2009  

Wuhan  Hubei  > 47.000 γιουάν 
(2008)  

Jinan  Shandong  > 46.000 γιουάν 
(2008)  

Nanjing  Jiangsu  > 44.000 γιουάν 
(2008)  

Hefei  Anhui  > 42.000 γιουάν 
(2009)  
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 «Τα βάζα αξίζουν μία περιουσία» http://www.tanea.gr/politismos/article/?aid=4655216 Ανακτήθηκε 
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Changchun  Jilin  > 41.000 γιουάν 
(2009)  

Yangzhou  Jiangsu  > 41.000 γιουάν 
(209)  

Chengdu  Sichuan  > 38.000 γιουάν 
(2008)  

Xi'an  Shaanxi  > 34.000 γιουάν 
(2009)  

Chongqing  Δήμος  > 22.000 γιουάν 
(2009)  

 

Πηγή: China Daily (www.chinadaily.com.cn/business/2010-04/13/content_9721845.htm)  

  

 

 

Εκτός από τους πλούσιους κινέζους που ανεβάζουν το κατά κεφαλήν εισόδημα στα 

ανερχόμενα αστικά κέντρα, μπορούμε να παραθέσουμε και τον καταμερισμό της 

ίδιας της χώρας σε οικονομικές ζώνες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 

επαρχιών/πόλεων της και τη δυνατότητα εγκατάστασης βιομηχανιών ή άλλων 

δραστηριοτήτων.  

 

Στον πίνακα 2 που παρατίθεται, μπορούμε να τη διάκριση μεταξύ των ζωνών και τα 

κριτήρια με τα οποία πραγματοποιείται. Για παράδειγμα, στην οικονομική ζώνη της 

θάλασσας Bohai βρίσκουμε 4 πόλεις/επαρχίες, Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong, 

όπου το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού είναι υψηλό και επιτρέπει την ανάπτυξη 

των υπηρεσιών, της κλωστοϋφαντουργίας και της αλιείας. Από τη άλλη, στη ζώνη 

οικονομικής ανάπτυξης της αυτόνομης περιοχής της πόλης/επαρχίας Xinjiang 

βρίσκονται άφθονοι φυσικοί πόροι (πετρέλαιο, άλλα ορυκτά) και καθιστούν 

προσοδοφόρα τη μεταποίηση, την κτηνοτροφία, τη γεωργία και ασφαλώς τη 

βιομηχανία πετροχημικών. Ενώ, τέλος για την ειδική οικονομική ζώνη του Θιβέτ, 

στην αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ, δεν έχει αναπτυχθεί καμία δραστηριότητα.  

 

Πίνακας 2: Οικονομικές Ζώνες Κίνας 81 

 

 

Όνομα  Επαρχίες / πόλεις  Χαρακτηριστικά  Κυριότερες 
Βιομηχανίες  

Northeast Economic Zone  Heilongjiang, 
Jilin, Liaoning, 
μέρος της Inner 
Mongolia  

Άφθονοι φυσικοί 
πόροι, γόνιμο 
έδαφος  

Βαριά βιομηχανία, 
γεωργία, 
κτνοτροφία, 
δασοκομία  
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Bohai Sea Economic Zone  Beijing, Tianjin, 
Hebei, Shandong  

Υψηλό επίπεδο 
ανθρώπινου 
δυναμικού  

Υπηρεσίες, 
Κλωστοϋφαντουργία, 
Αλιεία  

Yangtze River Delta Economic 
Zone  

Shanghai, 
Jiangsu, Zhejiang  

Υποδομές, λιμάνια  Βομηχανία, 
μεταποίηση, 
μεταφορές  

Coastal Economic Zone  Guangdong, 
Guangxi, Fujian, 
Hainan  

Οι πρώτες επαρχίες 
στις οποίες 
επιτράπηκαν ξένες 
επενδύσεις – 
εμπειρία 
διαχείρισης  

Εργοστάσια ξένων 
επιχειρήσεων, 
εμπόριο  

Economic Zone in Middle 
Reaches of te YellowRiver  

Shanxi, Shaanxi, 
Henan, μέρος της 
Inner Mongolia  

Άφθονοι φυσικοί 
πόροι (άνθρακας)  

Ενέργεια, εξορυκτική 
και βαριά βιομηχανία  

Economic Zone in the 
Upstream part of Yellow river  

Gansu, Ningxia, 
Qinghai  

Άφθονοι φυσικοί 
πόροι (νερό)  

Ενέργεια 
υδροηλεκτρικοί 
σταθμοί), βιομηχανία 
ροφίμων, 
μεταποίηση  

Economic Zone in the Middle 
and Lower Reaches of the 
Yangtze River  

Hunan, Hubei, 
Jiangxi, Anhui  

Καλό δίκτυο 
μεταφορών  

Υδροβόρες 
βιομηχανίες, γεωργία  

Economic Zone in the Upstream Part 
ofthe Yangtze River  

Schuan, Guizhou, 
Yunnan  

Ενεργειοβόρες βιομηχανίες, 
βαριά χημική βιομηχανία, 
γεωργία, δασοκομία  

Economic Development Zone 
in Xinjiang AR  

Xinjiang 
Autonomous 
Region  

Άφθονοι φυσικοί 
πόροι (πετρέλαιο, 
άλλα ορυκτά)  

Πετροχημικά, 
μεταποίηση, γεωργία, 
κτηνοροφία  

Tibet Special Economic Zone  Tibet Autonomous Region  Δεν έχει αναπτυχθεί 
οικονομικά  

 

Πηγή: The People’s Republic of China Yearbook, 2009 

 

Κάθε αναφορά στην Κίνα θα ήταν ατελής εάν δεν περιειχε και μια αναφορά στο 

Θιβέτ. Η ιστορική εμφάνιση της Θιβετιανής Αυτοκρατορίας συνδέεται με το όνομα 

του ηγεμόνα Σονγκτσέν Γκάμπο (604-650). Μέσα από μία σειρά μαχών και 

ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτικών αναταράξεων το υψηλότερο σημείο του 

κόσμου (με 4.900 μέτρα υψόμετρο) αποτελεί μία περιοχή έριδας και απομόνωσης. Το 

γεγονός ότι η κινέζικη κυβέρνηση και η εξόριστη κυβέρνηση του Θιβέτ διαφωνούν 

για το αν το Διεθνές Δίκαιο νομιμοποιεί την ενσωμάτωσή του με την Κίνα, έχει 

προκαλέσει και την υπο-ανάπτυξη, οικονομικά, της περιοχής.
82

 Η έκταση του Θιβέτ 

είναι πλούσια σε ορυκτούς πόρους και μεταλλεύματα όπως χρυσό, γραφίτη, βόρακα, 

ράδιο, σίδηρο,  τιτάνιο, μόλυβδο, αρσενικό, μεγάλα κοιτάσματα χαλκού, αποθέματα 
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 “Tibet” http://www.britannica.com/EBchecked/topic/594898/Tibet Ανακτήθηκε στις 02/10/2011 
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σιδηρομεταλλεύματος σε συμπυκνωμένη ραφές υψηλής ποιότητας και σε εξαγώγιμο 

βάθος, κοιτάσματα πετρελαίου-που φέρουν σχηματισμούς, απόθεμα πετρελαίου, 

σχιστόλιθους, χρωμίτη, λίθιο, ψευδαργύρο και μαγγάνιο.  

 

Εκτός από τον ορυκτό πλούτο του Θιβέτ, η συμβολή τριών ποταμών στην περιοχή 

του δημιουργεί και εξαιρετικές προϋποθέσεις παραγωγής υδροηλεκτρικής, θερμικής 

γεωθερμικής, ηλιακής και αιολικής ενέργειας.
83

 Στην αγροτική δραστηριότητα, 

βασικότερη είναι η καλλιέργεια κριθαριού (κυρίως μια ποικιλία που αναπτύχθηκε για 

υψηλής ανύψωσης καλλιέργεια), αλλά, και το σιτάρι, το καλαμπόκι (αραβόσιτος), τα 

όσπρια, καλλιέργειες περιλαμβάνουν κεχρί, φαγόπυρο, rgya (έναν κόκκο παρόμοιο με 

το φαγόπυρο), φασόλια, κάνναβη, και μουστάρδα. Παράγουν επίσης, βούτυρο από 

βούβαλι (ένα μεγάλο, μακρύμαλλο βόδι) ή το mdzo-mo (διασταύρωση του βουβαλιού 

και της αγελάδας), τα οποία είναι το κύριο προϊόν των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η 

διατροφή συμπληρώνεται από μια μεγάλη ποικιλία λαχανικών κήπου. Στα 

νοτιοανατολικά εδάφη καλλιεργείται μικρή ποσότητα ρυζιού, αλλά, οι περισσότεροι 

το εισάγουν μαζί με τσάι και ζάχαρη. Η καλλιέργεια των φρούτων, λαχανικών, και τα 

λουλούδια στις εγκαταστάσεις του θερμοκηπίου έχει γίνει σημαντική. Οι 

περισσότεροι αγρότες εκτρέφουν οικόσιτα ζώα όπως βουβάλια, άλογα, μουλάρια, 

γαϊδούρια και κατσίκες, και το κρέας προέρχεται από αγελάδες, πρόβατα, χοίρους, 

και κοτόπουλα. Οι ορεινές περιοχές κατά μήκος του ποταμού Βραχμαπούτρα είναι οι 

κύριες δασικές περιοχές στη νοτιοδυτική Κίνα. Ωστόσο, λόγω της δύσκολης 

πρόσβασης αυτών των περιοχών, η δασοκομία έχει αναπτυχθεί αργά. Οι κάτοικοι των 

δασών, αντλούν το εισόδημά τους κυρίως από την παραγωγή των προϊόντων ξύλου, 

όπως σανίδες, δοκοί, μπλοκ εκτύπωσης και σκεύη κουζίνας. Πριν από τη δεκαετία 

του 1950 το Θιβέτ δεν είχε σύγχρονες βιομηχανίες. Υπήρχαν μικρά κέντρα 

χειροτεχνίας, τα οποία παρήγαγαν πίνακες ζωγραφικής, εικόνες σε μέταλλο, 

θρησκευτικές εικόνες, υφαντά χαλιά, προϊόντα βυρσοδεψίας, αγγειοπλαστικής, 
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 “Tibet” http://www.britannica.com/eb/article-9117343/Tibet  Ανακτήθηκε στις 02/10/2011.  

Αρκετές θερμικές μονάδες παραγωγής έχουν κατασκευαστεί, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε 

Λάσα και Xigazê. Πολλή προσπάθεια έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πολλά υποσχόμενων τόπων, 

ειδικά στο Βραχμαπούτρα, Μεκόνγκ, Λάσα, και στα ποτάμια του Nyang Qu. Από τότε μια σειρά από 

μικρούς και μεσαίου μεγέθους υδροηλεκτρικούς σταθμούς έχουν αναπτυχθεί, συμπεριλαμβανομένου 

του σταθμού Jinhe κοντά στην Changdu, στον άνω ρου του Μεκόνγκ, καθώς και του σταθμού  

Zhikong , στον ποταμό Λάσα, περίπου 60 μίλια (100 χλμ) βορειοανατολικά της Λάσα. Ένα μεγάλο 

εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μια από τις μεγαλύτερες μονάδες στην Κίνα, έχει 

κατασκευαστεί στην Yangbajing, περίπου 55 μίλια (90 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά της Λάσα. Μικροί 

σταθμοί που χρησιμοποιούν τόσο αιολική, όσο και ηλιακή ενέργεια, επίσης, έχουν αναπτυχθεί για τις 

τοπικές πόλεις και χωριά. 

http://www.britannica.com/eb/article-9117343/Tibet
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χρυσοχοΐας, ξυλουργικής κ.α. Οι κατασκευαστές τους τα είχαν μάθει μέσω της 

μαθητείας. Επειδή η κυβέρνηση παρείχε ανταμοιβές στους εξαιρετικούς καλλιτέχνες, 

όπως, επίσημους τίτλους, ακίνητα και χρήματα, οι τέχνες και οι βιοτεχνίες του Θιβέτ 

ήταν καλά διατηρημένες. 

  

Το 1952 ένα εργοστάσιο σιδήρου και ένα κατάστημα επισκευής αυτοκινήτων το 1957 

στη Λάσα, καθώς και ένα βυρσοδεψείο το 1958, έδωσαν ώθηση στη βιομηχανική 

δραστηριότητα του Θιβέτ. Σύγχρονες βιομηχανίες άρχισαν να εμφανίζονται στις 

αρχές του 1980. Δόθηκε έμφαση στις γεωργικές επιχειρήσεις μεταποίησης. Το ίδιο 

συνέβη και σε τομείς όπως η μεταλλουργία, τα μηχανήματα, τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα, τα χημικά προϊόντα, δομικά υλικά, τα δασικά προϊόντα κ.α. Η παραγωγή 

φαρμακευτικών προϊόντων με βάση φαρμακευτικά φυτά του Θιβέτ έγινε επίσης 

σημαντική δραστηριότητα, και η παραγωγή της λαϊκής τέχνης (κυρίως από μάλλινα 

υφάσματα, υποδήματα, κουβέρτες, και ξύλινα κύπελλα, όλα τα γνωστά προϊόντα 

στην Κίνα) επεκτάθηκε. Πριν το 1950 δεν υπήρχαν τράπεζες. Μέχρι το 1980 μικρά 

δάνεια δίνονταν από τοπικούς εμπόρους με τον ανάλογο τόκο, αλλά και από κρατικές 

επιδοτήσεις ως μέσο είσπραξης εσόδων. Έκτοτε, ιδρύθηκαν τραπεζικά καταστήματα 

στην περιοχή, τα οποία επεκτάθηκαν σε αγροτικές και εμπορικές πιστώσεις και 

υπηρεσίες ανταλλαγής κινέζικου και ξένου συναλλάγματος. Σημαντικός οικονομικός 

παράγοντας της «Σκεπής του κόσμου» είναι και ο τουρισμός, ο οποίος κεντρίζει το 

ενδιαφέρον των ορειβατών και ταξιδιωτών που λατρεύουν την περιπέτεια. Η περιοχή 

τελεί υπό την προστασία της UNESCO από το 1994. Οι μεταφορές και τα συστήματα 

επικοινωνίας, καθώς και το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο βελτιώθηκαν σημαντικά μετά το 

1951.
84

 Πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2011, ο Λόμπσανκγ Σανγκάι, που θεωρείται 

«ριζοσπαστικός», θα αναλάβει τον πολιτικό ρόλο που διαδραμάτιζε ο Δαλάι Λάμα, ο 

οποίος στα 75 του χρόνια αποφάσισε να εγκαταλείψει τα πολιτικά του καθήκοντα και 

έτσι, να δημιουργήσει για τους Θιβετιανούς δύο μέτωπα, ένα πολιτικό και ένα 

θρησκευτικό. Ο 43
ων

 ετών πρωθυπουργός της εξόριστης κυβέρνησης έχει πτυχίο 

νομικής από το Χάρβαρντ και ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο αλλά και στην «επίλυση 

κρίσεων».
85

 Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μη διαθέτει περιοχή με αντίστοιχα 

γνωρίσματα και πολιτικές-οικονομικές πτυχές, όπως η Κίνα στην περιοχή του Θιβέτ, 
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 “Tibet” http://www.britannica.com/eb/article-9117343/Tibet  Ανακτήθηκε στις 02/10/2011 
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 «Λόμπσανγκ Σανγκάι: Ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης του Θιβέτ» 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=270894  Ανακτήθηκε στις 02/10/2011 

http://www.britannica.com/eb/article-9117343/Tibet
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ωστόσο, η μοναδική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποχώρησε μετά από 

ένταξη, θυμίζει τη διαδικασία απόσχισης και ανεξαρτητοποίησης του Θιβέτ από την 

Κίνα. Η Γροιλανδία, είχε προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τότε ΕΟΚ) κατόπιν 

άσκησης πιέσεων σαν τμήμα γεωγραφικά και πολιτικά ενός άλλου κράτους, της 

Δανίας, το 1973. Η πλειοψηφία, ωστόσο, των πολιτών της Γροιλανδίας αποφάσισε 

την αποχώρηση της χώρας από την ΕΟΚ το 1982. Η περίπτωση της Γροιλανδίας 

θεωρήθηκε μία «ειδική περίπτωση» και ίσχυσε από την 1
η
  Φεβρουαρίου 1985. Έτσι, 

σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες οικονομικές και πολιτικές οντότητες συναντούμε την 

τάση ‘ιδιόμορφα’ τμήματά τους να επιθυμούν την απόκτηση πλήρους εθνικής 

κυριαρχίας, μέσω της απόσχισής τους από το επίσημο πολιτικό καθεστώς, 

διαφορετικό σε κάθε περίπτωση.
86

 

 

Η διάκριση αυτή της Κίνας και η αξιολόγηση της κάθε περιοχής με βάση τα 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά της εξυπηρετεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Με 

βάση την ίδια κατηγοριοποίηση επιτρέπεται και στους ξένους επενδυτές να 

δραστηριοποιηθούν στο χώρο, αφού η κυβέρνηση τους παραχωρεί εκτός από το 

δικαίωμα της εγκατάστασης και επιπλέον κίνητρα εγκατάστασης αλλά και/ή 

πλεονεκτήματα λειτουργίας. Αυτό που ακούγεται σαν σλόγκαν: «doing business in 

China» είναι στην πραγματικότητα όσο εύκολο ακούγεται. Το Απρίλιο του 2010, η 

κινέζικη κυβέρνηση επαναδιατύπωσε τη σημαντικότητα προσέλκυσης ξένων 

επενδύσεων στη χώρα. Βασικά σημεία, είναι η προσέλκυση επενδύσεων νέας και 

περιβαλλοντικής τεχνολογίας (που αποκλείει ρυπαίνουσες και ενεργειοβόρες 

επενδύσεις), η προσέλκυση ξένων επενδυτών που σε συνεργασία με κινεζικές θα 

αναλάβουν έργα υψηλής τεχνολογίας, η εγκατάσταση περιφερειακής έδρας ξένων 

επιχειρήσεων (επίσης, κέντρων Ε&Α, κέντρων προμηθειών, outsourcing κα.) και η 

κατεύθυνση των ξένων επενδύσεων στις κεντρικές και δυτικές επαρχίες στις οποίες 

θα δίνονται κίνητρα για πράσινη βιομηχανία, γεωργία, εκπαίδευση, τουρισμός, 

πολιτισμός, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 
87

 

 

Οι σημαντικότερες αναπτυξιακές ζώνες της Κίνας, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 

3, με μία ματιά μπορούν να μας δώσουν μία σαφή εικόνα για τις προτιμώμενες 
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δραστηριότητες των επιχειρηματιών. Επειδή το πνεύμα των κινέζων επενδυτών και 

επιχειρηματιών είναι αρκετά προοδευτικό και εξαιρετικά δαιμόνιο, εντύπωση 

προκαλεί η δημιουργία των ζωνών με παράθεση κατά το έτος ίδρυσης τους 

επισημαίνοντας την ικανότητα των κινέζων να αφουγκράζονται τις ανάγκες των 

αγορών. Από το 1984 δημιουργήθηκαν βιομηχανίες που αφορούσαν στα τρόφιμα, τις 

μηχανές, τις τηλεπικοινωνίες, τα χημικά, τις οικιακές συσκευές, τα φαρμακευτικά, τη 

βιολογική μηχανική, τη μικρό-ηλεκτρονική, τα νέα υλικά και τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας). Το 1985 μπήκε στο παιχνίδι ο τομέας των 

υπηρεσιών. Από το 1990 και μετά έχουμε την είσοδο των βιολογικών φαρμάκων. 

Παράλληλα, κάθε τομέας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική μονάδα για τη 

βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας και δεν παραμερίζεται για χάρη άλλων. 

 

Πίνακας 3 Επιχειρηματικές ζώνες 

 

 
Όνομα  Έτος 

ίδρυσης  
Βιομηχανίες  

Tianjin Econmic-Technological 
Deelopment Area  

1984  Τηλεπικοινωνίες, τρόφιμα, μηχανές  

Suzhou Industrial Park  1994  ΤΠΕ, βιολογικά φάρμακα, νέα υλικά  

Guangzhou Development District  1984  Χημικά, μηχανές, τρόφιμα  

Kunshan Economic and Technical 
Development Zon  

1985  ΤΠΕ, μηχανές, υπηρεσίες  

Qingdao Economic and Technical 
Development Area  

1984  Οικιακές συσκευές, μηχανές, 
φαρμακευτικά  

Shanghai Caohejing Hi-tech Park  1984  ΤΠΕ, βιολογική μηχανική  

Yantai Economic and Technological 
Development Area  

1984  Ατοκίνητα, μηχανές, φαρμακευτικά  

Beijing Economic and Technological 
Development Area  

1991  Φαρμακευτικά, ΤΠΕ, νέα υλικά  

Dalian Economic and Technical 
Development Area  

1984  Μικρο-ηλεκτρονική, νέα υλικά, 
βιολογική μηχανική  

Shanghai Jinqiao Export PocessingZone  1990  ΤΠΕ, αυτοκίνητα, βιολογικά φάρμακα  

 

(Πηγή: The people’s Republic of China Yearbook, 2009) 

 

Τα τελευταία χρόνια άνοιξε η συζήτηση των σπάνιων γαιών. Και ασφαλώς, με το ίδιο 

πνεύμα και την ίδια ικανότητα εντοπισμού των αναγκών της αγοράς, μνημονεύονται 

και οι κινέζοι, και μάλιστα ως σημαντικός παράγοντας απειλής. Σπάνιες γαίες 

χαρακτηρίζονται από την Αμερικανική Γεωλογική Επιθεώρηση 17 μέταλλα
88

, τα 
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 Λανθάνιο, Δημήτριο, Πρασεοδύμιο, Νεοδύμιο, Προμήθιο, Σαμάριο, Ευρώπιο, Γαδολίνιο, Τέρβιο, 

Δυσπρόσιο, Όλμιο, Έρβιο, Θούλιο, Υτέρβιο και Λουτέτσιο είναι τα 15 που κατατάσσονται στην 
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οποία αν και φέρουν παράξενα ονόματα και δεν ανήκουν ακόμη στα βασικά 

επενδυτικά στοιχεία, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο σύνολο σχεδόν των 

κλάδων της υψηλής τεχνολογίας. Υπέρ-επεξεργαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

νάνο-μαγνήτες, συσκευές λέιζερ, οπτικό-ηλεκτρονικές συσκευές, κυψέλες καυσίμων, 

εξαρτήματα υβριδικών οχημάτων, καταλύτες διύλισης, ακόμη και «ξεπερασμένες» 

πια καθοδικές λυχνίες σε οθόνες τηλεόρασης, είναι μερικές μόνο από τις εφαρμογές 

που αξιοποιούν -ή εξαρτώνται από- τις σπάνιες γαίες. Μπορεί όλα αυτά να 

ακούγονται πολύ μακρινά, όμως είναι πιο κοντά στην καθημερινότητά μας απ’ όσο οι 

περισσότεροι πιστεύουν. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι για την κατασκευή κάθε 

υβριδικού Prius, η Toyota χρησιμοποιεί 10 έως 15 κιλά λανθάνιου για τη μπαταρία 

και περίπου ένα κιλό νεοδύμιου για άλλα υποεξαρτήματα (μαγνήτες). 
89

Η 

σημαντικότητα των μετάλλων αυτών αποτυπώνεται και μέσα από τα λόγια του  Brent 

Cook, συντάκτη του Exploration Insights «Η παγκόσμια αγορά των σπάνιων γαιών 

είναι τόσο μικρή και τόσο νέα. Τόσο μικρή, που ένα ή δύο ορυχεία θα αρκούσαν για 

να αλλάξουν δραματικά την εικόνα της αγοράς και τόσο νέα, που κανείς δεν έχει 

χάσει χρήματα επενδύοντας σε αυτήν.» 

 Όσον αφορά στις παγκόσμιες ανησυχίες τώρα, η Κίνα με 56 εταιρείες κατέχει το 95-

97% της εκμετάλλευσης των σπάνιων γαιών παγκοσμίως και καταναλώνει σχεδόν το 

60% των διαθέσιμων. Αυτό την καθιστά τον ισχυρότερο παίκτη στον τομέα των νέων 

τεχνολογιών. Ο Καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης Mark 

Williams, χαρακτηρίζει την Κίνα «Σαουδική Αραβία των σπάνιων γαιών»
90

. Αυτό 

που ανησυχεί την Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κατάρτιση του Σχεδίου 

για την Ανάπτυξη της Βιομηχανίας της Κίνας την περίοδο 2009-2015. Ο ενδεχόμενος 

αποκλεισμός τους από το «βάζο με το γλυκό στο ράφι της Κίνας» οδήγησε την 

κινεζική κυβέρνηση σε δηλώσεις ρητορείας και καθησυχασμού.  

Το Μάιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε 

γνωμοδότησή της (CCMI/060, Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες: ανάγκες για 

ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη) σημείωνε ότι «ανάλογα με την προοπτική 

                                                                                                                                            
κατηγορία των λανθανίδων ή λανθανοϊδών. Τα άλλα δύο, το Σκάνδιο και το Ύτριο, κατατάσσονται 

στην ίδια κατηγορία λόγω των χημικών τους ιδιοτήτων. Πρόκειται για στοιχεία που προέρχονται από 

την εξόρυξη ορυκτών όπως ο μοναζίτης, ο τσερίτης, ο αλλανίτης, ο σαμαρσκίτης, ο γαδολινίτης, το 

ξενότιμο, ο ευξενίτης και ο φεργκουσονίτης.  
89

 www.capital.gr Ανακτήθηκε στις 25/11/2011 
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στις 12/12/2011. 
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και την προέλευση των περιορισμών του εφοδιασμού, διακρίνονται τέσσερα είδη 

κινδύνων ως πηγές ανησυχίας.
91

 «Οι ορυκτές ύλες ζωτικής σημασίας μπορούν να 

αποτελέσουν ισχυρό διαπραγματευτικό εργαλείο ή ακόμα και όπλο στο πλαίσιο 

οικονομικού πολέμου» ενώ, «είναι απαραίτητη η ασφαλής πρόσβαση σε αυτές».
92

  

Το γεγονός ότι η Κίνα εισχώρησε στην αγορά της ενέργειας και των καυσίμων, 

προκαλεί ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικός σκοπός της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας ήταν η προστασία της οικονομίας του Άνθρακα και Χάλυβα, αλλά, και η 

διατήρηση της πυρηνικής ενέργειας υπό ευρωπαϊκό έλεγχο. Κοινό σημείο για τις δύο 

οικονομίες, η επιθυμία συγκέντρωσης του οικονομικού ελέγχου μέσω ενός από τους 

πιο σημαντικούς τομείς, του ενεργειακού. 

Κοινό σημείο μεταξύ των δύο οικονομιών δεν είναι μόνο ο ενεργειακός τομέας, αλλά 

και η προσπάθεια εξεύρεσης νέων εναλλακτικών πηγών ενέργειας, αλλά, και η 

προώθηση της μετάβασης σε μία πράσινη οικονομία. Ούτε η Κίνα, ούτε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση μπορούν να εξασφαλίσουν τα αποθέματα νερού τους. Όπως δήλωσε η 

Υπουργός περιβάλλοντος της Δανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάσκεψη του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο. Δεν τίθεται θέμα συμπάθειας ή μη των κινέζων, αλλά, σε μία περίοδο 

οικονομικής κρίσης και σε ένα ζήτημα που απασχολεί ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του 

πληθυσμού, όπως η Κίνα, είναι λογικό και αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναζητά 

συμμάχους. Εξάλλου, η Κίνα είναι και ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντίστοιχα ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της 

Κίνας και η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μία συνεργασία σε θέματα ανάπτυξης, επομένως, είναι κάθε άλλο παρά 

αναμενόμενη και απαιτείται για τη διεθνή ισορροπία.
93

 Αυτού του είδους οι 

συνεργασίες μπορούν να απαντήσουν και σε όσους ασκούν ψυχρή κριτική στο 

Πεκίνο, το οποίο φαίνεται να οικοδομεί την ισχύ της Κίνας με θεμέλια τα έξοδα των 

άλλων.
94
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Βασικό κίνητρο για την επενδυτική δραστηριότητα αποτελούσε, αποτελεί και θα 

αποτελεί η φορολογία. Από την κινεζική πολιτική δε λείπουν σε καμία περίπτωση τα 

φορολογικά κίνητρα για τις ξένες επενδύσεις. Σύμφωνα με τους βασικούς νόμους της 

κινέζικης νομοθεσίας
95

, οι φόροι στους οποίους υπόκεινται οι κινέζικες επιχειρήσεις-

αλλά και οι ξένες ως προς το τμήμα αυτών που αποδίδουν στη χώρα της μόνιμης 

εγκατάστασής τους
96

- είναι οι δέκα ακόλουθοι: ο φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων, ο 

φόρος προστιθέμενης αξίας, ο φόρος κατανάλωσης, ο εταιρικός φόρος, ο φόρος 

ακίνητης περιουσίας, ο φόρος φυσικών πόρων, ο φόρος χαρτοσήμου, ο φόρος 

αστικής δόμησης και συντήρησης, ο φόρος για τις προσαυξήσεις εκπαίδευσης και ο 

φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

Αναλυτικότερα, στο φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων βρίσκουμε τον ενιαίο 

συντελεστή στα 25%, από 01/01/2008. Για κάποιες επαρχίες, π.χ. δυτικές, για την 

εγκατάσταση περιβαλλοντικά φιλικών μηχανημάτων, για εταιρίες υψηλής ή νέας 

τεχνολογίας και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις παρατηρούμε χαμηλότερους 

συντελεστές της τάξης του 20 ή ακόμη και 15%. Ο Φ.Π.Α. κυμαίνεται μεταξύ 13 και 

17% και εξαρτάται από το είδος των εισαγόμενων προϊόντων. Ο φόρος κατανάλωσης 

αφορά σε είδη που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πολυτελείας, όπως τσιγάρα, 

αλκοόλ ή και ξύλινα πατώματα, και προσδιορίζεται είτε με βάση την ποσότητα είτε 

με βάση την αξία των προϊόντων. Σε αυτό το φόρο υπόκεινται συνολικά 14 

κατηγορίες προϊόντων. Ο εταιρικός φόρος που αφορά σε υπηρεσίες ξεκινά από το 3% 

και φτάνει έως και 20%. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας είναι 1,2% της αξίας για τους 

ιδιοκτήτες των ακινήτων και 12% επί του καταβαλλόμενου ενοικίου. Το Υπουργείο 

οικονομικών είναι αρμόδιο για τον καθορισμό του φόρου που αφορά στους φυσικούς 

πόρους. Ο φόρος χαρτοσήμου- μπορεί να αφορά σε διαδικασίες δανεισμού, 

αποθήκευσης ή πιστοποιητικά που εκδίδει το Υπουργείο Εμπορίου- βρίσκεται μεταξύ 

του 0,005% και 0,1% της αξίας των συναλλαγών. Το αφορολόγητο για τα εισοδήματα 

φυσικών προσώπων στα χαμηλά εισοδήματα φθάνει τα 2.000 γιουάν το μήνα. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες παρατίθεται ο σχετικός πίνακας 4: 

 

Πίνακας 4: Κατηγορίες φόρων στη Λ.Δ. Κίνας  

                                                 
95

 Enterprise Income Tax Law of the People's Republic of China (2007),       

Regulations of the People’s Republic of China on the Implementation of the Enterprise Income Tax         

Law (2007) 
96

 Από 01/12/2010 το σύστημα φορολόγησης ομογενοποιείται και ισχύει τόσο για τις κινέζικες όσο και 

για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις. http://www.chinese-chamber.gr   

 

http://www.chinese-chamber.gr/
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Είδος  Περιγραφή  

Φόρος 
εισοδήματος 
επιχειρήσεων  

Από 1/1/2008 ισχύει ενιαίος συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιριών 25%. Επιχειρήσεις υψηλής 
ή νέας τεχνολογίας και μικρές εταιρίες με χαμηλά κέρδη είναι επιλέξιμες για φορολόγηση με 15% 
και 20% αντίστοιχα.  
Υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα επιχειρήσεων, με τη χρήση πρώτων 
υλών και την αγορά φιλικών προς το περιβάλλον μηχανημάτων επεξεργασίας, τα οποία 
υποδεικνύονται από στην κεντρική Κυβέρνηση, καθώς και με την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής 
που καταναλώνουν λιγότερο νερό και ενέργεια.  
Τον Ιούλιο 2010 ανακοινώθηκε ότι ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων που 
εγκαθίστανται στις δυτικές επαρχίες, θα μειωθεί σε 15%.  

Άλλες εκπτώσεις στο φόρο εισοδήματος, συνοψίζονται στην ενότητα Φορολογικά κίνητρα.  

Φόρος 
Προστιθέμενης 
Αξίας  

Επιβάλλεται στις εισαγωγές προϊόντων, στην πώληση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών και 
κυμαίνεται από 13% έως 17% ανάλογα με το προϊόν (13% για δημητριακά, φυτικά έλαια, 
ζωοτροφές, πόσιμο νερό, χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα και αγροτικά μηχανήματα). Δεν 
επιβάλλεται ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες ακινήτων, για τις οποίες ισχύει ειδικός φόρος 30%-60% επί 
του κέρδους από την ανατίμηση της αξίας της γης. 

 
 

Φόρος 
κατανάλωσης  

Επιβάλλεται σε 14 κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών που παράγονται, εισάγονται ή 
αποστέλλονται προς επεξεργασία στη Λ. Δ. Κίνας: τσιγάρα, αλκοολούχα ποτά και οινόπνευμα, 
καλλυντικά, κοσμήματα και πολύτιμοι λίθοι, πυροτεχνήματα, πετρελαιοειδή, ελαστικά 
αυτοκινήτων, μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα, είδη γκολφ, ρολόγια πολυτελείας, σκάφη αναψυχής, 
ξυλάκια φαγητού μιας χρήσης, ξύλινα πατώματα.  
Ο φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται, είτε επί της ποσότητας, είτε επί της αξίας του προϊόντος.  

Εταιρικός φόρος  Αφορά την παροχή υπηρεσιών (εκτός από τις υπηρεσίες επιδιόρθωσης), τη μεταφορά άυλων 
τίτλων και την αγοραπωλησία ακινήτων. Κυμαίνεται μεταξύ 3% και 20%.  

Φόρος ακίνητης 
περιουσίας  

Αφορά ιδιοκτήτες και χρήστες ακινήτων. Υπολογίζεται στη βάση του 1,2% της αντικειμενικής 
αξίας του ακινήτου, ή στο 12% του καταβαλλόμενου ενοικίου.  

Φόρος φυσικών 
πόρων  

Επιβάλλεται στο αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον άνθρακα σε ορυκτά και μέταλλα. Το 
ύψος του καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Φόρος χαρτοσήμου  Καταβάλλεται για τη σύναψη συμβολαίου για αγοραπωλησίες, χρονομεριστική μίσθωση 
ακινήτου, μεταφορά εμπορευμάτων, αποθήκευση, ασφάλιση ακινήτου, δανεισμό. Ακόα, για 
πιστοποιητικά ή άδειες που χορηγούνται από το Υπουργείο Εμπορίου Λ.Δ. Κίνας. Κυμαίνεται 
μεταξύ 0,005% και 0,1% της αξίας των συναλλαγών.  

Φόρος αστικής 
δόμησης και 
συντήρησης  

Από την 1/12/2010 ομοιογενοποιείται το σύστημα φορολόγησης κινεζικών κα αλλοδαπών 
επιχειρήσεων και ο συγκεκριμένος φόρος επιβάλλεται πλέον και στις ξένες επιχειρήσεις. 
Κυμαίνεται μεταξύ 1% και 7% επί του φόρου εισοδήματος ή του ΦΠΑ.  
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Προσαυξήσεις 
εκπαίδευσης  

Από την 1/12/2010 ομοιογενοποιείται το σύστημα φορολόγησης κινεζιών και αλλοδαπών 
επιχειρήσεων και ο συγκεκριμένος φόρος επιβάλλεται πλέον και στις ξένες επιχειρήσεις. 
Ανέρχεται σε 3% επί του φόρου εισοδήματος ή του ΦΠΑ ή του φόρου κατανάλωσης.  

Φόρος εισοδήματος 
φυσικών 
προσώπων  

Επιβάλλεται στους μισθούς και στα ημερομίσθια των φυσικών προσώπων που απασχολούνται 
στην Κίνα. Εισοδήματα κάτω των 2.000 γιουάν / μήνα είναι αφορολόγητα. Από κει και πάνω, 
ισχύει κλίμακα φόρου που κυμαίνεται μεταξύ 5%-45% επί του φορολογητέου εισοδήματος 
(=συνολικό μηνιαίο εισόδημα – 2.000 γουάν / μήνα).  

 

Πηγή: http://www.chinese-chamber.gr , pdf, σελ. 17-18/55 

 

 

Τι το δελεαστικό βρίσκουν επομένως οι ξένοι επενδυτές και συρρέουν σε μία μακρινή 

χώρα προκειμένου να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους; Εδώ, μπορούμε να 

μιλήσουμε για τα φορολογικά κίνητρα της κινέζικης οικονομικής πολιτικής. Με 

δεδομένη την επιθυμία της Κίνας να αναπτύξει περαιτέρω τις δυτικές επαρχίες της 

και την ανάγκη επένδυσης σε αγορές που έχει για την ώρα τη μονοπωλιακή ή 

ολιγοπωλιακή τους εκμετάλλευση, μπορούμε να φανταστούμε πως δε μένει απλώς 

στην πολλή σημαντική ούτως ή άλλως μείωση του 10% του φόρου εισοδήματος 

εταιριών, όπως προαναφέρθηκε. Με μείωση έως και 50% ή και φοροαπαλλαγή για 

πάντα, με απαλλαγή για 3-5 έτη και πληρωμή των φόρων μετά τον πρώτο χρόνο που 

η εταιρία θα παρουσιάσει έσοδα ή ακόμη και κέρδη, και όλα αυτά ανάλογα με το 

είδος της δραστηριότητας/εταιρίας, πώς να μην θεωρηθεί η Κίνα καταφύγιο των 

φιλόδοξων επιχειρηματιών; Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικά τα φορολογικά 

κίνητρα ανά δραστηριότητα.
97

  

 

Πίνακας 5: Μείωση / απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων 

                                                 
97 Οι βασικοί νόμοι από τους οποίους απορρέουν τα φορολογικά αυτά κίνητρα είναι οι εξής: 

Regulations of the People’s Republic of China on the Implementation of the Enterprise Income Tax 

Law (2007) και Notice of the Ministry of Finance and State Administration of Taxation on Several 

Preferential Policies in Respect of Enterprise Income Tax (2008). 

http://www.chinese-chamber.gr/
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Δραστηριότητα  Κίνητρο  
 

Γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία, αλιεία  50% ως και πλήρης φορολογική απαλλαγή για πάντα  
 

Έργα υποδομής όπως, λμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, 
αυτοκινητόδρομοι, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, κα.  

3 χρόνια απαλλαγή + 3 χρόνια με έκπτωση 50% στο 
φόρο που αναλογεί. Ισχύει από τον πρώτο χρόνο που 
η επιχείρηση / έργο εμφανίζει έσοδα. 
  

Έργα περιβαλλοντικής προστασίας, μείωσης επομπών ρύπων, 
διαχείρισης υδάτων, αποβλήτων, απορριμμάτων, αφαλάτωση 
υδάτων.  

3 χρόνια απαλλαγή + 3 χρόνια με έκπτωση 50% στο 
φόρο που αναλογεί. Ισχύει από τον πρώτο χρόνο που 
η επιχείρηση / έργο εμφανίζει έσοδα. 
 

Επιχειρήσεις νέας / υψηλής τεχνολογία που εγκαθίστανται 
στις πόλεις / περιοχές: νήσος Hainan, Shantou, Shenzhen, 
περιοχή Pudong της Σαγκάης, Xiamen και Zhuhai  

2 χρόνια απαλλαγή + 3 χρόνια με έκπτωση 50% στο 
φόρο που αναλογεί. Ισχύει από τον πρώτο χρόνο που 
η επιχείρηση εμφανίζει έσοδα. 
  

Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού  2 χρόνια απαλλαγή + 3 χρόνια με έκπτωση 50% στο 
φόρο που αναλογεί. Ισχύει από τον πρώτο χρόνο που 
η επιχείρηση εμφανίζει κέρδη. 
  

Επιχειρήσεις παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με 
επενδεδυμένο κεφάλαιο τουλάχιστον 8 δισ. γουάν  

5 χρόνια απαλλαγή + 5 χρόνια με έκπτωση 50% στο 
φόρο που αναλογεί. Ισχύει από τον πρώτο χρόνο που 
η επιχείρηση εμφανίζει κέρδη. 
  

Επιχειρήσεις παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 
συγκεκριμένων προδιαγραφών  

Από 2 ως 5 χρόνια απαλλαγή + από 3 ως 5 χρνια με 
έκπτωση 50% στο φόρο που αναλογεί. Ισχύει από τον 
πρώτο χρόνο που η επιχείρηση εμφανίζει κέρδη.  

 

Πηγή: http://www.chinese-chamber.gr , pdf, σελ. 19/55 

 

Τραπεζικές επιχειρήσεις προσπαθούν να μετατρέψουν μεταξύ των άλλων και την 

Κίνα σε επενδυτικό τους στόχο, προκειμένου να προσελκύσουν τους νέους επενδυτές 

της περιοχής. Ακόμη και η Eurobank ffg ανακοίνωσε πρόσφατα την απόφασή της να 

επεκταθεί μέσω της Κύπρου στην οικονομική, αναπτυξιακή πορεία της Κίνας.
98

 Νέες 

εταιρίες, ή μάλλον μεγάλες εταιρίες με νέα δραστηριότητα στην Κίνα ανακοινώνουν 

τα εξαιρετικά θεαματικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους. Στον τομέα της 

υγείας και συγκεκριμένα σχετικά με το σύστημα της μοριακής διάγνωσης, εταιρίες με 

έδρα την Κίνα σημείωσαν έως και 44,5% αύξηση των κερδών τους.
99

 

                                                 
98

 «Eurobank: Σε όχημα προβολής των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μετατρέπει τη θυγατρική 

της στην Κύπρο» http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=382953 Ανακτήθηκε στις 03/07/2011. 
99

 “China Medical first fiscal quarter net revenues increase 27,4% to USD 36,7 million” 

http://www.news-medical.net/news/20110816/China-Medical-first-fiscal-quarter-net-revenues-

increase-27425-to-US24367-million.aspx Ανακτήθηκε στις 20/08/2011. 

http://www.chinese-chamber.gr/
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=382953
http://www.news-medical.net/news/20110816/China-Medical-first-fiscal-quarter-net-revenues-increase-27425-to-US24367-million.aspx
http://www.news-medical.net/news/20110816/China-Medical-first-fiscal-quarter-net-revenues-increase-27425-to-US24367-million.aspx
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Και όχι μόνο αυτά, αλλά και στη διαδικτυακή αγορά ή κυριαρχία των Κινέζων είναι 

εμφανής. Πριν από 20 χρόνια ήταν πολύ μικρός ο αριθμός των διακομιστών που 

χρησιμοποιούσαν το internet. Σήμερα, ολόκληρη η εποχή χαρακτηρίζεται η εποχή του 

Διαδικτύου και είναι εκατοντάδες εκατομμύρια οι χρήστες του. Γύρω στα 2 

δισεκατομμύρια εκτιμούν οι μετρήσεις και πολλοί από αυτούς βρίσκονται στις 

πολυπληθείς μεγαλουπόλεις της Κίνας
100

 οι κάτοικοι των οποίων διψούν 

κυριολεκτικά για την εισροή στην πατρίδα και κυρίως στα σπίτια τους των νέων 

Δυτικοφερμένων τάσεων. Η μανία αυτή σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση του 

εμπορίου και της αγοράς, καθιστά τη χρήση του διαδικτύου απαραίτητη για τις 

αγοραπωλησίες. Αυτή η ‘ανάγκη’ για τις νέες τεχνολογίες, εκτοξεύει την αξία των 

νέων εταιριών της Κίνας στα 15 ή και 20 εκατομμύρια δολάρια, αφήνοντας μερικές 

φορές πίσω τις αντίστοιχες αμερικάνικες.
101

 

Το ίδιο μπορούμε να διαπιστώσουμε και για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική αγορά, η 

οποία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και προσφέρει στους καταναλωτές τα 

πάντα, από μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι συλλεκτικά προσωπικά αντικείμενα 

αδικοχαμένων ροκ σταρ. Μία αγορά πολυπληθής και εξαιρετικά προσοδοφόρα, 

καθώς, οι χαμηλότερες τιμές και η δυνατότητα συμμετοχής, είτε αγοράζοντας, είτε 

πουλώντας υπηρεσίες και προϊόντα δίνουν κίνητρα για μία απασχόληση κατ’ οίκον. 

Δεν είναι λίγες, ωστόσο οι εταιρίες που προσθέτουν στο μενού της ιστοσελίδας τους 

και την επιλογή του shopping on-line, αλλά, δεν είναι και μικρός ο αριθμός εκείνων 

που από μία μικρή ηλεκτρονική διεύθυνση, αποκτούν ξαφνικά μία τεράστια 

επιχείρηση. 

 

Όσο ειδυλλιακή και αν φαντάζει στα μάτια των φιλόδοξων εν δυνάμει 

επιχειρηματιών η μετακίνησή τους στην Άπω Ανατολή, τα προβλήματα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν εκεί οι ξένοι επενδυτές δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα. Ξεκινώντας 

από τα προβλήματα που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο της κινεζικής αγοράς, 

διαπιστώνει κανείς την ασάφεια και την μεταβλητότητα που επικρατεί. Οι νόμοι, οι 

κανονισμοί και οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται μπορεί να τυγχάνουν 

διαφορετικής εφαρμογής ανά επαρχία, ενώ ακόμη και τα κίνητρα που προσφέρονται 

                                                 
100

 «Η νέα φούσκα των εταιρειών τεχνολογίας» 

 http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_19/05/2011_391454 Ανακτήθηκε 

στις 22/08/2011. 
101

 «Η νέα φούσκα των εταιρειών τεχνολογίας» 

 http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_19/05/2011_391454 Ανακτήθηκε 

στις 22/08/2011. 

http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_19/05/2011_391454
http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_19/05/2011_391454
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από τις τοπικές αρχές για επενδυτικές κινήσεις, μπορεί να αποσυρθούν εκ των 

υστέρων. Αυτή η συνθήκη, μπορεί να καταστεί χειρότερη και από τη μη ύπαρξη 

νόμων, καθώς ενισχύει ένα καθεστώς αναρχίας και αστάθειας που υπονομεύει κάθε 

επιχειρηματική κίνηση. Ένα μεγάλο νομικό και ηθικό ζήτημα που απασχολεί όλο τον 

κόσμο και προέρχεται κυρίως από την Κίνα, είναι και η αδυναμία θα έλεγε κανείς της 

Προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το νομοθετικό πλαίσιο για την Προστασία 

της Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι ελλιπές αλλά και εφαρμόζεται ελλιπώς. 

Παρατηρούνται εκτεταμένα φαινόμενα αντιγραφής προϊόντων, εμπορικών σημάτων, 

κλπ., ενώ, συχνά είναι προϊόν μίας ολόκληρης απάτης, η οποία αποσκοπεί στην 

εξαγορά του brand name μιας επιχείρησης από την ίδια την εταιρεία, ώστε να 

σταματήσει η παραγωγή των αντιγράφων. Όλοι, ακόμη και οι απλοί πολίτες και 

αγοραστές ανά την υφήλιο έχουν γνώση αυτού του σημαντικού προβλήματος της 

μαύρης αγοράς. Συχνά πλατείες και ποδηλατόδρομοι μεγαλουπόλεων γεμίζουν από 

μικρές κινεζούλες που προσπαθούν να πουλήσουν τις αντιγραφές made in China.  

 

Μιλώντας για γραφειοκρατία και περιττά μέτρα από την Διοίκηση των υπηρεσιών 

του κράτους, δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην κομμουνιστική Κίνα που 

αποτελεί φωτεινό παράδειγμα. Η γραφειοκρατία στην Κίνα, κοστίζει και σε κόπο και 

σε χρόνο, αλλά πολλές φορές και  σε χρήμα. Αυτό σχετίζεται άμεσα και με την τάση 

του κράτους να εκδηλώνει έντονο παρεμβατισμό στην οικονομική δραστηριότητα, 

αλλά και την άσκηση ελέγχου σε πολιτικό επίπεδο καθώς ακόμη και σε σημαντικές 

μονοπωλιακές δραστηριότητες. Ο παρεμβατισμός αυτός εμποδίζει κυρίως την 

ανάπτυξη των ξένων επιχειρήσεων κάνοντας σαφές ότι το άνοιγμα στη Δύση δε 

σημαίνει ότι είναι πρόθυμοι να διακινδυνέψουν την οικονομική τους ανάπτυξη. 

Αρκετά συχνά γίνονται καταγγελίες ξένων επενδυτών και επιχειρηματιών για 

διακριτική μεταχείριση των εταιριών με εμφανή τη δημιουργία αθέμιτου 

ανταγωνισμού εις βάρος των φιλοξενούμενων επιχειρήσεων. Οι πολιτισμικές 

διαφορές και το γλωσσικό-επικοινωνιακό ζήτημα, ταλανίζει λίγο έως πολύ τις 

σχέσεις των ξένων επενδυτών με τους ντόπιους επιχειρηματίες.  

 

Πως όμως να μην υπερεκτιμηθούν οι ευκαιρίες, όταν στην Κίνα, τα συμβόλαια των 

κρατικών προμηθειών ξεπέρασαν για το έτος 2009 τα 100 εκατομμύρια δολάρια; 

Εμπόδιο στο δρόμο αυτό, στέκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, καθώς θέτει 

περιορισμούς στην ηπειρωτική Κίνα, η οποία δεν έχει ακόμη προσχωρήσει στη 
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Συμφωνία για τις Δημόσιες Προμήθειες (Plurilateral Agreement on Government 

Procurement – GPA) Όπως αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας αυτής, τα κράτη 

που συμμετέχουν, έχουν την υποχρέωση να αναγνωρίσουν ένα πολύπλευρο πλαίσιο 

αναγκών για την εφαρμογή με αποτελεσματικό τρόπο των νόμων, των κανονισμών, 

των δεσμεύσεων και των οδηγιών που απαιτούνται για τη διασφάλιση του Διεθνούς 

Εμπορίου.
102

Η Κίνα αποτελεί Παρατηρητή στη Συμφωνία, το οποίο σημαίνει ότι 

υποχρεούται μόνο σε διαδικασίες διαφάνειας στις δημόσιες προμήθειες, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο XVII της Συμφωνίας. Τον Ιούλιο του 2010, η χώρα υπέβαλε 

νέα πρόταση προσχώρησης στη GPA, η οποία όμως, σχολιάζεται ως ανεπαρκής.
103

 

Το πρόβλημα και σε αυτήν την περίπτωση είναι η αστάθεια και η πολυπλοκότητα του 

θεσμικού πλαισίου της Κίνας και το ζήτημα της αδιαφάνειας που διέπει το σύστημα 

των κρατικών προμηθειών της χώρας σε συνάρτηση με τις αρχές που έχει θέσει και 

ακολουθεί ο ΠΟΕ. Το γεγονός ότι ο Κινεζικός νόμος για τις προμήθειες του 

Δημοσίου επιτρέπει την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών ξένης προέλευσης μόνο όταν 

αυτά δεν διατίθενται στην εγχώρια αγορά ή διατίθενται με μη-ευνοϊκούς όρους, 

προκαταλαμβάνει για την προτίμηση των κινεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στις 

κινεζικές κρατικές προμήθειες. Αυτό που ο ΠΟΕ προσπαθεί να αποφύγει είναι μία 

παθητική εφαρμογή του της πολιτικής του dumping στα πλαίσια του Διεθνούς 

Εμπορίου. Η οικονομική αυτή πολιτική εμφανίζεται όταν μία χώρα εξάγει ένα προϊόν 

σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν που επικρατεί στην εγχώρια αγορά ή σε ποσότητες 

που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από την κανονική λειτουργία του ανταγωνισμού 

στην αγορά. Η πολιτική αυτή μπορεί να ωθήσει παραγωγούς εκτός αγοράς αλλά και 

να δημιουργήσει μονοπωλιακές θέσεις. Στη σύγχρονη διεθνή σκηνή του εμπορίου το 

έργο έχει ανέβει ξανά, το 2000, με πρωταγωνιστές τους εμπόρους σκόρδου της Β. 

Αμερικής, όταν η Κίνα με πλεόνασμα εξαγωγών σκόρδου ανάγκασε πολλούς να 

αλλάξουν καλλιέργεια ή να αποχωρήσουν από την αγορά. Όταν το 2009 η τιμή του 

κινεζικού σκόρδου εκτινάχθηκε στα ύψη δεν ήταν σε θέση να επανέλθουν γρήγορα 

στην αγορά.
104

 

 

                                                 
102

 “Agreement on Government procurement” http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-

94_01_e.htm Ανακτήθηκε στις 22/07/2011. 
103

«Επιχειρηματικός οδηγός για την Κίνα.pdf»,  http://www.chinese-chamber.gr, σελ. 35/52. 
104

“Dumping pricing policy” 

http://search.wto.org/search?q=what+is+dumping&site=English_website&client=english_frontend&pr

oxystylesheet=english_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-

1&oe=ISO-8859-1 Ανακτήθηκε στις 20/09/2011.  

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_01_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_01_e.htm
http://www.chinese-chamber.gr/
http://search.wto.org/search?q=what+is+dumping&site=English_website&client=english_frontend&proxystylesheet=english_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1
http://search.wto.org/search?q=what+is+dumping&site=English_website&client=english_frontend&proxystylesheet=english_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1
http://search.wto.org/search?q=what+is+dumping&site=English_website&client=english_frontend&proxystylesheet=english_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1


 71 

Την ίδια αντί-ντάμπινγκ πολιτική προσπάθησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαλείψει. 

Μετά την χαρακτηριστική υπόθεση του cassis της Dijon
105

, προβλέφθηκαν νέοι 

κανονισμοί που εξυπηρετούν το τριγωνικό εμπόριο, χωρίς να ζημιώνεται καμία από 

τις εμπλεκόμενες στη διαμετακομιστική διαδικασία χώρες. Η υπόθεση αυτή υπήρξε 

ορόσημο, καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατοχύρωσε έπειτα την «αρχή της 

αμοιβαίας αναγνώρισης».
106

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι αποφάσεις των κρατών 

μελών αποκτούν τη δέουσα νομική ισχύ στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

δημιουργώντας το χώρο που οραματίστηκαν οι ιδρυτές της ένωσης, ένα γεωγραφικό 

χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
107

Βέβαια, ο βαθμός στον οποίο τα 

νομικά συστήματα και η κυριαρχία των κρατών-μελών στην ποινική νομοθεσία, είναι 

ορθά και αποδεκτά κατά τα υπόλοιπα κράτη-μέλη είναι ένας παράγοντας που 

αποτελεί τροχοπέδη στη δημιουργία ενός ανέφελου κλίματος εμπιστοσύνης και 

αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαίων εταίρων, και αποτελεί σημαντικό εργαλείο 

ειδικότερα σε κρίσιμες περιόδους σημαντικών οικονομικών και πολιτικών γεγονότων, 

όπως συμβαίνει και κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο. 

Σε μία χώρα που επενδύει στην τεχνογνωσία και την καινοτομία, ο προστατευτισμός 

επεκτείνεται και σε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Η κινεζική κυβέρνηση έχει 

μεριμνήσει για την υποχρεωτική κατάρτιση εθνικού καταλόγου προϊόντων 

τεχνολογίας, τα οποία θα προτιμώνται στις κρατικές προμήθειες, εφόσον τα προϊόντα 
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αυτά πιστοποιηθεί ότι πληρούν τα κριτήρια εγχώριας καινοτομίας. Αυτό σημαίνει ότι 

η τεχνολογία που εμπεριέχουν πρέπει να έχει αναπτυχθεί στην Κίνα. 
108

 

Η συμμετοχή των ξένων εταιριών δεν υπόκειται στον κινεζικό νόμο που 

προαναφέρθηκε σχετικά με την προέλευση των προϊόντων, όταν πρόκειται για έργα 

που συγχρηματοδοτούνται από Διεθνείς Οργανισμούς, με τη μόνη προϋπόθεση, η 

χώρα καταγωγής της επιχείρησης να είναι μέλος του κατά περίπτωση Οργανισμού. 
109

 

Η ανάπτυξη της Κίνας, με πραγματικούς αριθμούς και οικονομικά στοιχεία, καθώς, 

και η πολυσυζητημένη πια «εύνοια» των ξένων επιχειρήσεων, έχουν καταστήσει την 

Κίνα πόλο έλξης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός 

ότι μέσα σε λίγα χρόνια ο μέσος όρος των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (εισροές στην 

Κίνα) από 2,7 δις δολάρια το 1985-1990 έφτασε το ποσό των 45,2 δις δολάρια το 

1997, ενώ το 2000 εκτοξέυθηκε στα 346 δις δολάρια, καθιστώντας την Κίνα το 

δεύτερο μεγαλύτερο αποδέκτη εισροών μετά την Αμερική (και το μεγαλύτερο 

αποδέκτη στον αναπτυσσόμενο κόσμο ελέγχοντας το 21% του συνόλου των ΞΑΕ).
110

 

Για το 2005 και το 2006 τα στοιχεία μαρτυρούν την κατοχή της πρώτης θέσης από 

την Κίνα, δεδομένων και των δυσχερών οικονομικών συνθηκών παγκοσμίως, αλλά 

και της εμφάνισης και άλλων ελκυστικών προορισμών που απορροφούν μέρος των 

Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Το 2005, ο αριθμός για τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις 

στην Κίνα έφτασε τα 106 δις δολάρια, ενώ το 2006 τα 112 δις δολάρια.
111

Το 2008 οι 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, έχοντας πλέον αρχίσει να απειλούνται ποσοτικά από τις 

Άμεσες Κινεζικές Επενδύσεις, ανήλθαν σε 92,4 δις δολάρια.
112

 Αυτή η «στροφή» στις 

Άμεσες Κινεζικές Επενδύσεις (εκροές από την Κίνα), αλλά και ο επερχόμενος 
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«μερικός» κορεσμός της κινεζικής αγοράς, έχουν οδηγήσει σε μία σταθεροποίηση 

του ποσοτικού μεγέθους των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Σε αυτό, πρέπει να 

προσθέσει κανείς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι, αλλά και οι ντόπιοι 

επενδυτές, παρά την προσπάθεια του κινεζικού κράτους, να «χαλαρώσει» τον 

κρατικό έλεγχο ή να δημιουργήσει προνομιούχες και ευνοϊκές ειδικές οικονομικές 

ζώνες. Μεγάλα προβλήματα προκαλούν στις επενδύσεις και τις συναλλαγές, οι 

ελλιπείς υποδομές, το μη ανεπτυγμένο δίκτυο μεταφοράς, αλλά και το περιορισμένο 

σύστημα διανομής, τα οποία περιπλέκουν μερικές φορές τις διαδικασίες, σε 

συνδυασμό με την νομοθετική αστάθεια, τις φορολογικές αλλαγές σε ανύποπτο 

χρόνο, αλλά και το ίδιο το επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο ρυθμιζόμενο 

κεντρικά, δημιουργεί παρ’ όλα αυτά προβλήματα.
113

 

 

Όσον αφορά στην απασχόληση και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, 

ισχύει και στην Κίνα-επίσημα- το ωράριο των 40 ωρών την εβδομάδα και 11 επίσημες 

αργίες το χρόνο. Ένα ενδεικτικό ωράριο εργασίας, ωστόσο, είναι από Δευτέρα έως 

Παρασκευή, από τις 08:00 μέχρι τις 18:00 για τα Υπουργεία και τα γραφεία. Για τις 

τράπεζες, τα ταχυδρομεία και τα νοσοκομεία, οι ώρες λειτουργίας είναι 09:00-18:00, 

για 7 ημέρες της εβδομάδας. Τέλος, για τα καταστήματα το ωράριο είναι ακόμη πιο 

διευρυμένο και  ισχύει και για τις 7 ημέρες, από τις 10:00-22:00. Οι εργαζόμενοι 

δικαιούνται επιπλέον άδεια 5 ημερών εάν εργάζονται από 1 έως και 10 συνεχόμενα 

έτη στην ίδια επιχείρηση, ενώ ο αριθμός των επιπλέον ημερών αυξάνεται ανάλογα με 

τα έτη προϋπηρεσίας.
114

 

Ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού εξαρτάται και από το είδος της επιχείρησης. Οι 

εταιρίες πλήρως ξένου κεφαλαίου και οι μικτές προσλαμβάνουν το προσωπικό τους 

απευθείας. Τα γραφεία αντιπροσώπευσης από την άλλη, μπορούν να προσλαμβάνουν 

μέσω των τοπικών εταιριών. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης φέρει την υποχρέωση να 

συνάπτει σύμβαση με το προσλαμβανόμενο προσωπικό, στην οποία διασαφηνίζονται 

πλήρως το είδος της απασχόλησης, οι όροι της εργασίας, αλλά και οι όροι 

τερματισμού της εργασίας, η αμοιβή και γενικότερα οι εργασιακές συνθήκες που 
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 Μαραγκός Ι. - Μπιτζένης Α. , «Τα οικονομικά της μετάβασης», εκδ. Σταμούλη Α.Ε., 2007, σελ.463. 
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αφορούν την κάθε θέση. Η αμοιβή του προσωπικού δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη-

επίσημα- από τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό που προβλέπεται για την επαρχία στην 

οποία έχει εγκατασταθεί η εταιρία. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώνονται σε συνδικάτα, τα οποία ο εργοδότης τους είναι 

υποχρεωμένος να χρηματοδοτεί με το 2% της συνολικής μισθοδοτικής δαπάνης, ενώ 

παράλληλα, είναι υποχρεωμένος να καλύπτει τις εργοδοτικές εισφορές του στο 

πρόγραμμα της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων.
115

 

Το κινεζικό Υπουργείο Εργασίας και η Αρχές Διοίκησης της εργασίας των τοπικών 

Κυβερνήσεων κάθε επαρχίας είναι αρμόδιοι για τα ζητήματα απασχόλησης του 

αλλοδαπού προσωπικού. Συνήθως, εάν υπάρχει θεώρηση εισόδου στη χώρα, άδεια 

εργασίας και άδεια παραμονής, το αλλοδαπό προσωπικό δεν έχει κανένα άλλο 

πρόβλημα να αντιμετωπίσει. Βασικοί νόμοι για την ρύθμιση των ζητημάτων 

απασχόλησης προσωπικού στην Κίνα είναι οι εξής: Labor Law of the People's 

Republic of China (1994), Labor Contract Law of the People's Republic of China 

(1997), Circular of the Ministry of Labor, the Ministry of Public Security, the Ministry 

of Foreign Affairs, the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation on 

Issuing the Provisions on Administration of Employment of Foreigners in China 

(1996).
116

 

Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαδικασία πρόσληψης είναι αρκετά απλοποιημένη 

μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Σέγκεν. Τα σύνορα εντός της Ευρωπαϊκής 

αγοράς είναι ανοιχτά και η κάθε εταιρία, η κάθε επιχείρηση, το κάθε κατάστημα 

μπορεί να αναζητήσει προσωπικό, αλλά, και να εξασφαλίσει άδεια παραμονής και 

ασφάλιση για το προσωπικό αυτό, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς 

μηχανισμούς. 

 

Όσες και αν είναι οι διαφορές των δύο οικονομιών, υπάρχει μία ισχυρή δύναμη που 

εξαλείφει τα εμπόδια στη μεταξύ τους σύγκλιση. Το 2009, πραγματοποιήθηκε στην 

πόλη Nanjing η 12
η
 σύνοδος κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας 

και το 2011 ορίστηκε ως το Έτος Νεολαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας. Το σχέδιο 

αυτό δίνει ώθηση στην ισχυρή δύναμη, που δεν είναι άλλη από τη νεολαία των δύο 
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οντοτήτων. Η τελετή έναρξης του Έτους πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Charlemagne 

με την παρουσία της Επιτρόπου κα Βασιλείου και του Προέδρου της All China Youth 

Federation, κ. Wang Xiao, και ακολούθησε η υπογραφή της κοινής δήλωσης και 

συζήτηση με θέμα «το Έτος Νεολαίας ΕΕ-Κίνας ως εργαλείο προώθησης του 

διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης». Το 2011 είναι σύμφωνα με το γενικό αυτό 

πλαίσιο, ένας χρόνος γεμάτος εκδηλώσεις (Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού), 

προώθηση των ζητημάτων της απασχόλησης και της νεανικής επιχειρηματικότητας, 

καθώς και οργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων αποτελούμενων από 

εμπειρογνώμονες, τα οποία διοργανώνονται από κοινού. Προηγούμενες συμφωνίες 

που αποτέλεσαν τον πρόδρομο αυτής, ήταν η συμφωνία στον τομέα της εκπαίδευσης 

και της επαγγελματικής κατάρτισης (2007), του πολιτισμού (2007) και της 

πολυγλωσσίας (2009). Οι συγκεκριμένες δράσεις αποσκοπούν στην έναρξη ενός 

διαπολιτισμικού διαλόγου και την ενίσχυση των σχέσεων των νέων της Ε.Ε. και της 

Κίνας. Δεύτερος στόχος, είναι η παρότρυνση των νέων να ασχοληθούν με την 

ανάπτυξη των σχέσεων της Ε.Ε. και της Κίνας. Επιπλέον, είναι βασική η διασφάλιση 

της βιωσιμότητας της συνεργασίας και μετά το 2011. Ήδη, το 2012 έχει ανακηρυχθεί 

«Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου ΕΕ-Κίνας». Οι πιο σημαντικές εκδηλώσεις που 

έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Έτους Νεολαίας, είναι η τελετή έναρξης στις 

Βρυξέλλες τον Ιανουάριο και η αντίστοιχη στο Πεκίνο το Φεβρουάριο, η 

Συνδιάσκεψη Νέων στη Βουδαπέστη τον Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων σε 

πολλές πόλεις της Ευρώπης τον Μάιο και το Φεστιβάλ Νέων για την Πανεπιστημιάδα 

στη Σενζέν της Κίνας τον Αύγουστο. 
117

 

Με τους ίδιους σκοπούς και την ανάλογη συνεργατική διάθεση μεταξύ των δύο 

«οντοτήτων» (Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης) λειτουργεί και το πρόγραμμα της Ε. 

Ε. «Νεολαία σε δράση», το οποίο έχει ετήσιο προϋπολογισμό ύψους περίπου 140 

εκατομμυρίων ευρώ, προσφέρει χρηματοδότηση για μη τυπική μάθηση, εθελοντισμό 

στο εξωτερικό και ανάπτυξη του τομέα της νεολαίας πέρα από τα σύνορα της ΕΕ. 

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 140.000 νέοι επωφελούνται από αυτό. Από το 2007, 

περίπου 12 σχέδια στα οποία συμμετέχουν νέοι από την Ε.Ε. και την Κίνα έλαβαν 

υποστήριξη. Τα σχέδια προάγουν το διάλογο, την ανοχή, τη διαπολιτισμική 

ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη, στοχεύοντας στην κατάρριψη των 
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προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. Το Φεβρουάριο του 2011 θα δημοσιευθεί 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διεθνή σχέδια στον τομέα της νεολαίας, ύψους 

3 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα περιλαμβάνει ειδική αναφορά στην Κίνα.
118
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Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε δύο δράσεις. Δράση 3.2: “Συνεργασία με άλλες χώρες του κόσμου”. 

Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση αφορά τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, και ειδικότερα την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών με χώρες εταίρους από άλλα μέρη του κόσμου. Ενθαρρύνει τις 
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και τα δίκτυα οργανώσεων νέων. Δράση 2: “Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία”. Σκοπός της 

Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας είναι να υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων σε διάφορες μορφές 
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Δράσης αυτής, νέοι συμμετέχουν σε εθελοντική βάση, μεμονωμένα ή ομαδικά, σε μη κερδοσκοπικές 

δραστηριότητες. 
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Kεφάλαιο 4ο  

 

Ε.Ε. – Κίνα: σε τι διαφέρουν οι δύο οικονομίες;  
 

Οι βασικές διαφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας εντοπίζονται σε 

τρία ευρύτερα σημεία: α) στην εσωτερική συνοχή, β) στην ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα και γ) στην πολιτισμική κληρονομιά. 

Ξεκινώντας από το τρίτο στοιχείο, αυτό της πολιτισμικής κληρονομιάς, σύμφωνα με 

τους κοινωνιολόγους ως πολιτισμικό σοκ (Γίνεται επίκληση στη συγκεκριμένη 

κατάσταση, καθώς, οι δύο οικονομίες, τα δύο συγκρινόμενα μεγέθη, παρουσιάζουν 

μεταξύ τους τεράστιες πολιτισμικές διαφορές. Σύμφωνα με τον Samuel Huntington 

πλέον οι διεθνείς σχέσεις εκπορεύονται από τη «Σύγκρουση των πολιτισμών», 

δηλαδή, ο πολιτισμός αποτελεί μία νέα μονάδα ανάλυσης των διεθνών σχέσεων.)
119

 

ορίζεται η ακόλουθη κατάσταση: Να βρίσκεται κανείς σε μία μικρή ευρωπαϊκή χώρα, 

να δειπνεί με δέκα άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων και ξαφνικά έξω από το 

παράθυρο να περνά ένας άνθρωπος με τυλιγμένο στο κεφάλι του ένα φίδι.
120

 Αν οι 

Ευρωπαίοι παθαίνουν κάτι αντίστοιχο επισκεπτόμενοι την Κίνα για επαγγελματικές 

δραστηριότητες, στην πραγματικότητα, αυτοί που παθαίνουν το μεγαλύτερο σοκ είναι 
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  Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο «πολιτισμικό σοκ» για να περιγράψουν τις επιπτώσεις ενός 

ολότελα νέου πολιτισμού (κουλτούρας) πάνω σ’ ένα νεοφερμένο. Μία ακραία περίπτωση τέτοιου σοκ 
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επισκέπτη. Με το σοκ συμβαδίζει όχι μόνο η αποδοκιμασία ή η απέχθεια αλλά και ένα αίσθημα 

συγκίνησης ότι τα πράγματα μπορεί να είναι στ’ αλήθεια πολύ διαφορετικά από ότι στην πατρίδα. Σε 

κάποιο τουλάχιστον βαθμό αυτή η συγκίνηση συνοδεύει κάθε πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Η εμπειρία 

της κοινωνιολογικής ανακάλυψης μπορεί να περιγραφεί σαν πολιτισμικό σοκ χωρίς γεωγραφική 

μετατόπιση. Με άλλα λόγια ο κοινωνιολόγος ταξιδεύει στην πατρίδα του δοκιμάζοντας τα 

αποτελέσματα του σοκ. Είναι απίθανο να βρεθεί στην κατάσταση να τρώει μία χαριτωμένη κυρία. 

Ωστόσο, η ανακάλυψη, για παράδειγμα, ότι η εκκλησία του έχει επενδύσει αρκετά λεφτά στη 

βιομηχανία βλημάτων με πυρηνικό κώνο ή ότι λίγα τετράγωνα παραπέρα από το σπίτι του υπάρχουν 

άνθρωποι που τελούν λατρευτικά όργια, μπορεί να έχει ανάλογες συναισθηματικές επιπτώσεις. Berger 

Peter, «Πρόσκληση στην Κοινωνιολογία», Εκδ. Μπουκουμάνης, 1983, σελ. 35-36. 
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οι Κινέζοι που καταφθάνουν στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι που τους συναντούν. Τα 

πολιτισμικά στοιχεία της Κίνας δημιουργούν στους κινέζους πολίτες την υποχρέωση 

να σταθούν αρχικά α) υψηλότερα από την Ιαπωνία και β) υψηλά και ανταγωνιστικά 

απέναντι  στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι όμως σαφές το πλεονέκτημά τους. Στέλνουν 

για μετεκπαίδευση στην Αμερική ή την Ευρώπη τους φοιτητές τους, ενώ παράλληλα 

διαθέτουν τα καλύτερα τεχνολογικά ιδρύματα, τα οποία με τη σειρά τους 

απορροφούν τους αντίστοιχους ξένους φοιτητές. Δημιουργούν με τον τρόπο αυτό μία 

είδει ακαδημαϊκή κυριαρχία, η οποία αποτυπώνεται και σε διεθνείς διακρίσεις 

κατάταξης, όπως η παρουσία των ιδρυμάτων της χώρας στις Λίστες της Σανγκάης. Ο 

πολιτισμός της Κίνας, όπως και κάθε μεγάλος πολιτισμός, μπορεί με σωστή 

διαχείριση να καταστεί ένα πολύτιμο μέσο για την προβολή και την τουριστική 

ανάπτυξη της χώρας. Είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσίαση των ιστορικών 

στοιχείων της. Δεν είναι απλώς ένας οικονομικός γίγαντας, αλλά μία μεγάλη πρώην 

αυτοκρατορία που διαθέτει αξιοζήλευτα κληροδοτήματα και μία πανίσχυρη 

(φαινομενικά και μέχρι στιγμής) οικονομία. Μόνο που οι κινέζοι, σε αντίθεση με τους 

ευρωπαίους, δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται και πολύ για κάτι τέτοιο. Αντί για την 

εμπορευματοποίηση του πολιτισμού τους προτιμούν την εξαγωγή τεχνογνωσίας και 

καινοτομιών. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι η Κίνα, ενώ δεν προβάλλει την 

πολιτισμική της κληρονομιά σε αντίστοιχο βαθμό, διατηρεί ωστόσο μία «καθαρή» 

και προστατευμένη ταυτότητα. Η Ε.Ε. από την άλλη, μάχεται κράτος εναντίον 

κράτους, προκειμένου να διαφυλάξει το καθένα τα εθνικά χαρακτηριστικά του. Είναι 

η Δύση και η Ανατολή εν τω συνόλω, αλλά τα τμήματα της Δύσης διαφέρουν πολύ 

περισσότερο μεταξύ τους, από ότι οι επαρχίες της Κίνας. 

Στον αντίποδα αυτών όμως, η Κίνα περνάει μέσα από ένα επίφοβο και ριψοκίνδυνο 

στάδιο μετάβασης από την κλειστοφοβική εποχή στη μοντέρνα ή και μεταμοντέρνα 

διάσταση. Είναι τόσο έντονη η δυτική επιρροή και τόσο ξαφνικό το άνοιγμα της 

χώρας προς τον έξω κόσμο που μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει μία υποψία 

απειλής για τον κινεζικό πολιτισμό και τρόπο ζωής γενικότερα. Και η απειλή αυτή θα 

μπορούσε να προσωποποιηθεί υπό τον όρο «νέο-κινέζοι». Ο όρος επιχειρεί να 

περιγράψει τη νέα τάξη κινέζων πολιτών που εισήχθη στην κινεζική κοινωνία 

εκμεταλλευόμενη ή ευνοημένη από την οικονομική της δύναμη, αλλά, και εξαιτίας, 

(ή χάρη στην ) της πολιτικής και κοινωνικής της υπόστασης, η οποία βελτιώθηκε 

μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ‘βιαστική’ αυτή αλλαγή σηματοδότησε και 

την αλλαγής τη συμπεριφορά τους, η οποία διακρίνεται από τη μανία τους να 
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ακολουθούν τα δυτικά πρότυπα κατά γράμμα και να συμπεριφέρονται σαν ένα 

παράξενα αλαζονικό lobby, ισχυρό και πρόθυμο να κυριαρχήσει σε κάθε επίπεδο 

εντός και εκτός των εθνικών του συνόρων. Οι «νέο-κινέζοι»
121

 δεν είναι, αλλά 

φιλοδοξούν να γίνουν ευρωπαίοι, με ένα σύντομο τρόπο και επικίνδυνα επιπόλαιο και 

επιφανειακό. Μόνο που σε αυτό το παιχνίδι της μεταμόρφωσης, έχουν ως 

προϋπόθεση την οικονομική ανάπτυξη, συνεχόμενη και επιθετικά ανταγωνιστική.  

 

Η ανάπτυξη λαμβάνει χώρα στην Κίνα, μεταφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 

τεράστιας ποσότητας εξαγωγών, τα κέρδη των οποίων επαναπατρίζονται στην Κίνα 

για να ξαναγυρίσουν στην Ευρωπαϊκή αγορά μαζί με τους υπερκαταναλωτικούς 

κινέζους. Και εδώ επιστρέφουμε στο πολιτισμικό σοκ. Είναι απίστευτη η 

καταναλωτική μανία των κινέζων που ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Μπορεί να δει 

κανείς σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες νέους κινέζους να αγοράζουν 

χαρτοφύλακες επώνυμων εταιριών σε κάθε πιθανή απόχρωση και να προσπαθούν να 

τους ταιριάξουν με απόλυτη ακρίβεια με ισάριθμα ζευγάρια γαντιών. Εξίσου 

απαιτητικοί πελάτες είναι και οι συμπατριώτισσές τους, οι οποίες δεν διστάζουν να 

περιφέρουν τις πανύψηλες και πανάκριβες γόβες τους στα πλακόστρωτα ψάχνοντας 

το επόμενο πολυκατάστημα στο οποίο θα «επενδύσουν». Τα χρήματα των κινέζων 

είναι ‘πλαστικά’, αλλά διαθέτουν την πιστοληπτική ικανότητα και την ασφάλεια που 

παρέχει μία εν δυνάμει γιγαντιαία οικονομία. Το αντίκρισμα αυτό είναι που έλειπε 

από τα ελληνικά νοικοκυριά της κρίσης και του οποίου η ύπαρξή του έσωσε τη 

γειτονική Ιταλία.  

Η ανάπτυξη αυτή απαιτεί και το ανάλογο κύρος. Και σε αυτό φαίνεται να τα πάνε 

εξίσου καλά. Το management και το marketing φαίνεται να έχουν διδάξει πολλά 

στους κινέζους. Η απρόσμενη τροπή της οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη έχει 

επιφέρει απώλειες και στην Ασία. Γεγονός που δεν συμβαίνει και αντίστροφα. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, σημειώθηκαν μειώσεις στα ποσοστά 

εξαγωγών προς Ευρώπη, αλλά και την Αμερική. Μειώσεις, οι οποίες μπορούν να 

αντισταθμιστούν μετά τον προσανατολισμό της κινεζικής οικονομίας προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Σε σχέση με τον 

περασμένο Οκτώβριο, οι εξαγωγές της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 

μειώθηκαν κατά 9% και παρότι το ποσοστό αυτό καλύφθηκε από την αύξηση των 
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εξαγωγών προς τη Λατινική Αμερική κατά 15,9%, οι κινέζοι οικονομολόγοι 

εμφανίζονται εξαιρετικά ανήσυχοι για τη μείωση της ζήτησης στην Ευρώπη.
122

 

 

Η συνοχή αποτελεί την Τρίτη τομή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Το 

αχανές της γεωγραφικής έκτασης της Κίνας και παράλληλα η ενοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φαινομενικά δύο κοινά χαρακτηριστικά. Το μέγεθος είναι 

εξαιρετικά μεγάλο για κάθε πληθυσμιακό, οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτικό 

εγχείρημα. Είναι όμως και αδιαφιλονίκητο γεγονός πως η Ευρωζώνη προχώρησε στο 

διάβημα της οικονομικής της συνοχής και ολοκλήρωσης, χωρίς να έχει επιτύχει την 

προαπαιτούμενη κοινωνική και πολιτική συνοχή. Η Κίνα, χάρη στα όμοια 

χαρακτηριστικά των εσωτερικών τμημάτων της, διαθέτει την χρήσιμη ευχέρεια της 

επικοινωνίας, της συνεργασίας, της αλληλοκατανόησης και στήριξης. 

Κοινός σκοπός για την ηγεσία της Κίνας, αλλά και για τους πολίτες (που ξεπέρασαν 

ελαφρώς το στάδιο της απλής διαβίωσης) είναι η ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη πρέπει 

να επιτευχθεί για να διατηρηθεί το οικονομικό τέρας της χώρας.  

Η επιτυχία της Διαδικασίας της Bologna 2020 φαίνεται να αποτελεί βασικό στόχο 

των κρατών-μελών για το μέλλον της Ευρώπης και των πολιτών της. Σημαντικότερο 

όλων ήταν η ανθρωπότητα να βασιστεί στην πολιτισμική, επιστημονική και τεχνική 

ανάπτυξη. Βασική διαφορά μεταξύ της Ευρώπης και της Κίνας, είναι ότι στη δεύτερη 

η παιδεία και η τεχνολογική γνώση αναπτύχθηκαν με απώτερο σκοπό την οικονομική 

ανάπτυξη και τη διατήρησή της. Λόγω της έλλειψης του εξειδικευμένου προσωπικού 

σε διάφορα καθήκοντα, θέσεις και αρμοδιότητες, από το 1997, η κινεζική κυβέρνηση 

έδωσε κίνητρα στα τοπικά πανεπιστήμια να ιδρύσουν σχολές, 30 στον αριθμό, με 

οικονομικό αντικείμενο, προκειμένου να αποκτήσουν οι κινέζοι γνώσεις στη 

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοοικονομικών εργασιών κ.α.
123

 

Η κινέζικη νοοτροπία, προσπαθεί με συνοπτικές διαδικασίες να αποκομίσει τα 

μέγιστα κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να αποβλέπει σε μία 

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και αυτό σχετίζεται άμεσα με το πρόβλημα 

που αναφέραμε πρώτο. Όταν η νομοθεσία σχετικά με τις επενδύσεις αλλάζει πιο 

γρήγορα από τις αξίες στο χρηματιστήριο, είναι κατανοητή αυτή η τάση των κινέζων 

να προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη πρόκειται για μία 

                                                 
122

“China warns of severe challenges to exports to West” http://www.bbc.co.uk/news/business-

16065510 Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 
123

 Μαραγκός I. – Μπιτζένης A. , «Τα οικονομικά της μετάβασης», εκδ. Σταμούλη Α.Ε., 2007, 

σελ.464. 
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πολιτική άμυνας και διασφάλισης των επιχειρήσεών τους από το ασταθές θεσμικό 

πλαίσιο. Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη της Κίνας και των αγορών της, δημιουργεί 

ευκαιρίες για όλους. Αυτή η υπερεκτίμηση, όμως, των ευκαιριών θολώνει, 

ενδεχομένως, την κρίση των επενδυτών, οι οποίοι, ίσως, πέσουν στην παγίδα της 

υποτίμησης των επιχειρηματικών κινδύνων που ελλοχεύουν σε κάθε 

δραστηριότητα.
124

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη, η νομοθεσία διατηρείται και τηρείται με λίγη 

περισσότερη ευλάβεια και συνέπεια. Δεν αλλάζει, ανάλογα με τη διάθεση των 

νομοθετικών οργάνων, αλλά μετά από μαραθώνιες και εξαντλητικές συζητήσεις που 

συντονίζουν τα Ευρωπαϊκά Όργανα και κατόπιν εξακρίβωσης της αναγκαιότητας 

αλλαγής τους. 

 

Ενώ, η Κίνα, αν και αχανής ως έκταση και χωρισμένη σε επαρχίες και επιμέρους 

ζώνες, σκέφτεται και δρα σαν μία οντότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη 

μάχεται με τον διακρατικό ανταγωνισμό και προσπαθεί να διατηρήσει μία ισορροπία 

τόσο στην οικονομική, όσο και στην κοινωνική ανάπτυξη. Και αυτό, ενώ προσπαθεί 

να δημιουργήσει μία αδιάσπαστη ένωση κρατών-μελών. Στην Κίνα, η οικονομική 

ανάπτυξη ήταν ραγδαία, αλλά το τεράστιο μέγεθος των επενδυτικών κεφαλαίων και η 

αύξηση της παραγωγικότητας, έχουν οδηγήσει στην εκμετάλλευση των οικονομιών 

κλίμακας και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Στην Ε.Ε. ακόμη, διατηρείται ο 

βασικός μισθός σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ η παραγωγικότητα και τα επενδυτικά 

κεφάλαια τείνουν να μεταναστεύουν σε λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά ζώνες της 

υφηλίου.
125

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη, είναι το αποτέλεσμα του συγκερασμού 27 

οικονομιών, διαφορετικών μεταξύ τους κρατών-μελών και αυτά τα κράτη διαθέτουν 

τις ιδιομορφίες και τις ιδιαιτερότητές τους. Το γεγονός της εκχώρησης της εθνικής 

κυριαρχίας δημιουργεί εσωτερικές τριβές που αποτυπώνονται σε όλες τις ενωσιακές 

λειτουργίες. Βασική διαφορά είναι το κεκτημένο της εσωτερικής συνοχής και 

συνεκτικότητας, το οποίο ‘απολαμβάνει’ η Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 

‘παλέψει’ για αυτό. Με δεδομένες τις νέες συνθήκες οικονομικής κρίσης, πιθανής 

αλλαγής των συνθηκών και υπό τις αλλεπάλληλες απειλές εξόδου από την 
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Ευρωζώνη, η συνοχή είναι μία μάλλον μακροπρόθεσμη ευχή παρά ένας εφικτός 

στόχος. Είναι σημαντικό, να παραμείνει ενωμένη (δικαιολογώντας και το ουσιαστικό 

‘ένωση’) προκειμένου να αντιμετωπίσει την οικονομική κατάρρευση. Αλλά 

συγχρόνως, είναι αναγκασμένη να παραμείνει ενωμένη, ώστε να ανταγωνιστεί την 

αναδυόμενη Κίνα. Η Κίνα, βέβαια, έχει να ανταγωνιστεί μόνο τον εαυτό της και το 

ενδεχόμενο μίας παταγώδους αποτυχίας. 

Και ενόσω, η Ευρώπη διέρχεται μία περίοδο που αρκετοί έχουν χαρακτηρίσει ως την 

αρχή μίας χαμένης δεκαετίας, η Κίνα φαίνεται να απασχολεί όλο και περισσότερο. 

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε υπήρχαν τριγμοί και σημεία 

προστριβών μεταξύ των ισχυρότερων μελών. Η Γαλλία, είχε εκδηλώσει εξαρχής την 

αντίθεσή της με τη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας στο οικοδόμημα.
126

 Μία 

συμμετοχή που φάνταζε επικίνδυνη και για την ίδια την Μ. Βρετανία, η οποία 

αποτέλεσε αντίπαλη της Γερμανίας χώρα. Και ενώ, το μέλλον για την Κίνα φαντάζει 

παράλογο και απάνθρωπο, υπό τις τρέχουσες συνθήκες και παρά την καλπάζουσα 

ανάπτυξη, για το αισιόδοξο και μεγαλεπήβολο σχέδιο της Ευρωπαϊκής συνένωσης, το 

τοπίο είναι αρκετά πιο ζοφερό. 

Η Κινεζική επικράτεια διαθέτει πόλεις με πληθυσμό δεκάδων εκατομμυρίων 

κατοίκων. Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος διαθέτει κράτη-μέλη με πληθυσμό που στις 

μεγαλουπόλεις δεν ξεπερνά τα μερικά εκατομμύρια. Αυτή ασφαλώς είναι μία 

σημαντική, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, διαφορά από την οποία εξαρτώνται 

σχεδόν οι περισσότερες πολιτικές των δύο κρατών.
 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα ποικίλλουν από 

χώρα σε χώρα. Σκοπός της ενωσιακής πολιτικής είναι η διατήρηση ενός κοινού 

πλαισίου μέσα στο οποίο οι χώρες-μέλη θα μπορούν να βρίσκουν τα  σημεία 

σύγκλισης και συμφωνίας, έτσι ώστε να προσεγγίζουν η μία την άλλη, ενώ 

παράλληλα διατηρούν τα δεδομένα του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης που θα τις 

διαφοροποιούν στον επιθυμητό βαθμό, αυτόν που δεν θα τις καθιστά εχθρικές τη μία 

έναντι της άλλης. Το οικοδόμημα της Ένωσης, όπως αποδεικνύουν τα οικονομικά 

μεγέθη και δεδομένα της δημοσιονομικής πολιτικής, διέρχεται μέσα από μία εποχή 

ολέθριας καταστροφής. 
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Στο τέταρτο τρίμηνο του 2010, με βάση μία έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2005, οι 

Κινέζοι εργαζόμενοι αποτελούν το δυναμικότερο εργατικό δυναμικό και αντίστοιχα, 

οι εργοδότες αναμένουν σε ποσοστό 51% αύξηση των επιπέδων στελέχωσης. Το 

πόσο εξωπραγματικά είναι τα στοιχεία αυτά, αποτυπώνεται και στα ακόλουθα 

διαγράμματα α) και β), και με μία πρόχειρη ματιά υπάρχουν δύο επιφανειακές 

ερμηνείες. Είτε ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με μία ισχυρή κινέζικη οικονομία, είτε με 

μία εξαιρετικά «υπερθερμασμένη» οικονομία. 

 

Διάγραμμα α) Έρευνα για τις προοπτικές απασχόλησης του εργατικού δυναμικού 

– Κίνα. 
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Διάγραμμα β) Έρευνα για τις προοπτικές απασχόλησης του εργατικού δυναμικού 

στην Κίνα - Σύγκριση ανά τομέα. 

 

 

 

Τι σημαίνει για μία χώρα όπως η Κίνα, αυτή η υπερθέρμανση
127

;  

Η υπερθέρμανση της οικονομίας μετριέται σύμφωνα με 6 δείκτες. Πρώτον, βάσει του 

πληθωρισμού. Σε αναδυόμενες οικονομικά χώρες, ο πληθωρισμός αυξάνεται ανάλογα 

με τις τιμές των τροφίμων, δηλαδή σε εξάρτηση με το καλάθι του καταναλωτή. Στην 

Κίνα τα επίπεδα του δομικού πληθωρισμού, εξαιρώντας την ενέργεια και τα τρόφιμα, 

αγγίζει το 2,4%, επίπεδο όχι ιδιαίτερα ανησυχητικό.
128

 Στην Ευρωζώνη αντίστοιχα, ο 

πληθωρισμός αυξήθηκε το Μάιο του 2011 σε 1,6%, ενώ το επιθυμητό επίπεδο που 

έχει θέσει η Ένωση είναι το 2%.
129

 Σύμφωνα με φετινές προβλέψεις, ο πληθωρισμός 

για την ένωση αγγίζει το 3%. 
130

 

                                                 
127

 Στις υπερθερμασμένες οικονομίες συναντά κανείς τα λεγόμενα BRICS. Το ακρωνύμιο 

περιλαμβάνει τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότιο Αφρική. Το “s” συναντάται και 

πεζό, καθώς μερικοί αναλυτές αμφισβητούν την «ανάδυση» της Ν. Αφρικανικής οικονομίας. 
128

 “Temperature gauge” http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-

markets-0  Ανακτήθηκε στις 15/11/2011. 
129

 «Αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το Μάϊο» 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=168094 Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 
130

 «Απροσδόκητη αύξηση της ανεργίας στην Ευρωζώνη» 

http://www.dailyfx.gr/fx/view_list/eurozone_data/2011-11-30/9343 Ανακτήθηκε στις 08/12/2011. 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=168094
http://www.dailyfx.gr/fx/view_list/eurozone_data/2011-11-30/9343
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Δεύτερος δείκτης είναι το απόθεμα δυναμικότητας. Η ανάλυση του δείκτη αυτού από 

τον Economist
131

 γίνεται με βάση τη σύγκριση του μέσου ρυθμού ανάπτυξης του 

ΑΕΠ μίας χώρας από το 2007 με το αντίστοιχο μέσο ρυθμό των περασμένων δέκα 

ετών. Στην Κίνα η ανάπτυξη βρίσκεται λίγο χαμηλότερα της μακροχρόνιας τάσης, σε 

αντίθεση με άλλες αναδυόμενες υπερθερμασμένες οικονομίες που μελετήθηκαν.
132

 Ο 

αντίστοιχος δείκτης για την Ευρωζώνη φαίνεται να είναι αρκετά βραδυκίνητος.
133

  

Τρίτος δείκτης, είναι η αγορά εργασίας. Όσο πιο ‘σφικτή’ η αγορά, τόσο χαμηλότεροι 

οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, επομένως λιγότερο βιώσιμη η συγκεκριμένη 

οικονομία. Η ανεργία στην Κίνα για το 2010, έφθανε τα δυσθεώρητα ύψη του 22% 

σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανθρωπίνων πόρων και Κοινωνικής 

ασφάλειας, Γι Σενγκτζί, αιτίες ήταν οι δεκάδες επαρχίες και η έντονη αστυφιλία.
134

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο εργασίας της Κίνας, βέβαια, η ανεργία για το 2011, 

ανέρχεται στο 4,1%.
135

 Για την Ευρωζώνη, τα επίπεδα ανεργίας φτάνουν φέτος το 

10,3% σύμφωνα με τις προβλέψεις, υποδηλώνοντας αύξηση 0,1% από το 2010.
136

 Οι 

δείκτες αυτοί είναι αρκετοί για να αρχίσουν οι αγορές να πιέζουν την ΕΚΤ να προβεί 

σε νέα μείωση των επιτοκίων ή ακόμη και στην κοπή χρήματος. Οι ίδιες αγορές 

όμως, με την ασάφεια των ερευνών της Κίνας, αλλά και την ύφεση της Ευρωζώνης, 

άρχισαν να εποφθαλμιούν την Αφρικανική ήπειρο, μετατρέποντας την κίνα σε 

κουρασμένο παίκτη.  

Τέταρτος δείκτης είναι η πιστωτική επέκταση, η οποία υπολογίζεται από τη διαφορά 

μεταξύ του ρυθμού αύξησης των τραπεζικών πιστώσεων και του ονομαστικού ΑΕΠ. 

Στην Ευρωζώνη ο τραπεζικός δανεισμός εκτοξεύθηκε στα ύψη, ενώ στην Κίνα 

συμβαδίζει πλέον με την αύξηση του ΑΕΠ.
137

  

Το πραγματικό επιτόκιο είναι ο πέμπτος δείκτης του economist, αλλά εδώ η Κίνα έχει 

οριακά θετικό πρόσημο, μένοντας πίσω από την πρωτοπόρα Βραζιλία του 6%. Εδώ 
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 “Temperature gauge” http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-

markets-0?fsrc=rss Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 
132

“Temperature gauge” http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-

markets-0 Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 
133

http://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/UebersetzungKS_zu_Wachstu

mspolitik_in_der_EU.pdf Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 
134

“China’s unemployment down to 4,1% at end of Q3” 

 http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-10/22/c_13570193.htm Ανακτήθηκε στις 

08/12/2011 
135

 «Στο 4,1% η ανεργία στην Κίνα» http://www.newscode.gr/kosmos/story/29164/sto-41-h-anergia-

sthn-kina Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 
136

 «Απροσδόκητη αύξηση της ανεργίας στην Ευρωζώνη» 

 http://www.dailyfx.gr/fx/view_list/eurozone_data/2011-11-30/9343 Ανακτήθηκε στις 08/12/2011. 
137

“Temperature gauge” http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-

markets-0 Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0?fsrc=rss
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http://www.newscode.gr/kosmos/story/29164/sto-41-h-anergia-sthn-kina
http://www.dailyfx.gr/fx/view_list/eurozone_data/2011-11-30/9343
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0
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πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του τα μέτρα περιορισμού της νομισματικής πολιτικής 

που έχει λάβει η Κίνα.
138

 

Έκτος και τελευταίος δείκτης, είναι το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, το 

οποίο σε περίπτωση διευρυνόμενου ελλείμματος στις τρέχουσες συναλλαγές 

υποδεικνύει έντονη υπερθέρμανση, καθώς κάτι τέτοιο σημαίνει ότι η εγχώρια ζήτηση 

ξεπερνά την προσφορά.
139

 

Ενώ, λοιπόν, όλοι είχαν στραμμένο το βλέμμα τους προς την αναδυόμενη οικονομία 

της Κίνας αναμένοντας την υπερθέρμανσή της, διαπιστώνουμε ότι βρίσκεται αρκετά 

χαμηλά στη λίστα, στη ζώνη του ‘πορτοκαλί’, ενώ τα σημερινά δεδομένα της 

οικονομικής κρίσης της ευρωζώνης φουντώνουν τα σενάρια υπερθέρμανσης της 

ευρωπαϊκής οικονομίας.
140

 

 

Αυτό που προστατεύει την κινεζική οικονομία είναι η επιθετική περιοριστική 

νομισματική και δημοσιονομική πολιτική της.
141

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι να 

ελέγξει τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη που γνώρισε η χώρα τα τελευταία χρόνια. 

Βασικά μέτρα που ελήφθησαν με την πολιτική αυτή, είναι η απόφαση της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κίνας να αυξήσει τα βασικά επιτόκια τέσσερις φορές και αφήνοντας 

ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων αυξήσεων στη διάρκεια του 2011. Επιπλέον, έχουν 

αυξηθεί οι απαιτήσεις διατήρησης ρευστών αποθεματικών από τις κινεζικές τράπεζες 

τέσσερις φορές φέτος (2011) και δέκα φορές πέρυσι (2010). Έχει υποδιπλασιαστεί η 

καταναλωτική πιστωτική επέκταση, ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια μειώθηκαν κατά 

12% με την έναρξη του 2011. Το σχέδιο αυτό της επιθετικής νομισματικής και 

δημοσιονομικής πολιτικής για τη λήψη προληπτικών μέτρων, αποφασίστηκε και 

καταρτίστηκε μετά από μία τριήμερη, σχεδόν μυστική, αλλά, σίγουρα κεκλεισμένων 

των θυρών, συνάντηση του πρωθυπουργού της Κίνας με τους Υπουργούς του. Το 

σχέδιο αυτό θα μπορούσε να φέρει την ονομασία: «Πώς να τρέξει η κινεζική 

οικονομία το 2012.» Στόχοι, όπως προαναφέρθηκε, είναι η άσκηση συνετής 

νομισματικής πολιτικής και εφαρμογή προληπτικής φορολογικής πολιτικής. Η ετήσια 
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 “Temperature gauge” http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-

markets-0 Ανακτήθηκε στις 08/12/2011. 
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“Temperature gauge” http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-

markets-0  Ανακτήθηκε στις 08/12/2011. 
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“Temperature gauge”  http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-

markets-0 Ανακτήθηκε στις 08/12/2011.   
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“Temperature gauge” http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-

markets-0 Ανακτήθηκε στις 08/12/2011.   
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Κεντρική Οικονομική Διάσκεψη Εργασίας (CEWC) χαράσσει την οικονομική 

πολιτική για τους επόμενους 12 μήνες.  

 

Πλέον, οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την ανάπτυξη και όχι την πίεση που 

ασκούν οι τιμές της αγοράς. Ο πληθωρισμός, μετά τη λήψη των μέτρων, άρχισε να 

υποχωρεί στο 4,2% μετά την καλοκαιρινή κορύφωση των τιμών σε ποσοστό 6,5% 

ενώ, επιβραδύνθηκαν και οι εισροές δολαρίων, με αποτέλεσμα να χαθεί μία πηγή 

ρευστότητας. 
142

 Η πολιτική αυτή που ασκεί η Κίνα, δεν είναι μία αμιγώς 

αναπτυξιακή πολιτική. Το γεγονός ότι επιχειρούν να εξορθολογήσουν τα 

δημοσιονομικά δεδομένα τους και ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουν να ασκήσουν 

αυτό τον έλεγχο, αποτελεί ένα πολιτικό «τρικ», με το οποίο θέλουν να δείξουν στις 

υπόλοιπες υπερδυνάμεις της αγοράς ότι δεν είναι απλώς ένα σίγουρο στοίχημα, μία 

χώρα που απλώς αναπτύσσεται, αλλά παράλληλα και ένας σημαντικός παίκτης που 

ασκεί επιρροή στην αγορά διεθνώς, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσει. Η Κίνα 

προσπαθεί και για αυτό το λόγο να ισοσκελίσει τον εμπορικό ισοζύγιό της, αλλά και 

να χρησιμοποιήσει το νόμισμά της για να μειώσει τον πληθωρισμό.
143

 

Αυτό επιτρέπει στους τραπεζίτες να μειώσουν τα αποθεματικά που τους επιβάλλει η 

κυβέρνηση να διαθέτουν. Η εισροή δολαρίων στην Κίνα, αποτελεί μία σημαντική 

επιλογή άσκησης πίεσης. Τα εκατομμύρια των κινεζικών χρημάτων που είναι δεμένα 

σε δολάρια, αγχώνουν την Αμερική, αλλά και την Ευρώπη, για το ενδεχόμενο 

‘απόσυρσης’ των αποθεματικών αυτών. Η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας 

μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας, δύο αιώνιων εχθρών και σημερινών ανταγωνιστών, με 

σκοπό την πραγματοποίηση των μεταξύ τους συναλλαγών, χωρίς την παρέμβαση του 

αμερικανικού δολαρίου, είναι μία στρατηγική κίνηση, η οποία εν μέσω οικονομικής 

κρίσης θα μεταφέρει τη χαμένη ισχύ του δολαρίου στο κινεζικό νόμισμα. Το πλήγμα 

για τις διεθνείς αγορές είναι αναμφισβήτητα μεγάλο, δεδομένης της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης, η οποία πλήττει τόσο την Ευρωζώνη και την Αμερική, όσο και 

τις ασιατικές οικονομίες, αν και σε μικρότερο βαθμό. Η υπογραφή της διακρατικής 

συμφωνίας μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας, ξεκαθαρίζει και το τοπίο, όσον αφορά στα 

σενάρια αρωγής της κίνας προκειμένου να σωθεί η ευρωζώνη. Ο παραγκωνισμός του 

δολαρίου σημαίνει μία πολύ μεγάλη απώλεια για την Αμερική, καθώς θέτει σε 
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 “Prudent and proactive” http://www.economist.com/node/21541873 Ανακτήθηκε στις 27/12/2011. 
143

 “Yuan hits all time high” http://www.reuters.com/article/2011/12/26/us-markets-china-yuan-

idUSTRE7BP03220111226 Ανακτήθηκε στις 09/01/2012. 
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κίνδυνο τη λειτουργία του νομίσματος ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος, 

δίνοντας στο γιουάν ‘ελπίδες’. Η πολιτική της Κίνας, νομισματική ή οικονομική, έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στα νομίσματα των χωρών που αποτελούν τους βασικούς 

εμπορικούς εταίρους της. Και αυτό το έχει ήδη κατανοήσει η κινεζική κυβέρνηση. Η 

Ιαπωνία αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κίνας με τον όγκο των 

εμπορικών συναλλαγών μεταξύ τους  να φθάνει τα 340 δισεκατομμύρια δολάρια για 

το 2010.
144

 

 

Στο σημείο αυτό και λίγο πριν την αντιπαράθεση των αντίστοιχων δημοσιονομικών 

και νομισματικών δεδομένων της ευρωπαϊκής ένωσης, είναι σκόπιμο να αναφερθεί η 

«περιουσία» της Κίνας. Η κυβέρνηση της Κίνας διαθέτει υπό τον απόλυτο έλεγχό της 

συναλλαγματικό απόθεμα ύψους τριών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό το οποίο 

αντιστοιχεί στο μέγεθος της γερμανικής οικονομίας. Το γεγονός που καθιστά την 

Κίνα το μεγαλύτερο διαχειριστή χαρτοφυλακίων όλου του κόσμου, είναι η παρουσία 

της Κίνας στη Νότιο Αμερική, σε χώρες με τεράστια αποθέματα πετρελαίου, 

σιδηρομεταλλεύματος και χαλκού. Στην αγορά πετρελαίου, η Κίνα έχει επιλέξει να 

μην προχωρήσει σε πλήρεις εξαγορές μέσω των κρατικών εταιριών της αλλά, να 

αποκτήσει μειοψηφικά μερίδια. Είναι γνωστές, επίσης, συμφωνίες της Κίνας με 

χώρες όπως η Βραζιλία και η Χιλή, οι οποίες παραχωρούν στην κινεζική κυβέρνηση 

μέρος των φυσικών τους πόρων. Όσον αφορά στην αγορά χρυσού, τα αποθεματικά 

της Κίνας σε χρυσό την έχουν φέρει στη Πέμπτη θέση παγκοσμίως ενώ, οι αγορές 

χρυσού αναμένεται να συνεχιστούν και στο μέλλον.
145

 

 

Το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο
146

 θα ανακοινώσει τον ετήσιο στόχο της χώρας. Για το 

2011 καθώς και για τα έξι προηγούμενα χρόνια, στόχος ήταν το 8%, το οποίο 
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«Ιστορική συμφωνία Κίνας-Ιαπωνίας» http://www.skai.gr/news/finance/article/190256/istoriki-

sumfonia-kinas-iaponias Ανακτήθηκε στις 27/12/2011.  
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 «Πληθαίνουν οι φωνές για την αγορά χρυσού από την κεντρική τράπεζα της Κίνας» 

http://www.capital.gr/news.asp?id=1365005 Ανακτήθηκε στις 29/12/2011 
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 Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσσο [2.985 έδρες]. Κύριο νομοθετικό όργανο με πενταετή θητεία, είναι, 

επιπλέον, αρμόδιο για την εκλογή και αποπομπή ηγετών και μελών όλων των κρατικών οργάνων. Όταν 

το Ε.Λ. Κογκρέσσο δεν είναι σε σύνοδο, την κρατική εξουσία, σε ανώτατο επίπεδο, ασκεί η Διαρκής 

Επιτροπή [153 μέλη] με Πρόεδρο τον Wu Bangguo. 
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ξεπεράστηκε κατά δύο ή και περισσότερες ποσοστιαίες μονάδες. Για το 2012, το 

ποσοστό της τάξης του 8% αποτελεί από μόνο του ‘τέντωμα’ της κινεζικής 

οικονομίας, και ακόμη και η τράπεζα Nomura προβλέπει ανάπτυξη μέχρι 7.9%. Για 

να επιτευχθεί το 8% του στόχου ανάπτυξης, το 2009, οι ηγέτες της Κίνας, κάλεσαν τις 

τοπικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν και το μικρότερο επιχειρηματικό πλάνο και 

παράλληλα, προέτρεψαν τις τράπεζες να το χρηματοδοτήσουν. Φέτος, δεν αναμένεται 

να ληφθούν τόσο δραστικά μέτρα. Η προληπτική δημοσιονομική πολιτική, όμως, θα 

μειώσει τους φόρους σε μικρές επιχειρήσεις και στον τομέα παροχής υπηρεσιών, ενώ 

θα αυξήσει τις δαπάνες στο δημόσιο τομέα.
147

 

 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν αφορούν στην προέλευση των θέσεων εργασίας. 

Ποια βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την άνθηση; 

Τέσσερις είναι οι «πιθανοί» τομείς δραστηριοτήτων. Η οικονομία, οι ασφάλειες, ο 

κτηματομεσιτικός τομέας και οι υπηρεσίες. Για να ανακοινώσει μία χώρα, που θέλει 

να κυριαρχήσει στις αγορές, την άφιξή της στο προσκήνιο επενδύει σε μεγαλεπήβολα 

σχέδια. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια λογική, η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια 

στην ανάπτυξη των υποδομών της, σε projects αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, στην 

επιστήμη, στην τεχνολογία (περιλαμβάνοντας την εξερεύνηση του ‘διαστήματος’ και 

του υπέρ-υπολογιστές), αλλά και τη ρομποτική.
148

 Για παράδειγμα στον τομέα των 

τεχνολογιών η China Mobile κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση ως η πολυτιμότερη 

εταιρία στην Κίνα για δεύτερη χρονιά, καταγράφοντας αξία $53,6 δισεκατομμυρίων 

το 2011 και 600 εκατομμύρια πελάτες, σύμφωνα με έρευνα της WPP.
149

Βέβαια, με 

τόσο μεγάλο πληθυσμιακό δυναμικό, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν για την Κίνα μία 

ασφαλή επένδυση. Και αυτό γιατί το 1,3 δις ανθρώπων που κατοικούν την Κίνα, έχει 

αρχίσει να αποκτά την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει τα προϊόντα της νέας 

τεχνολογίας, αλλά και τη διάθεση να ακολουθήσει αυτή τη μόδα της Δύσης. 

Η Ευρωπαϊκή ένωση από την άλλη θεωρεί την οικονομία της μέσα από ένα πιο 

κλασσικό και συντηρητικό μοντέλο. Η καινοτομία, η έρευνα και η ανάπτυξη των 

νέων τεχνολογιών δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται με την ίδια διάθεση. Ασφαλώς, 

και είναι μέσα στα σενάρια οικονομικής ανάπτυξης, παρόλα αυτά δεν αποτελούν την 
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“China mobile ranked as China’s most valuable brand”  http://www.bbc.co.uk/news/business-
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κινητήρια δύναμη της ένωσης. Βασικό εμπόδιο αποτελεί η διάσπαση της ένωσης και 

οι συσπειρώσεις των κρατών μελών σε μικρότερες ομάδες, καθώς δεν επιτρέπει τη 

χάραξη μίας ενιαίας οικονομικής πολιτικής. 

 

Επιπρόσθετα, η οικονομική κρίση και οι κλυδωνισμοί στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίστηκαν τα τελευταία 3 χρόνια, μία περίοδο κατά την 

οποία η Κίνα βίωσε τη μεγαλύτερη οικονομική της πρόοδο. Η δυνατότητα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασχοληθεί με καινοτόμα ή ερευνητικά προγράμματα και να 

διαπρέψει σε αυτά ξεπερνώντας την Κίνα (αλλά, και την Ιαπωνία ή τις ΗΠΑ) 

διαγράφεται ακόμη δυσκολότερη, καθώς όχι μόνο έχουν ήδη αναπτύξει τα 

τεχνολογικά τους ιδρύματα, εργαστήρια και τις μεθόδους, αλλά έχουν μονοπωλήσει 

σε πολλές περιπτώσεις συγκεκριμένους τομείς. (Βλ. παραπάνω για σπάνιες γαίες), 

ενώ παράλληλα η μετανάστευση των κεφαλαίων και της τεχνογνωσίας αποτελεί μία 

σημαντική διαρροή σε οικονομικό, επιστημονικό και τεχνολογικό-ερευνητικό 

επίπεδο. 

 

Εκτός από την ανάπτυξη στο χώρο των νέων τεχνολογιών και της έρευνας , με τους 

έντονους ρυθμούς αστικοποίησης, δεν είναι παρά αναμενόμενη και η παράλληλη 

ανάπτυξη του κτηματομεσιτικού τομέα, καθώς, όλο και μεγαλύτερος αριθμός 

ανθρώπων καταφθάνει στην αχανή έκταση για να συμπληρώσει το αστρονομικό 

μέγεθος του κινεζικού λαού. Μία αύξηση στην αγορά των ακινήτων, η οποία γίνεται 

πιο όσο αναπτύσσονται οι κινέζικες επαρχίες, όσο και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου 

πλέον έχουν διαφοροποιηθεί και οι αγοραστικές απαιτήσεις. Στα πλαίσια της 

επιθετικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση της 

Κίνας, έχει επιχειρήσει μεταξύ των άλλων, να επιβραδύνει την ανάπτυξη της αγοράς 

ακινήτων μέσω νέων κανονισμών και μέσω της αύξησης των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. Το Politburo ανακοίνωσε, επίσης, την προσπάθειά του να πατάξει την 

κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων με αποτέλεσμα το χρηματιστήριο της Σαγκάης να 

σημειώσει πτώση, λόγω και των εργολάβων που «υποφέρουν».
150

 

 

Στην Ευρώπη, μία ανάπτυξη με τέτοια χαρακτηριστικά δε μπορεί να θεωρηθεί 

πιθανή, καταρχήν, γιατί ήδη, η αγορά των μεγάλων χωρών έχει κορεστεί και οι θέσεις 
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εργασίας τείνουν να μειώνονται, αν όχι λόγο διαθεσιμότητας ή προσόντων, αλλά 

κυρίως λόγω μείωσης των οικονομικών απολαβών και παροχών. Ακόμη και τα 

ασφαλιστικά ζητήματα των δύο οικονομιών διαφέρουν τόσο, ώστε αν και το 

ευρωπαϊκό πρότυπο έμοιαζε πιο ρεαλιστικό και συμφέρον, πλέον να φαντάζει 

αμφίβολο και να μετατρέπει το κινέζικο, μετά την πολύ-αναμενόμενη αναθεώρηση 

του, σε κάτι περισσότερο από ένα σχήμα οξύμωρο. 

 

Το τραπεζικό σύστημα της κινεζικής οικονομίας ταλανίστηκε για μερικές εβδομάδες, 

ενώ δεν άργησε να επανακάμψει. Έχοντας απολέσει $109 δις, επανήλθε με την 

αύξηση της αξίας των αγορών κατά $36 δις. Σύμφωνα με τον κ. Howie, η κινεζική 

κυβέρνηση δεν θα έμενε άπραγη και αυτό το ποσό ήταν ο τρόπος της να πει είμαστε 

ακόμη εδώ.
151

Οι συγκεκριμένες εβδομάδες υπήρξαν ζημιογόνες για τις 4 μεγαλύτερες 

τράπεζες της Κίνας, οι οποίες ‘τυχαίνει’ να είναι και μερικές από τις μεγαλύτερες του 

κόσμου, η βιομηχανική και εμπορική τράπεζα της Κίνας, η κατασκευαστική τράπεζα 

της Κίνας, η Τράπεζα της Κίνας και η Αγροτική Τράπεζα της Κίνας. Μαζί τους 

συμπαρέσυραν εταιρίες, επενδυτές και δανειστές εντός και εκτός της χώρας. Τα 

παιχνίδια τη αγοράς και των χρηματιστηρίων, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η 

κινεζική κυβέρνηση δεν παραμένει αδιάφορα, αλλά παρεμβαίνει προκειμένου να 

διορθώσει τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης περιορίζοντας τις απώλειες.
152

 

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας αναμένεται να φθάσει το 8-9%.
153

 Η προσμονή αυτή 

οδήγησε τις αγορές της Αμερικής στο να ασκήσουν πίεση προκειμένου να μην 

ανατιμηθεί γρηγορότερα το κινεζικό νόμισμα. Η χειραγώγηση αυτή της νομισματικής 

πολιτικής έδωσε μία άλλη ώθηση και τροπή στα πράγματα, λιγότερο ευνοϊκή για την 

κινεζική βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία σημείωσε πτώση. Αντίστοιχα, η 

οικονομική κρίση και όχι κάποια ηθελημένη χειραγώγηση, οδήγησε την οικονομική 

δραστηριότητα στην Ευρωζώνη σε κεφαλαιακές εκροές.
154
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Η Κίνα αναπτύσσεται διαρκώς. Αυτό μπορεί να φοβίζει σε μεγάλο βαθμό την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, η Αμερική δεν φαίνεται να ανησυχεί. Τουλάχιστον, οι 

ειδικοί δεν φαίνεται να ανησυχούν για λογαριασμό της. Και αυτό που καθησυχάζει το 

αντίπαλο δέος, είναι όπως λέει ο κ. Kao, η κοιλάδα της τεχνογνωσίας και της 

πολυεθνικότητας, η Silicon Valley ή αλλιώς, η πρωτεύουσα της καινοτομίας. 
155

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοια κοιλάδα δεν υπάρχει και το σύνολο σχεδόν των 

οικονομικών πολιτικών είναι «καθοδηγούμενες», καταρχήν, από την ίδια την αγορά 

και έπειτα από το πνεύμα και τις ικανότητες των τεχνοκρατών-τραπεζιτών-

συμβούλων πολυεθνικών. Βασική διαφορά των δύο οικονομιών, είναι το γεγονός πως 

στην Κίνα, η οικονομική στρατηγική προαποφασίζεται και ενισχύεται από το κράτος. 

Και σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να δει κανείς την εθνική στρατηγική της Κίνας, για 

ένα μεγαλόπνοο σχέδιο οικοδόμησης μίας ισχυρής οικονομίας, η οποία θα στηριχθεί 

όχι στην απομίμηση και το φθηνό trademark του made in China, αλλά, στην 

καινοτομία. Ξεκάθαρα πλέον οι ηγέτες της Κίνας, έχοντας αντιληφθεί τη δυναμική 

προοπτική της χώρας τους, δεν επιθυμούν πια να αποτελεί η Κίνα τη Μέκκα των 

φθηνών εργατικών χεριών, όπου το μόνο που ουσιαστικά συμβαίνει είναι η 

συγκέντρωση των επιτευγμάτων που έχουν σχεδιαστεί και καταχωρηθεί σε άλλες 

χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κλάδος των αγαθών υψηλής τεχνολογίας, 

όπως τα iPads. Η Apple φαίνεται πως έπεσε θύμα της τάσης απομίμησης των 

κινέζων. Μετά από καταγγελία της εταιρίας βρέθηκαν σε επαρχία της Κίνας 

(Yunnan) καταστήματα «μαιμού» ipads. Από την άλλη η εταιρία Proview 

Technology ζητά αποζημίωση από την Apple για την καταπάτηση των πνευματικών 

δικαιωμάτων των προϊόντων της ύψους 10δις γιουάν (1,5 δις δολ.).
156

 Το Νοέμβριο, 

το Κρατικό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Κίνας (State Intellectual Property 

Office of China) δημοσίευσε το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των 

Ευρεσιτεχνιών (National Patent Development Strategy [2011-2020]), το οποίο συζητά 

μακροοικονομικούς στόχους όπως και συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν μέχρι το 2015 και περιλαμβάνουν τη φιλοδοξία της κινεζικής 
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κυβέρνησης για την κατοχύρωση 2.000.000 ευρεσιτεχνιών, καθώς, και την αύξηση 

του αριθμού των εξεταστών σε 9.000, αριθμός διπλάσιος από τον υφιστάμενο.  

Μέσα στους κινεζικούς στόχους βρίσκεται και ο διπλασιασμός του αριθμού 

ευρεσιτεχνιών που καταθέτουν οι κάτοικοι της Κίνας ή ακόμη και κινεζικές εταιρίες 

σε άλλες χώρες. Οι καταχωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο καιρό, 

αφορούν σε τομείς στους οποίους η κινεζική κυβέρνηση διατηρεί ακόμη την 

κυριότητα των δικαιωμάτων, δηλαδή, τη βιομηχανική στρατηγική, την ηλιακή και 

αιολική ενέργεια, τις πληροφορίες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών και τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες. Προκειμένου να αγγίξει τον επιθυμητό στόχο, η κινεζική 

κυβέρνηση, έχει προχωρήσει στην παροχή κινήτρων, όπως τα χρηματικά bonus, 

καλύτερη στέγαση ή ευνοϊκότερη φορολογία. Με την ίδια πολιτική, η Κίνα κατάφερε 

να ξεπεράσει την Αμερική, πριν το 2011, αφήνοντας αναλυτές όπως ο Bob 

Stembridge, του Thomson Reuters να δηλώνουν την έκπληξή τους, «συνέβη πιο 

γρήγορα απ’ ότι περιμέναμε»
157

. 

Η «νέα οικονομία»
158

 δεν είναι πια τα προϊόντα, αλλά οι ιδέες. Η νέα αυτή γενιά 

δημιουργεί ένα δίχτυ, χρησιμοποιώντας τα παράγωγα των νέων τεχνολογιών και 

προσπαθεί μέσα από αυτή τη λειτουργία να εξασφαλίσει υψηλά κέρδη. Η νέα 

οικονομία προσφέρει δυνατότητες και χρήματα ακόμη και σε 11χρονους δημιουργούς 

εφαρμογών, ένα παράδοξο της εποχής της, οι οποίοι ακολουθώντας τα χνάρια 

μεγάλων εφευρετών δίνουν παρά το νεαρό της ηλικίας τους ομιλίες και διαλέξεις 

προωθώντας και άλλες λιγότερο θαρραλέους συνομηλίκους τους σε μία σοβαρότερη 

ενασχόλησή τους με τις νέες τεχνολογίες.
159

Η ανάπτυξη της νέας οικονομίας, δεν έχει 
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“The new economy was a myth, right?”http://www.wired.com/wired/archive/10.07/Myth.html 

Ανακτήθηκε στις 30/12/2011.  
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 Ο Thomas Suarez είναι ένας 11χρονος μαθητής του South Bay των ΗΠΑ, ο οποίος έχει ιδρύσει μια 

εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα. Ο Thomas έχει γίνει διάσημος ανά τον κόσμο 

δίνοντας διαλέξεις στο αντεργατικό δίκτυο TED. Σήμερα κατασκευάζει mobile εφαρμογές μόνο για 

phone και iPod, στο μέλλον όμως θέλει να δημιουργήσει εφαρμογές και σε περιβάλλον Android. Η 

εταιρεία του ονομάζεται CarrotCorp, και έχει σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών για iOS συσκευές. Οι 

εφαρμογές του απευθύνονται σε παιδιά και έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Όπως δήλωσε ο Thomas -

πολλά είναι τα παιδιά που δεν θέλουν απλώς να παίζουν παιχνίδια αλλά και να αναπτύσσουν παιχνίδια, 

http://www.nytimes.com/2011/01/02/business/02unboxed.html?_r=1
http://www.wired.com/wired/archive/10.07/Myth.html
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παρατηρηθεί ιδιαίτερα σε χώρες της Ευρώπης, με τη συμμετοχή τόσο νεαρών 

εφευρετών. Στην Ελλάδα, αλλά, και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή το να κερδίζει κάποιος χρήματα, ξεκινά από την 

ηλικία των δεκαπέντε ετών.   

Η ανάπτυξη των κλάδων «Νέας οικονομίας» παρουσιάστηκε μέσα από έρευνα της 

Eurostat με μία έκθεση για το «δείκτη καινοτομίας» στο διάγραμμα που ακολουθεί.
160

 

Διάγραμμα: Περίληψη του Δείκτη Καινοτομίας – 2006. 

 

Οι χώρες της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τους επιμέρους δείκτες του δείκτη της 

καινοτομίας, διαχωρίζονται σε 4 κατηγορίες: α) αυτές που είχαν ήδη ανοδική πορεία 

στους κλάδους της νέας οικονομίας και εξακολουθούν να τη διατηρούν, β) αυτές που 

ενώ είχαν ανοδική πορεία, παρουσιάζουν υστέρηση, γ) αυτές που ήταν λιγότερο 

ανεπτυγμένες και παρουσιάζουν ανοδική πορεία και δ) εκείνες που δεν είχαν και δεν 

παρουσιάζουν ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πίσω από τις Η.Π.Α και την 

Ιαπωνία, αλλά χώρες της Ε.Ε. κατά εξειδικευμένο δείκτη είναι πρώτες παγκοσμίως. Η 

υστέρηση της Ε.Ε. συνολικά παρουσιάζεται στις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη 

των Επιχειρήσεων και στις πατέντες (ευρεσιτεχνίες).Οι πατέντες είναι 220 κατά μέσο 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

                                                                                                                                            
όμως είναι δύσκολο γιατί δεν ξέρουν που να ψάξουν ενώ οι περισσότεροι γονείς δεν γνωρίζουν για να 

τους δείξουν. «Η Παγκόσμια αγορά εφαρμογών κινητών τηλεφώνων» 

 http://www.capitalinvest.gr/info.php?product_id=309 Ανακτήθηκε στις 16/01/2012 
160

 «The European Innovation Scoreboard», αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στη βάση της στρατηγικής της Λισσαβόνας με σκοπό την αξιολόγηση και τη σύγκριση της 

απόδοσης των κρατών-μελών στην καινοτομία.(βλ. Πίνακα INN), europa free releases 

http://www.capitalinvest.gr/info.php?product_id=309
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Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο οικονομιών. Από τη μία πλευρά 

η Ευρωπαϊκή Ένωση παλεύει να ισορροπήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

κρατών-μελών που τη συναποτελούν, διακόπτοντας κατά διαστήματα την πορεία της 

προς την άνοδο και την ανάπτυξη και από την άλλη μία ‘αχόρταγη’ Κίνα που θέτει 

νέους στόχους απλώς για να ικανοποιήσει το φιλόδοξο σχέδιο της για κυριαρχία και 

επιβολή.
161

 

Προσπαθώντας να αναλύσει κανείς τη συγκεκριμένη διαφορά μεταξύ των δύο 

οικονομιών, μπορεί να δει τρείς πιθανές εξηγήσεις. Η διαφορά οφείλεται στην 

κινεζική «ευφυΐα» και οξυμένη αντίληψη των μελλοντικών αναγκαιοτήτων και 

προτεραιοτήτων. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνειδητά προωθεί ηπιότερη 

πολιτική ανάπτυξης, προκειμένου στο μεταξύ να αντιμετωπίσει τις κρίσεις και τους 

κλυδωνισμούς που προέκυψαν σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και ύπαρξής της. 

Τρίτον, η βεβιασμένη πολιτική ανάπτυξης της Κίνας αντικατοπτρίζει τη διαφορά των 

δύο οικονομικών μεγεθών και τις εσωτερικές δυσκολίες που υφίστανται. Και αυτό 

γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία ενότητα κρατών, μία συνάθροιση διάφορων 

μελών, με ιδιαιτερότητες, υστερήσεις και ανάγκες που σε καμία περίπτωση δε 

μπορούν να ταυτιστούν απόλυτα μεταξύ τους, αλλά επίσης, είναι και εξαιρετικά 

δύσκολο να αφομοιωθούν, δημιουργώντας ένα ενιαίο, ομοιόμορφο και συνάμα 

αποτελεσματικό σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, με τα οποία θα 

καθοδηγείται η Ενωσιακή πολιτική και δράση. Η Κίνα είναι μία χώρα αχανής, αλλά 

με εσωτερική συνοχή και ομοιογένεια κληροδοτηθείσες και διατηρητέες, 

τουλάχιστον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από κάθε άλλη χώρα της ευρωζώνης, είτε 

λόγω συντηρητισμού της παράδοσης, είτε λόγω της μη συμμετοχής της σε ανάλογο 

πολιτικό-οικονομικό μόρφωμα. 

Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιομηχανικής παραγωγής 

της, η Κίνα αντιμετωπίζει και την εχθρική διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

ΗΠΑ. Η Κίνα, παρά την αρνητική στάση που τήρησε η Αμερική, έγινε μέλος του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου από το 2001. Μετά από προσφυγή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΠΟΕ, δημιουργήθηκε μία ένταση μεταξύ των δύο μελών, 

σχετικά με την επιβολή μέτρων αντί-dumping από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς τον 

Ιούλιο του 2009, θεωρήθηκε ότι οι εξαγωγές συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων, 

                                                 
161

 http://www.polres.gr/gr/articles/ethnos/5.htm Ανακτήθηκε στις 30/12/2011 

http://www.polres.gr/gr/articles/ethnos/5.htm
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σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, έπληττε σημαντικά την κοινοτική αγορά. Η Κίνα 

κατόρθωσε να βγει κερδισμένη από τη συγκεκριμένη διένεξή της με την Ε.Ε. Αυτή 

δεν ήταν η πρώτη διένεξη της Κίνας με τον ΠΟΕ, ωστόσο η θετική υπέρ της Κίνας 

απόφαση, αποτέλεσε σημαντική νίκη, καθώς το 2009 στο ζήτημα των σπάνιων γαιών, 

για το οποίο η ΕΕ, οι ΗΠΑ και το Μεξικό παρέπεμψαν την Κίνα στον ΠΟΕ 

«λέγοντας ότι οι εξαγωγικοί περιορισμοί σε συγκεκριμένες πρώτες ύλες κάνουν 

διακρίσεις εναντίον των ξένων παραγωγών και δίδουν συγκριτικό πλεονέκτημα στους 

εγχώριους παραγωγούς.»
162

 

                                                 
162

 «Έφεση της Κίνας στον ΠΟΕ για τις σπάνιες γαίες» http://euractiv.gr/energeia/efesi-tis-kinas-ston-

poe-gia-tis-spanies-gaies Ανακτήθηκε στις 28/01/2012. 

http://euractiv.gr/energeia/efesi-tis-kinas-ston-poe-gia-tis-spanies-gaies
http://euractiv.gr/energeia/efesi-tis-kinas-ston-poe-gia-tis-spanies-gaies
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Συμπεράσματα 
 

Μπορεί κανείς να μη γνωρίζει αρκετά για την Κίνα, ωστόσο, είναι αρκετά εύκολο να 

μάθει όλα όσα χρειάζονται για να αντιληφθεί την «απειλητικά ανταγωνιστική» 

διάχυτη διάθεσή της. Η αρθρογραφία, συνεχώς επικαιροποιημένη, τόσο στα έντυπα, 

όσο και στο διαδίκτυο βρίθει κειμένων σχετικών με την εξέλιξη της κινεζικής 

οικονομίας, όπως επίσης, και όσον αφορά στις αλλαγές στο σκηνικό της διεθνούς 

αγοράς. Είναι εξαιρετικά μεγάλος ο όγκος της διαθέσιμης πληροφορίας, αλλά, 

ταυτόχρονα, είναι και εξαιρετικά πολύπλοκες και απρόσμενες οι εξελίξεις στην Κίνα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει αδιάφορο τον κόσμο των αναλυτών, καθώς, όχι 

μόνο η οικονομική κρίση, αλλά και η απειλή της κινεζικής κυριαρχίας εις βάρος της 

την καθιστούν έναν έντονα ενεργό και επίφοβο παίκτη. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η ανάλυση των δύο οικονομιών, με την 

παράλληλη παρουσίαση των βασικών κοινωνικών και πολιτικών χαρακτηριστικών 

των δύο χωρών με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, μέσα στο 

οποίο ζουν, δρουν, αντιδρούν και αλληλεπιδρούν οι δύο «παίκτες». Είναι αναγκαίο, 

εκτός από τα οικονομικά μεγέθη να λάβει κανείς υπόψη σε μία τέτοιου είδους 

συγκριτική επισκόπηση, τους όρους υπό τους οποίους οι δύο χώρες επιδιώκουν, 

αφενός τη διατήρηση της οντότητάς τους στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι με 

δυναμική και υπολογίσιμη παρουσία (Ευρωπαϊκή Ένωση) και, αφετέρου, την 

εγκατάσταση τους στη θέση των ΗΠΑ (Κίνα). 

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάζεται-και ενδεχομένως και να είναι- ως το 

στατικό και ήδη δοκιμασμένο και «σχεδόν» ασφαλές μοντέλο-μόρφωμα (υφιστάμενο 

για την ώρα τον κίνδυνο κατάρρευσης), αλλά, και η Κίνα προκαλεί έντονο και 

αμείωτο ενδιαφέρον, όσον αφορά κυρίως στις ενέργειες και τις αποφάσεις της, 

απόρροιες της προσπάθειάς της να εδραιώσει την κυριαρχία που της εξασφάλισε η 

κούρσα ταχυτήτων που διένυσε την τελευταία δεκαετία.  

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ξανά, ότι η Κίνα, αποτελεί μία χώρα, που 

συνίσταται από έναν ενιαίο, ομοιογενή λαό, κυβερνώμενη υπό ένα ενιαίο πολιτικό 
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σύστημα και ακέραιη εθνική κυριαρχία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η προσπάθεια 

συνεργασίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Μία οντότητα σύνθετη 

και δύσκαμπτη, όσο φιλόδοξα και μεγαλεπήβολα και αν έχει σχεδιαστεί. 

Αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης και ανασφάλειας, είναι πολύ δελεαστικό να 

παρακολουθεί κανείς τα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγάλο πολυετές 

πείραμα της ολοκλήρωσης και της πολυεπίπεδης συνοχής ταλανίζεται από 

αποτυχημένες προσπάθειες και είναι θέμα χρόνου να δοθεί απάντηση στο φλέγον 

ερώτημα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να προχωρήσει μερικά βήματα πιο 

πέρα ή απλώς θα εξαναγκάσει την αυτοδιάλυσή της και την απομάκρυνση των 

κρατών-μελών της με απρόσμενες και ανυπολόγιστες για αυτά συνέπειες;» Και αν το 

ερώτημα αυτό φαντάζει αδιάφορο, ίσως θα έπρεπε να δει κανείς και το σκεπτικισμό 

εκείνων που το συνδυάζουν άφοβα (ή ίσως και έν-τρομα με το άλλο επίκαιρο 

ερώτημα «θα κυριαρχήσει τελικά η Κίνα και για πόσο;» 

Οι οικονομικοί δείκτες και τα γενικά χαρακτηριστικά των δύο οικονομιών που 

επιχειρήθηκε να παρατεθούν και να συγκριθούν, καταδεικνύουν όχι μόνο, τις 

κατάφωρες ούτως ή άλλως, διαφορές, αλλά φέρνουν στο φως και τις ομοιότητες που 

είναι κάθε άλλο παρά αναμενόμενες. Και παρά την ευκολία της προσπελασιμότητας 

της γνώσης για τις δύο οικονομίες, μία πληροφορία είναι εξαιρετικά σημαντική ως το 

διαφοροποιό στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να μειώσει τον ανταγωνισμό 

μεταξύ των κρατών-μελών της και να εξυγιάνει τη γειτνίασή τους, ενώ, η Κίνα 

φαίνεται πως είναι ένας δράκος θρεφόμενος αποκλειστικά από αυτόν. 

Ένας επικίνδυνος δράκος που απειλεί τη γηραιά Ήπειρο… 

-Η Κίνα έχει αντιληφθεί την ανάγκη περιορισμού της δημοσιονομικής πολιτικής της. 

Η ραγδαία οικονομική άνθηση αποφασίσθηκε να τεθεί υπό περιορισμό, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα και κυριαρχία. Με 

δεδομένες τις φιλοδοξίες της και την άσκηση συγκροτημένης πολιτικής σε κάθε 

τομέα, η Κίνα αποδεικνύεται πανίσχυρος παίκτης, με μελετημένη στρατηγική και 

έντονα ηγεμονικές τάσεις. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να μειώσει τις ταχύτητες 

αποδεικνύει την ορθολογική διαχείριση του οικονομικού θαύματος που προέκυψε 

στην κινεζική οικονομική δραστηριότητα. Σε αντιδιαστολή με την επιθετική και 

αυτοκαταστροφική οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κίνα 
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εμφανίζεται πιο συγκροτημένη και σίγουρη για το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και 

τον επιθυμητό-και παράλληλα εφικτό-στόχο που έχει θέσει. 

-Το μέγεθος μίας οικονομικής οντότητας μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη 

ανάπτυξης, είτε σημαντικό παράγοντα ώθησης. Η Κίνα, ούσα ενιαία κρατική 

οντότητα, όπως ήδη έχει επισημανθεί, έχει την ευχέρεια να αξιοποιήσει το σύνολο 

των παραγωγικών συντελεστών της χώρας, αλλά, και το πληθυσμιακό της δυναμικό, 

τα εδάφη και την εσωτερική της διάκριση, τόσο σε επαρχίες, όσο και σε ζώνες 

ανάπτυξης, προκειμένου να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα. Από την άλλη, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζεται από τις εσωτερικές διαμάχες και έριδες μεταξύ 

των μελών που τη συναποτελούν, με σημαντικές απώλειες στην οικονομική της 

ανάπτυξη. Το γεγονός, ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να ανταποκρίνεται στις 

δικές της, σαφώς (αυτό)καθορισμένες και προεπιλεγμένες απαιτήσεις και να υλοποιεί 

μεσοπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους, αποτελεί ένδειξη υγιούς πολιτικής 

και κοινωνικής δραστηριότητας και χαρακτηριστικό άσκησης αποτελεσματικών 

πολιτικών μεγάλου εύρους. Ειδικότερα, στην περίπτωση της Κίνας, αυτό καθίσταται 

εξαιρετικά σημαντικό γνώρισμα, καθότι, πρόκειται για μία χώρα που ανέλαβε 

αιφνιδιαστικά και απρόσμενα έναν πολύ σημαντικό ρόλο, αυτό του διεθνούς δρώντα 

που όχι απλά συμμετέχει στις εξελίξεις, αλλά παράλληλα τις ρυθμίζει. 

-Οι δραστηριότητες της κινεζικής πολιτικής διακρίνονται από ποικίλα 

χαρακτηριστικά, τα οποία λίγο πολύ συναντώνται και στο πεδίο των δραστηριοτήτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που καθιστά το ένα μοντέλο περισσότερο 

επιτυχημένο είναι η συλλογή των παράδοξων γεγονότων που συγκεντρώνονται στην 

κινεζική οικονομία. Είναι σαφές, πως η Κίνα επιδιώκει την ανάπτυξη, ακόμη, και με 

πρακτικές που δεν είναι και δεν πρόκειται σύντομα να θεωρηθούν ‘an open kimono’. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παράδοξης οικονομικής πολιτικής της Κίνας, 

αποτελεί το επιθετικό price dumping. Ενώ, η βασική πρόθεση μιας τέτοιας ενέργειας, 

είναι η οικονομική εμπλοκή κάποιας άλλης χώρας με σκοπό την εξασφάλιση των 

οικονομικών ωφελειών που προκύπτουν, η Κίνα χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή για να 

εξασφαλίσει οικονομικά οφέλη σε εταιρίες που δεν έχουν την έδρα τους στην Κίνα, 

αλλά, εξασφαλίζουν ως αντάλλαγμα της παρουσίας τους εκεί, εργασιακές θέσεις και 

επιμέρους κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. 
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-Οι ήδη χαμηλές τιμές των κινεζικών προϊόντων αποτελούν ένα σημαντικό πλήγμα 

για την οικονομική δραστηριότητα άλλων κρατών όπως είναι (αν θεωρηθεί συνολικά) 

και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική αυτή πρακτική της χρησιμοποίησης φθηνών 

υλικών για την παραγωγή ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού προϊόντος, με εμφάνιση 

και προσωρινή λειτουργικότητα, σε χαμηλό κόστος, αποτελεί μία επιλογή δύο 

κατευθύνσεων. Η πρώτη επιλογή είναι η μεταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα 

μοντέλο μαζικής παραγωγής εμπορευμάτων, πιθανότατα από εταιρίες που θα 

εδρεύουν στην κινεζική ήπειρο, τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλές τιμές με κύριο 

ανταγωνιστή την ίδια την Κίνα. Η δεύτερη επιλογή, παρουσιάζει την Κίνα ως τη 

χώρα που θα επιδιώξει να ανεβάσει τις τιμές και το κόστος των προϊόντων και των 

σχετιζόμενων υπηρεσιών, με σκοπό να φτάσει τα οικονομικά δεδομένα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις εποχές προ της κρίσεως. 

-Ο τρόπος με τον οποίο δρα και αποφασίζει (ή και αντίστροφο) η κινεζική κυβέρνηση 

αποτελεί ένδειξη των χαρακτηριστικών της. Η απόφαση περιορισμού της 

δημοσιονομικής πολιτικής σε συνάρτηση με την προσπάθειά της να κυριαρχήσει, 

δείχνει είτε τον ενδεχόμενο φόβο της για μία παταγώδη αποτυχία μεγατόνων, από την 

οποία δε θα μπορέσει εύκολα να ανακάμψει, είτε μία υπερβολική αυτοπεποίθηση, 

χάρη στην οποία θεωρεί ότι μπορεί να κινήσει κάθε πιόνι της διεθνούς σκακιέρας 

κάνοντας πάντοτε κίνηση ματ. 

-Το κενό εξουσίας που αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατό να καλυφθεί 

άμεσα. Η οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τα κράτη-μέλη έχει προσδώσει στις 

κινεζικές ενέργειες την απαραίτητη ώθηση, κάνοντας τις αποφάσεις απόρροια της 

σκέψης «ή τώρα ή ποτέ». Η οικονομική κρίση, εξάλλου, δε μπορεί να θεωρηθεί 

ξεχωριστά από την κοινωνική και πολιτική της έκφανση, καθώς αλληλεπιδρά με 

αυτές και ανατρέπει δεδομένα δημιουργώντας φαύλους κύκλους και παράλληλα 

ομόκεντρους. Επεξηγηματικά, η Ευρωπαϊκή ένωση χάνει την οικονομική της ισχύ, η 

πολιτική της σταθερότητα και η κοινωνική της συνοχή διακυβεύονται. Το 

αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας είναι επιπρόσθετη απώλεια οικονομικής ισχύος. Η 

κινεζική εισβολή σε αυτό το κενό, αποφέρει την αναγκαία κυριαρχία και εξασφαλίζει 

στην Κίνα την ικανότητα να ασκεί ‘εκβιαστική’ διεθνη πολιτική, όπως συνέβη με την 

υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας. 
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-Το γεγονός, ότι λόγω συνθηκών η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττεται από μία οικονομική 

καταιγίδα, δε σημαίνει πως η διεθνής οικονομική σκηνή με πρωτοστάτες την Ιαπωνία 

και τις ΗΠΑ θα επιτρέψει την οικονομική επιβολή της Κίνας. Εκτός από την πάλαι 

ποτέ ισχυρή ευρωζώνη, η Αμερική και το νησιωτικό κράτος της όμορης (προς την 

Κίνα) Ιαπωνίας δε φαίνονται διατεθειμένες να εγκαταλείψουν την κυριαρχία που 

διαθέτουν. Μπορεί, ωστόσο, η Ιαπωνία να φαίνεται πρόθυμη να μοιρασθεί κάποια 

από τα οφέλη που αποκομίζει, έχοντας ως σκοπό την εκμετάλλευση της Κίνας, ως 

μέσο εξυπηρέτησης των ιδίων συμφερόντων της ή προσδοκώντας να διαφυλάξει τα 

έννομα συμφέροντά της συνάπτοντας συμφωνίες με την Κίνα. 

-Η οικονομική άνθηση συνοδεύεται σε  κάθε περίπτωση και από την ανάπτυξη της 

χώρας πολιτικά και κοινωνικά. Η Κίνα απέκτησε τους νεοκινέζους, μία νέα αστική 

τάξη, κινέζων πολιτών με εκλεπτυσμένα γούστα και αγοραστική ικανότητα. Η νέα 

πλούσια τάξη που συνοδεύει την κινεζική τάξη των αστών, δεν αποτελεί δείγμα 

κοινωνικής υγείας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το όλο εγχείρημα της Κίνας, 

διαδραματίστηκε χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τους δείκτες 

ποιότητας ζωής (επιθυμητούς ή απλώς διαθέσιμους). Σε μία αναπτυσσόμενη χώρα, 

ωστόσο, η οικονομική πρόοδος φαίνεται πως μετρά όχι περισσότερο, αλλά σίγουρα 

πρωταρχικά για την αναβάθμισή της. 

-Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη, έδειξε μεγαλύτερο ζήλο για την κατοχύρωση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των 

πολιτών της, με αποτέλεσμα ή παράλληλη οικονομική άνθηση να μετατοπισθεί σε 

δευτερευούσης σημασίας θέμα της ‘χαμηλής πολιτικής’. Σε επίπεδο υψηλών 

οικονομικών πολιτικών, όμως, παρέμεινε κινητήριος δύναμη και αυτή η 

διαφοροποίηση, σε συνδυασμό με την ύπαρξη αποφάσεων και επακόλουθων 

ενεργειών, δημιούργησε ελλείμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα, έχει την 

πολύτιμη συλλογή παθών και εμπειριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διάθεσή της 

προκειμένου να αποφύγει τα ίδια λάθη. Η οικονομική κρίση, αλλά και κάθε είδους 

κρίση στο εσωτερικό της Ένωσης, ακόμη και αν δεν είναι η ίδια η Κίνα κάποιο 

ανάλογο μόρφωμα, της προσφέρει ένα σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο. 

-Ακόμη και αν καταφέρει να γίνει η Κίνα ο επόμενος παγκόσμιος στρατηγικός 

ηγεμόνας, είναι πολύ δύσκολο να κατορθώσει να γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, αν 

εξαιρέσει κανείς την τάση απομίμησης των ευρωπαϊκών συνηθειών από τον κινεζικό 
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λαό, κάθε άλλο παρά πρόθυμη είναι η κινεζική κυβέρνηση να ωθήσει την οικονομική 

πολιτική της σε μία πρακτική ήπιων τόνων. Και αυτό καθίσταται πρόδηλο από τις 

επιθετικές κινήσεις που ήδη πραγματοποιεί, σε αιφνιδιαστικό χρόνο και 

δημιουργώντας αντιφάσεις σε σύγκριση με προγενέστερες δηλώσεις και δεσμεύσεις.  

-Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος παρουσιάζεται ως ο ιδανικός γεωγραφικός χώρος για μόνιμη 

εγκατάσταση, σπουδές, εργασία και διαβίωση. Αντίθετα, η Κίνα αποτελεί τον 

επενδυτικό παράδεισο της εποχής μας.  

-Η Κίνα έχει αντιληφθεί τη δυναμική της οικονομίας της και διακατέχεται πλέον από 

το πελώριο φορτίο της διατήρησης των μέχρι σήμερα κεκτημένων σε επίπεδο 

οικονομικής πολιτικής και εξουσίας. 

-Η ανοδική της πορεία ενδεχομένως να συνεχιστεί παρά τις περιοριστικές επέμβασης 

της κυβέρνησής της και τις εξωτερικές πιέσεις που ασκούνται από τις ΗΠΑ και την 

Ευρώπη για μείωση του ανταγωνισμού. 

-Η πορεία της θα αρχίσει να φθίνει δεδομένης της επιθυμίας αλλά και της ήδη 

επερχόμενης αλλαγής των κοινωνικών-πολιτικών δεδομένων. Η απομίμηση των 

αμερικανικών ή ευρωπαϊκών προτύπων, χωρίς τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και η 

υιοθέτησή τους ίσως γίνει παγίδα... 

-Η συνεχής ανάπτυξη της Κίνας, οδηγεί σε βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και προαγωγή αυτών, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οικονομική εξαθλίωση μερίδας 

του πληθυσμού της έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίες οι 

εξάρσεις διαφόρων περιστατικών καταπάτησης ή προσβολής των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, για τα οποία είχαν και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι εταίροι προσπαθήσει να τα 

διαφυλάξουν και να τα αναγάγουν σε μία από τις βασικές αρχές της λειτουργίας της 

Ένωσης. 

-Απολυταρχικός κομμουνισμός ή δημοκρατία; Ποιο από τα δύο πολιτεύματα θα 

μπορούσε να οδηγήσει με ασφάλεια μία χώρα στην ταχύρρυθμη και απρόσμενη 

ανάπτυξη; Η περίπτωση της Κίνας οφείλεται απλά στη μετάβασή της από το 

απολυταρχικό κομμουνιστικό της καθεστώς σε μία εκδημοκρατισμένη εκδοχή του ή 

είναι απλώς συμπτωματική; Η Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνάται από δημοκρατικά 

καθεστώτα, αλλά η οικονομική και κατά συνέπεια πολιτική της κατάσταση βιώνει 

πρωτοφανή κρίση. Που είναι η χρυσή τομή; Μήπως δε φταίει μόνο το καθεστώς που 
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επικρατεί, αλλά οι εξελίξεις εξαρτώνται από την ορθότητα των πολιτικών αποφάσεων 

και την ορθή κρίση της λαικής βούλησης; 

Οι δύο οικονομίες μοιάζουν, αλλά όχι τόσο, ώστε να μπορούμε να κρίνουμε τη 

μελλοντική τους πορεία στην ίδια βάση. Μπορούμε, όμως, να δούμε δύο εκδοχές. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί για την Κίνα παράδειγμα προς αποφυγή. Τα λάθη και οι 

επιπολαιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής και διακυβέρνησης, είναι πλέον γνωστά 

και αποτελούν για τη διεθνή κοινότητα ένα ηχηρό μήνυμα. Η ολοκλήρωση και η 

ανάπτυξη της ευρωζώνης είναι ζητήματα υψηλής πολιτικής που κάθε λαός πρέπει να 

πετύχει πρώτα στο εσωτερικό του και έπειτα να προσπαθήσει να τα «συγχωνεύσει» 

με αυτά ομόλογων κρατών. Από την άλλη, η Κίνα μπορεί να αξιοποιηθεί για 

υπόδειγμα οικονομικής πολιτικής από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 

θετικά χαρακτηριστικά και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών αποφάσεων και της 

οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η κινεζική κυβέρνηση, μπορούν να 

διαφωτίσουν τους ευρωπαϊκους ηγέτες που επιχειρούν να διασώσουν την ευρωπαϊκή 

ήπειρο. Εξάλλου, είναι γνωστή η λαϊκή ρήση, σύμφωνα με την οποία, «αν δε μπορεί 

κανείς να νικήσει τους εχθρούς του, καλό θα είναι να γίνει φίλος μαζί τους.» 
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http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10167_el.htm
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-koreans-dare-to-protest-as-devaluation-wipes-out-savings-1833156.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-koreans-dare-to-protest-as-devaluation-wipes-out-savings-1833156.html
http://ec.europa.eu/news/employment/100305_el.htm
http://english.people.com.cn/90001/90776/6361233.html
http://www.economist.com/content/global_debt_clock
http://www.skai.gr/news/world/article/193647/antigrafotousuria-edones-adidraseis-gia-ti-sfagi-sti-homs
http://www.skai.gr/news/world/article/193647/antigrafotousuria-edones-adidraseis-gia-ti-sfagi-sti-homs
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=409137
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«Ανατολική Ασία» http://www.slideshare.net/Thanos_Fafoutis/east-asia-presentation-

959041 Ανακτήθηκε στις 15/09/2011 

«Quantitative easing»  

http://www.youtube.com/watch?v=ohKQP_wSO9k&feature=related Ανακτήθηκε 

στις 27/06/2011 

«Quantitative easing» 

http://www.guardian.co.uk/business/2008/oct/14/businessglossary Ανακτήθηκε στις 

24/01/2012. 

«Ένας παγκόσμιος πόλεμος έχει ξεκινήσει» http://viceversamag.gr Ανακτήθηκε στις 

27/06/2011 

«Τι έγραψαν οι εφημερίδες για τη συμφωνία ΟΛΠ-cosco» 

http://www.mediashipping.gr/?q=node/1996 Ανακτήθηκε στις 24/01/2012. 

«Ο Πειραιάς, ο μεγαλύτερος σταθμός της cosco στην Ευρώπη» 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_24/01/2012_469998 

Ανακτήθηκε στις 24/01/2012. 

«Ηγετικό ρόλο στη Μεσόγειο θέλει να αποκτήσει η cosco» 

http://www.marinews.gr/pub/category.asp?lang=gr&contentid=14866 Ανακτήθηκε 

στις 29/01/2012. 

«The demise of the dollar» http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-

demise-of-the-dollar-1798175.html Ανακτήθηκε στις 20/07/2011. 

«The demise of the dollar» http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-

demise-of-the-dollar-1798175.html Ανακτήθηκε στις 20/07/2011. 

«Κίνα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου» http://gr.china-

embassy.org/eng/xwdt/t261536.htm Ανακτήθηκε στις 29/07/2011. 

«Analysis: Barrick bid suggests copper will be the new gold» 

http://www.reuters.com/article/2011/04/26/us-copper-barrick-

idUSTRE73P27720110426 Ανακτήθηκε στις 25/09/2011. 

«New Foxconn employee commits suicide in Shenzhen» 

http://china.globaltimes.cn/society/2011-01/612970.html Ανακτήθηκε στις 

30/07/2011 

«Υπάλληλοι δούλοι στην apple» http://www.tanea.gr/kosmos/article/?aid=4629489 

Ανακτήθηκε στις 30/07/2011 

«Τι είναι επιτέλους η ΑΟΖ;», http://www.i-reportergr.com/2010/05/blog-

post_4460.html Ανακτήθηκε στις 12/10/2011 

«Κίνα: Τεράστια αύξηση στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων» 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=410750 Ανακτήθηκε στις 15/07/2011 

http://www.slideshare.net/Thanos_Fafoutis/east-asia-presentation-959041
http://www.slideshare.net/Thanos_Fafoutis/east-asia-presentation-959041
http://www.youtube.com/watch?v=ohKQP_wSO9k&feature=related
http://www.guardian.co.uk/business/2008/oct/14/businessglossary
http://viceversamag.gr/
http://www.mediashipping.gr/?q=node/1996
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_24/01/2012_469998
http://www.marinews.gr/pub/category.asp?lang=gr&contentid=14866
http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-dollar-1798175.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-dollar-1798175.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-dollar-1798175.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-dollar-1798175.html
http://gr.china-embassy.org/eng/xwdt/t261536.htm
http://gr.china-embassy.org/eng/xwdt/t261536.htm
http://www.reuters.com/article/2011/04/26/us-copper-barrick-idUSTRE73P27720110426
http://www.reuters.com/article/2011/04/26/us-copper-barrick-idUSTRE73P27720110426
http://china.globaltimes.cn/society/2011-01/612970.html
http://www.tanea.gr/kosmos/article/?aid=4629489
http://www.i-reportergr.com/2010/05/blog-post_4460.html
http://www.i-reportergr.com/2010/05/blog-post_4460.html
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=410750
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«Κίνα: Τεράστια αύξηση στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων» 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=410750 Ανακτήθηκε στις 15/07/2011 

"The era of cheap labor in China is over."  

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2078121,00.html#ixzz1T94qXHsi 

Ανακτήθηκε στις 29/06/2011.  

“The end of cheap labor in China”  

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2078121-1,00.html Ανακτήθηκε 

στις 30/06/2011 

«Στα εργασιακά πρότυπα της Κίνας η Ελλάδα» 

http://news247.gr/oikonomia/ergasia/article1108296.ece Ανακτήθηκε στις 20/06/2011 

«Σύγκλιση απόψεων Μπερλουσκόνι-Σαρκοζί για Σένγκεν και Frontex» 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=270382 Ανακτήθηκε στις 30/07/2011 

«Διαδικασία της Μπολόνιας-δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης» 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c1

1088_el.htm Ανακτήθηκε στις 29/01/2012. 

«Αυξάνουν τους μισθούς στην Κίνα»  

http://www.cosmo.gr/Epikairotita/Ellada/Oikonomia/ayksanoyn-toys-misthous-sthn-

kina.1296225.html Ανακτήθηκε στις 25/08/2011  

«Τα βάζα αξίζουν μία περιουσία» 

http://www.tanea.gr/politismos/article/?aid=4655216 Ανακτήθηκε στις 15/09/2011  

“Tibet” http://www.britannica.com/eb/article-9117343/Tibet Ανακτήθηκε στις 

02/10/2011 

“Tibet” http://www.britannica.com/eb/article-9117343/Tibet Ανακτήθηκε στις 

02/10/2011 

«Λόμπσανγκ Σανγκάι: Ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης του Θιβέτ» 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=270894 Ανακτήθηκε στις 02/10/2011 

http://www.chinese-chamber.gr/uploads/%20%202011.pdf, σελ. 17/55 

www.capital.gr Ανακτήθηκε στις 25/11/2011 

“Rare Earths and China owns them all” 

http://www.internationalcountryexpertsregistry.com/program/article.php?act=info&id

=59, Ανακτήθηκε στις 12/12/2011. 

www.capital.gr Ανακτήθηκε στις 25/11/2011 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=410750
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2078121,00.html#ixzz1T94qXHsi
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2078121-1,00.html
http://news247.gr/oikonomia/ergasia/article1108296.ece
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=270382
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_el.htm
http://www.cosmo.gr/Epikairotita/Ellada/Oikonomia/ayksanoyn-toys-misthous-sthn-kina.1296225.html
http://www.cosmo.gr/Epikairotita/Ellada/Oikonomia/ayksanoyn-toys-misthous-sthn-kina.1296225.html
http://www.tanea.gr/politismos/article/?aid=4655216
http://www.britannica.com/eb/article-9117343/Tibet
http://www.britannica.com/eb/article-9117343/Tibet
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=270894
http://www.chinese-chamber.gr/uploads/%20%202011.pdf
http://www.capital.gr/
http://www.internationalcountryexpertsregistry.com/program/article.php?act=info&id=59
http://www.internationalcountryexpertsregistry.com/program/article.php?act=info&id=59
http://www.capital.gr/


 110 

«Η έλλειψη νερού δημιουργεί κοινό έδαφος μεταξύ Ευρώπης και Κίνας» 

http://www.skai.gr/news/environment/article/192797/h-elleipsi-nerou-dimiourgei-

koino-edafos-metaxu-europis-kai-kinas/ Ανακτήθηκε στις 28/01/2012. 

«Δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του κόσμου η Κίνα το 2010» 

http://www.express.gr/news/diethnisoz_oikonomia/248253oz_20091225248253.php3 

Ανακτήθηκε στις 27/12/2011. 

http://www.chinese-chamber.gr Ανακτήθηκε στις 23/08/2011 

«Eurobank: Σε όχημα προβολής των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μετατρέπει 

τη θυγατρική της στην Κύπρο» http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=382953 

Ανακτήθηκε στις 03/07/2011 

“China Medical first fiscal quarter net revenues increase 27,4% to USD 36,7 million” 

http://www.news-medical.net/news/20110816/China-Medical-first-fiscal-quarter-net-

revenues-increase-27425-to-US24367-million.aspx Ανακτήθηκε στις 20/08/2011 

«Η νέα φούσκα των εταιρειών τεχνολογίας» 

http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_19/05/2011_391454 

Ανακτήθηκε στις 22/08/2011 

«Η νέα φούσκα των εταιρειών τεχνολογίας» 

http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_19/05/2011_391454 

Ανακτήθηκε στις 22/08/2011 

“Agreement on Government procurement” 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_01_e.htm Ανακτήθηκε στις 

22/07/2011 

“Dumping pricing policy” 

http://search.wto.org/search?q=what+is+dumping&site=English_website&client=engl

ish_frontend&proxystylesheet=english_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&p

roxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1 Ανακτήθηκε στις 20/09/2011  

«Ίδιοι πόροι-πυλώνες» http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3755493,00.html 

Ανακτήθηκε στις 21/01/2012 

«Πράσινη βίβλος σχετικά με το τεκμήριο της αθωότητας» 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation

_in_criminal_matters/l16032_el.htm Ανακτήθηκε στις 21/01/2012 

«Επιχειρηματικός οδηγός για την Κίνα.pdf», http://www.chinese-chamber.gr, σελ. 

35/52 

http://www.skai.gr/news/environment/article/192797/h-elleipsi-nerou-dimiourgei-koino-edafos-metaxu-europis-kai-kinas/
http://www.skai.gr/news/environment/article/192797/h-elleipsi-nerou-dimiourgei-koino-edafos-metaxu-europis-kai-kinas/
http://www.express.gr/news/diethnisoz_oikonomia/248253oz_20091225248253.php3
http://www.chinese-chamber.gr/
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=382953
http://www.news-medical.net/news/20110816/China-Medical-first-fiscal-quarter-net-revenues-increase-27425-to-US24367-million.aspx
http://www.news-medical.net/news/20110816/China-Medical-first-fiscal-quarter-net-revenues-increase-27425-to-US24367-million.aspx
http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_19/05/2011_391454
http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_19/05/2011_391454
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_01_e.htm
http://search.wto.org/search?q=what+is+dumping&site=English_website&client=english_frontend&proxystylesheet=english_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1
http://search.wto.org/search?q=what+is+dumping&site=English_website&client=english_frontend&proxystylesheet=english_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1
http://search.wto.org/search?q=what+is+dumping&site=English_website&client=english_frontend&proxystylesheet=english_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3755493,00.html
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l16032_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l16032_el.htm
http://www.chinese-chamber.gr/
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“Government Procurement Law of the People's Republic of China” 

http://www.gov.cn/english/laws/2005-10/08/content_75023.htm (2002), The Measure 

on Qualification of Government Procurement Agent Organization, MOF Order No. 31 

(2005) Ανακτήθηκαν στις 20/08/2011 

“Trading and commerce with China” http://www.chinese-chamber.gr Ανακτήθηκε 

στις 20/10/2011  

2011 Έτος Νεολαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης- Κίνας 

http://makrystathis.blogspot.com/2011/08/2011_23.html και «Έτος Νεολαίας ΕΕ-

Κίνας 2011: Νέοι Ορίζοντες για συνεργασία και διάλογο» 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/headlines/press-

releases/2011/01/20110111_el.htm Ανακτήθηκαν στις 15/10/2011 

«Έτος Νεολαίας ΕΕ-Κίνας 2011: Νέοι Ορίζοντες για συνεργασία και διάλογο» 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/headlines/press-

releases/2011/01/20110111_el.htm Ανακτήθηκε στις 15/10/2011.  

“China warns of severe challenges to exports to West” 

http://www.bbc.co.uk/news/business-16065510 Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 

“Macroeconomics-What is inflation?” http://tutor2u.net/economics/revision-notes/as-

macro-inflation.html Ανακτήθηκε στις 15/10/2011 

«Γέννηση και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ένωσης» 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/1/2/?lang=gr&all=1&s=1&e=10 

Ανακτήθηκε στις 20/01/2011. 

“Temperature gauge” 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0 

Ανακτήθηκε στις 15/11/2011. 

«Αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το Μάϊο» 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=168094 Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 

«Απροσδόκητη αύξηση της ανεργίας στην Ευρωζώνη» 

http://www.dailyfx.gr/fx/view_list/eurozone_data/2011-11-30/9343 Ανακτήθηκε στις 

08/12/2011. 

“Temperature gauge” 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-

0?fsrc=rss Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 

http://www.gov.cn/english/laws/2005-10/08/content_75023.htm
http://www.chinese-chamber.gr/
http://makrystathis.blogspot.com/2011/08/2011_23.html
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/headlines/press-releases/2011/01/20110111_el.htm
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http://www.bbc.co.uk/news/business-16065510
http://tutor2u.net/economics/revision-notes/as-macro-inflation.html
http://tutor2u.net/economics/revision-notes/as-macro-inflation.html
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/1/2/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=168094
http://www.dailyfx.gr/fx/view_list/eurozone_data/2011-11-30/9343
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0?fsrc=rss
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0?fsrc=rss
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“Temperature gauge” 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0 

Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 

http://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/UebersetzungK

S_zu_Wachstumspolitik_in_der_EU.pdf Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 

“China’s unemployment down to 4,1% at end of Q3” 

 http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-10/22/c_13570193.htm 

Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 

«Στο 4,1% η ανεργία στην Κίνα» http://www.newscode.gr/kosmos/story/29164/sto-

41-h-anergia-sthn-kina Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 

«Απροσδόκητη αύξηση της ανεργίας στην Ευρωζώνη» 

 http://www.dailyfx.gr/fx/view_list/eurozone_data/2011-11-30/9343 Ανακτήθηκε στις 

08/12/2011 

“Temperature gauge” 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0 

Ανακτήθηκε στις 08/12/2011 

“Temperature gauge” 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0 

Ανακτήθηκε στις 08/12/2011. 

“Temperature gauge” 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0 

Ανακτήθηκε στις 08/12/2011. 

“Temperature gauge”  

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0 

Ανακτήθηκε στις 08/12/2011. 

“Temperature gauge” 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0 

Ανακτήθηκε στις 08/12/2011.   

“Prudent and proactive” http://www.economist.com/node/21541873 Ανακτήθηκε στις 

27/12/2011. 

“Yuan hits all time high” http://www.reuters.com/article/2011/12/26/us-markets-

china-yuan-idUSTRE7BP03220111226 Ανακτήθηκε στις 09/01/2012. 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/overheating-emerging-markets-0
http://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/UebersetzungKS_zu_Wachstumspolitik_in_der_EU.pdf
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«Ιστορική συμφωνία Κίνας-Ιαπωνίας» 

http://www.skai.gr/news/finance/article/190256/istoriki-sumfonia-kinas-iaponia 

Ανακτήθηκε στις 27/12/2011.  

«Πληθαίνουν οι φωνές για την αγορά χρυσού από την κεντρική τράπεζα της Κίνας» 

http://www.capital.gr/news.asp?id=1365005 Ανακτήθηκε στις 29/12/2011 

Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσσο «Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και Ελληνοκινεζικές 

σχέσεις» 

 http://www2.mfa.gr/Templates/ContentWithoutListTemplate_el-

GR.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fwww.mfa.gr%2FArticles

%2Fel-

GR%2F01_03_06_%25CE%259D%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%259D1.htm

&NRNODEGUID={84E5399B-FC9D-44C8-8483-

9DEA446766D5}&NRCACHEHINT=Guest Ανακτήθηκε στις 16/01/2012 

“Prudent and proactive” http://www.economist.com/node/21541873 Ανακτήθηκε στις 

17/12/2011 

“Lasting legacy” http://www.chinadaily.com.cn/usa/weekly/2011-

12/30/content_14354886.htm Ανακτήθηκε στις 26/01/2012. 

“China mobile ranked as China’s most valuable brand” 

http://www.bbc.co.uk/news/business-16154816 Ανακτήθηκε στις 15/12/2011. 

“Prudent and proactive” http://www.economist.com/node/21541873 Ανακτήθηκε στις 

27/12/2011. 

“The A-share team” http://www.economist.com/node/21532302?fsrc=nlw|wwb|10-

13-2011|business_this_week Ανακτήθηκε στις 20/10/2011. 

“The A-share team” http://www.economist.com/node/21532302?fsrc=nlw|wwb|10-

13-2011|business_this_week Ανακτήθηκε στις 20/10/2011. 

«Οι πιθανότητες ύφεσης αυξήθηκαν στο 30% για την οικονομία των ΗΠΑ και 50% 

για την Ε.Ε.» 

http://www.express.gr/news/barron%27s/514240oz_20110905514240.php3 

Ανακτήθηκε στις 07/12/2011. 

“Yuan goes up, must go down” 

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2011/12/chinas-currency Ανακτήθηκε 

στις 07/12/2011 

http://www.skai.gr/news/finance/article/190256/istoriki-sumfonia-kinas-iaponia
http://www.capital.gr/news.asp?id=1365005
http://www2.mfa.gr/Templates/ContentWithoutListTemplate_el-GR.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fwww.mfa.gr%2FArticles%2Fel-GR%2F01_03_06_%25CE%259D%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%259D1.htm&NRNODEGUID=%7b84E5399B-FC9D-44C8-8483-9DEA446766D5%7d&NRCACHEHINT=Guest
http://www2.mfa.gr/Templates/ContentWithoutListTemplate_el-GR.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fwww.mfa.gr%2FArticles%2Fel-GR%2F01_03_06_%25CE%259D%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%259D1.htm&NRNODEGUID=%7b84E5399B-FC9D-44C8-8483-9DEA446766D5%7d&NRCACHEHINT=Guest
http://www2.mfa.gr/Templates/ContentWithoutListTemplate_el-GR.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fwww.mfa.gr%2FArticles%2Fel-GR%2F01_03_06_%25CE%259D%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%259D1.htm&NRNODEGUID=%7b84E5399B-FC9D-44C8-8483-9DEA446766D5%7d&NRCACHEHINT=Guest
http://www2.mfa.gr/Templates/ContentWithoutListTemplate_el-GR.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fwww.mfa.gr%2FArticles%2Fel-GR%2F01_03_06_%25CE%259D%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%259D1.htm&NRNODEGUID=%7b84E5399B-FC9D-44C8-8483-9DEA446766D5%7d&NRCACHEHINT=Guest
http://www2.mfa.gr/Templates/ContentWithoutListTemplate_el-GR.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fwww.mfa.gr%2FArticles%2Fel-GR%2F01_03_06_%25CE%259D%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%259D1.htm&NRNODEGUID=%7b84E5399B-FC9D-44C8-8483-9DEA446766D5%7d&NRCACHEHINT=Guest
http://www2.mfa.gr/Templates/ContentWithoutListTemplate_el-GR.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fwww.mfa.gr%2FArticles%2Fel-GR%2F01_03_06_%25CE%259D%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%259D1.htm&NRNODEGUID=%7b84E5399B-FC9D-44C8-8483-9DEA446766D5%7d&NRCACHEHINT=Guest
http://www.economist.com/node/21541873
http://www.chinadaily.com.cn/usa/weekly/2011-12/30/content_14354886.htm
http://www.chinadaily.com.cn/usa/weekly/2011-12/30/content_14354886.htm
http://www.bbc.co.uk/news/business-16154816
http://www.economist.com/node/21541873
http://www.economist.com/node/21532302?fsrc=nlw|wwb|10-13-2011|business_this_week
http://www.economist.com/node/21532302?fsrc=nlw|wwb|10-13-2011|business_this_week
http://www.economist.com/node/21532302?fsrc=nlw|wwb|10-13-2011|business_this_week
http://www.economist.com/node/21532302?fsrc=nlw|wwb|10-13-2011|business_this_week
http://www.express.gr/news/barron%27s/514240oz_20110905514240.php3
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2011/12/chinas-currency
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“When innovation, too, is made in China” 

http://www.nytimes.com/2011/01/02/business/02unboxed.html?_r=3 Ανακτήθηκε 

στις 20/08/2011. 

“Chinese court rejects Apple lawsuit over ipad name” 

http://www.reuters.com/article/2011/12/06/us-apple-china-

idUSTRE7B52EB20111206 Ανακτήθηκε στις 28/01/2012. 

“When innovation, too, is made in China” 

 http://www.nytimes.com/2011/01/02/business/02unboxed.html?_r=1 Ανακτήθηκε 

στις 20/11/2011 

“The new economy was a myth, right?” 

http://www.wired.com/wired/archive/10.07/Myth.htm Ανακτήθηκε στις 30/12/2011.  

http://www.polres.gr/gr/articles/ethnos/5.htm Ανακτήθηκε στις 30/12/2011 

«HSBC: Η μεγαλύτερη οικονομική άνθηση στην ιστορία μόλις άρχισε» 

http://www.capital.gr/Newsprint.asp?id=1116846 Ανακτήθηκε στις 26/01/2012. 

“The paradox of prosperity” http://www.economist.com/node/21543537 Ανακτήθηκε 

στις 28/01/2012. 

«Έφεση της Κίνας στον ΠΟΕ για τις σπάνιες γαίες» http://euractiv.gr/energeia/efesi-

tis-kinas-ston-poe-gia-tis-spanies-gaies Ανακτήθηκε στις 28/01/2012. 

 

 

http://www.nytimes.com/2011/01/02/business/02unboxed.html?_r=3
http://www.reuters.com/article/2011/12/06/us-apple-china-idUSTRE7B52EB20111206
http://www.reuters.com/article/2011/12/06/us-apple-china-idUSTRE7B52EB20111206
http://www.nytimes.com/2011/01/02/business/02unboxed.html?_r=1
http://www.wired.com/wired/archive/10.07/Myth.htm
http://www.polres.gr/gr/articles/ethnos/5.htm
http://www.capital.gr/Newsprint.asp?id=1116846
http://www.economist.com/node/21543537
http://euractiv.gr/energeia/efesi-tis-kinas-ston-poe-gia-tis-spanies-gaies%20Ανακτήθηκε%20στις%2028/01/2012
http://euractiv.gr/energeia/efesi-tis-kinas-ston-poe-gia-tis-spanies-gaies%20Ανακτήθηκε%20στις%2028/01/2012
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Άλλες Παραπομπές  
 

«Έκθεση προς τον Υπουργό ανάπτυξης διατάξεις, διαδικασίες και συνθήκες 

διάθεσης και διακίνησης ηλεκτρολογικού υλικού και συσκευών. προτάσεις 

συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου», Ιούλιος 2005, Επιτροπή Απόφασης, Οικ. 

8967/895/2005-04-26, ,Υπουργείο Ανάπτυξης 

 

«Έκθεση για την ισότητα γυναικών και ανδρών 2008»  

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_betw

een_men_and_women/c10167_el.htm  Ανακτήθηκε στις 28/01/2012 

 

«Επιχειρηματικός οδηγός για την Κίνα.pdf», http://www.chinese-chamber.gr 

 

Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας - 2009 

http://greekwinefederation.gr/files/ereunes/FinalBusinessGuideChina2009.pdf 

Ανακτήθηκε στις 30/12/2011 

 

«Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 2009-2010» 

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad82CCD%CE%95%CF%80%CE%B9

%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE

%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF

%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD

%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf Ανακτήθηκε στις 25/01/2012. 

 

Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας - 2011 

http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF5DF6%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%

87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%

CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%

CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%

CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf Ανακτήθηκε στις 28/09/2011. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10167_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10167_el.htm
http://www.chinese-chamber.gr/
http://greekwinefederation.gr/files/ereunes/FinalBusinessGuideChina2009.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad82CCD%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad82CCD%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad82CCD%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad82CCD%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad82CCD%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF5DF6%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF5DF6%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF5DF6%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF5DF6%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF5DF6%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1.pdf
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Καρακιουλάφη Χρ. , Μεθοδολογικά Ζητήματα στη Διεθνή Συγκριτική Έρευνα: 

Το Παράδειγμα των Εργασιακών Σχέσεων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 

Νο 115, 2004 

 

Κονδύλη Δημ. , Λιναρδής Απ. , Ερευνητικές Υποδομές: Το ψηφιακό περιβάλλον της 

Συγκριτικής Έρευνας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 115, 2004, σελ. 119-

138 και τις εκεί βιβλιογραφικές παραπομπές για περισσότερες λεπτομέρειες. 

 

Οδηγία 2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, περί διαμόρφωσης γενικού πλαισίου 

για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και το επάγγελμα. 

 

Οδηγός για την Εφαρμογή της Οδηγίας σχετικά με τα Εκρηκτικά για Εμπορική 

Χρήση 

http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/13b903750d51cdaac2256f9c003b5c

18/a47e4d27602e9148c2256f9d0024afb5/$FILE/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE

%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%86

%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B

7%CF%82%2093-15-

%CE%95%CE%9F%CE%9A%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE

%B9%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE

%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%8E%CE%BB%CE%B5%CF%82.pdf 

Ανακτήθηκε στις 21/01/2012 

 

Ομιλία του κ. Ταργουζίδη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στις 

13/05/2011, μέλους του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στους 

χώρους εργασίας. 

 

Ομιλία του κ. Νίκου Λυγερού, με τίτλο «Casus belli, Αποκλειστική Οικονομική 

Ζώνη, ΑΟΖ-Τοποστρατηγική», στις 23/02/2011, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. Ολόκληρη η ομιλία στο : http://www.eng.auth.gr/gr/podcasts.html 

 

«Συστημική κρίση και διαμάχες στην Ευρωζώνη» 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/15-

http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/13b903750d51cdaac2256f9c003b5c18/a47e4d27602e9148c2256f9d0024afb5/$FILE/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B7%CF%82%2093-15-%CE%95%CE%9F%CE%9A%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%8E%CE%BB%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/13b903750d51cdaac2256f9c003b5c18/a47e4d27602e9148c2256f9d0024afb5/$FILE/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B7%CF%82%2093-15-%CE%95%CE%9F%CE%9A%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%8E%CE%BB%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/13b903750d51cdaac2256f9c003b5c18/a47e4d27602e9148c2256f9d0024afb5/$FILE/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B7%CF%82%2093-15-%CE%95%CE%9F%CE%9A%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%8E%CE%BB%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/13b903750d51cdaac2256f9c003b5c18/a47e4d27602e9148c2256f9d0024afb5/$FILE/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B7%CF%82%2093-15-%CE%95%CE%9F%CE%9A%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%8E%CE%BB%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/13b903750d51cdaac2256f9c003b5c18/a47e4d27602e9148c2256f9d0024afb5/$FILE/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B7%CF%82%2093-15-%CE%95%CE%9F%CE%9A%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%8E%CE%BB%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/13b903750d51cdaac2256f9c003b5c18/a47e4d27602e9148c2256f9d0024afb5/$FILE/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B7%CF%82%2093-15-%CE%95%CE%9F%CE%9A%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%8E%CE%BB%CE%B5%CF%82.pdf
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