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ΚΕΦ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΓΕΝΙΚΑ
Η Ευρώπη δεν είναι πια μια «πνευματική γεωγραφία», αλλά μια χερσόνησος
στην άκρη της Ασίας. Οι τεράστιες πληθυσμιακές ροές αποτελούν αποτέλεσμα και
αιτία της μεταβολής της παγκόσμιας ισορροπίας.
Σε πολλές Δυτικές χώρες τα τελευταία χρόνια ο εξτρεμιστικός ισλαμισμός
έχει αυξηθεί παράλληλα με τον ριζοσπαστικό εθνικισμό εν μέσω οικονομικής
παρακμής, κοινωνικού κατακερματισμού και απογοήτευσης με τις εκλογικές
πολιτικές.
Στον κόσμο της γεωπολιτικής1, η τάξη που εγκαθιδρύθηκε και διακηρύχθηκε
ως οικουμενική από τα δυτικά κράτη μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου βρίσκεται
πλέον σε σημείο καμπής. Μια σειρά πολιτικές και οικονομικές κρίσεις έχει εγείρει
σημαντικά

ερωτήματα

για

τις

αισιόδοξες

εκτιμήσεις

της

πρώιμης

μεταψυχροπολεμικής εποχής: ότι, δηλαδή, η εξάπλωση της δημοκρατίας και των
ελεύθερων αγορών θα δημιουργούσαν αυτομάτως έναν δίκαιο, ειρηνικό και
συμπεριληπτικό (inclusive) κόσμο2.
Πίσω από όλες αυτές τις εξελίξεις έγκειται το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση
-που χαρακτηρίζεται από την κινητικότητα των ανθρώπων, του κεφαλαίου και των
ιδεών και επιταχύνεται από την γρήγορη ανάπτυξη των επικοινωνιών και της
τεχνολογίας της πληροφορικής - έχει αποδυναμώσει παντού τις παραδοσιακές μορφές
εξουσίας, από τις κοινωνικές δημοκρατίες της Ευρώπης έως τις δεσποτικές πολιτείες
1

Για τη διεθνή πολιτική βλ. Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις
Ποιότητα, 2004), Αθανάσιος Πλατιάς, Το νέο Διεθνές Σύστημα (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης, 1995),
Robert Gilpin, War and Change in World Politics, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,2002 και
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Η Διεθνής Πολιτική στον 21ο Αιώνα, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2009)
2
Samuel P. Huntington, ‘’The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order’’, Simon &
Schuster 1997.
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στον αραβικό κόσμο. Έχει, επίσης, δημιουργήσει μια σειρά απρόβλεπτων νέων
διεθνών δρώντων, που έχουν καταληφθεί από την αίσθηση της αποξένωσης και
διέψευσαν τις προσδοκίες που ορίζουν την πολιτική διάθεση σε πολλά μέρη. Οι
εξτρεμιστές του ISIS έχουν εκμεταλλευτεί αυτές τις αλλαγές με φαύλη επιδεξιότητα,
εν μέρει μετατρέποντας το Διαδίκτυο σε ένα καταστροφικά αποτελεσματικό εργαλείο
προπαγάνδας για την παγκόσμια τζιχάντ.
Οι παγκόσμιες προκλήσεις εντείνονται και, ενώ η Δύση χρειάζεται να
αντιμετωπίσει τις δικές της διαρθρωτικές αδυναμίες, ο κόσμος προχωρεί ταχέως και
θα είναι πολύ διαφορετικός στα τέλη της επόμενης δεκαετίας: Οι οικονομίες είναι όλο
και

πιο

αλληλένδετες

και

ο

ανταγωνισμός

μεταξύ

αναπτυγμένων

και

αναπτυσσόμενων οικονομιών γίνεται εντονότερος. Χώρες, όπως η Κίνα ή η Ινδία
πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και στην τεχνολογία
προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας και να ανεβάσουν
αλματωδώς

τη

θέση

τους

στην

παγκόσμια

οικονομία.3

Το

παγκόσμιο

χρηματοπιστωτικό σύστημα εξακολουθεί να έχει ανάγκη ρύθμισης. Οι προκλήσεις
όσον αφορά το κλίμα και τους πόρους απαιτούν δραστικές ενέργειες. Η μεγάλη
εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο και η µη αποδοτική
χρησιμοποίηση πρώτων υλών, εκθέτει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε
επιζήμιες και δαπανηρές αναταραχές λόγω της μεταβολής των τιμών, απειλώντας την
οικονομική ασφάλεια και συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή. Η αύξηση του
παγκόσμιου πληθυσμού από 7 σε 9 δισεκατομμύρια θα εντείνει τον παγκόσμιο
ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους και θα ασκήσει πίεση στο περιβάλλον.

3

G.John
Ikenberry,
‘’Internationalism
After
America’’,
https://www.foreignaffairs.com/articles/2011-05-01/future-liberal-world-order

June

2011
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Εικόνα 1. Η Αύξηση του Παγκόσμιου Πληθυσμού ανά Γεωγραφική Περιοχή
Σε αυτούς τους παράγοντες προστίθενται και οι (μη κρατικές) προκλήσεις για
την κρατική εξουσία που προέκυψαν από τη δεκαετία του 1990 και μετά και τώρα δεν
δείχνουν κανένα σημάδι υποχώρησης. Οι γίγαντες της τεχνολογίας, τα εγκληματικά
δίκτυα, οι διεθνικές τρομοκρατικές ομάδες, η παγκόσμια κοινωνία των πολιτών και οι
αυξανόμενες περιβαλλοντικές απειλές, αποδυναμώνουν το σύστημα των κυρίαρχων
εθνών - κρατών και θα συνεχίσουν να το κάνουν τα επόμενα χρόνια.
Η αμερικανική εξωτερική πολιτική στην Ασία «Pivot to Asia»4, οι εδαφικές
διεκδικήσεις της Κίνας στην Νοτιοανατολική Ασία εναντίον του Βιετνάμ, της Ταϊβάν
και της Ιαπωνίας, η στροφή της Ρωσίας προς της Ασία και η επιδείνωση των σχέσεων
της με την ΕΕ και τις ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει ένα σύνθετο γεωπολιτικό
περιβάλλον, που ώθησε όχι μόνο στην αναθέρμανση των σχέσεων Ρωσίας-Κίνας,

4

"U.S. Department of State Bureau of East Asian and Pacific Affairs". Retrieved 14 Oct 2017.
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αλλά στην στρατηγική τους ευθυγράμμιση5. H Κίνα, που έως πρόσφατα η επίσημη
εξωτερική της πολιτική έφερε τον τίτλο «αδέσμευτη», τώρα πλέον υποστηρίζει
ανοικτά μια ολοκληρωμένη στρατηγική συμμαχία με την Ρωσία, προβάλλοντας ως
επιχείρημα ότι ο κόσμος πρέπει να μετατοπισθεί από την μονοπολικότητα στην
πολυπολικότητα.
Το αποτέλεσμα δεν είναι απλά η πολυπολικότητα της ισχύος. Είναι ένας
κόσμος γεμάτος αντιφάσεις και θα ήταν αφελές να αναμένει κανείς ότι αυτές οι
τάσεις θα συμβιβαστούν αυτομάτως σε κάποιο σημείο ισορροπίας, δημιουργώντας
μια νέα παγκόσμια τάξη.6
Θα μπορούσε όμως, το αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών να οδηγήσει και
στη διπολικότητα, αρκετά μειωμένη βέβαια σε σύγκριση με εκείνη του Ψυχρού
Πολέμου. Κάθε πλευρά, σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε να καυχηθεί για έναν
πολύ μικρότερο αριθμό βασικών μελών: τη Ρωσία, την Κίνα, πιθανώς το Ιράν και
ίσως το Πακιστάν, από τη μία πλευρά, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τον Καναδά, πιθανώς την Ιαπωνία και την Αυστραλία από την άλλη
πλευρά.7
Αν και όλες οι άλλες δυνάμεις μπορεί να κλίνουν προς μία ή την άλλη
κατεύθυνση, θα έχουν επαφές και με τα δυο μπλοκ, αλλά και μεταξύ τους.
Ταυτόχρονα, θα υπήρχε αρκετός χώρος για μη κρατικούς παράγοντες και ρευστούς
δευτερεύοντες συνασπισμούς να προσπαθήσουν να μεγιστοποιήσουν την ελευθερία
τους περιορίζοντας, μεταξύ άλλων, την ένταση της διπολικότητας μεταξύ των

5

The
guardian:
‘’China
and
Russia:
the
world's
new
superpower
axis?’’,
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/07/china-russia-superpower-axis
πρόσβαση
26/10/2017
6
Henry Kissinger, World Order, Penguin Press, New York, 2014
7
Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2004), σελ.243247.
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μεγάλων δυνάμεων. Τα βασικά κράτη θα πρέπει να δουλέψουν πολύ πιο σκληρά για
να κερδίσουν ως συμμάχους τις άλλες χώρες, που βρίσκονται υπό ταλάντευση κι
αυτές είναι διάσπαρτες σε ολόκληρο τον κόσμο και οι συμμαχίες επί συγκεκριμένων
ζητημάτων θα γίνουν ο κανόνας. Οι υφιστάμενοι θεσμοί της παγκόσμιας
διακυβέρνησης είτε θα αρχίσουν να ψυχορραγούν είτε θα συρρικνωθούν καθώς οι
ανταγωνιστικοί θεσμοί με τις διαφορετικές προσεγγίσεις θα σχηματίζονται και θα
κερδίζουν έδαφος.
Ένας περιορισμός, τον οποίο επικαλούνται κάποιοι μελετητές, στην εμφάνιση
μιας πραγματικής διπολικότητας είναι η αλληλεπίδραση της αμερικανικής και της
κινέζικης οικονομίας. Οι ντετερμινιστές της αλληλεξάρτησης θα υποστηρίξουν ότι
τέτοιοι δεσμοί είναι ασυμβίβαστοι με τη διπολικότητα και τελικά θα την αποτρέψουν.
Υπάρχουν, όμως και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η συμμαχία
Ρωσίας-Κίνας θα επιφέρει τη διπολικότητα και όχι την πολυπολικότητα, καθόσον η
συμμαχία με τη Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα να ανέβει σε μια θέση ισχύος ισότιμη με
τις ΗΠΑ, αντί να μετατρέψει τη Ρωσία και άλλες δυνάμεις σε ισοδύναμους πόλους σε
ένα πιο πολυπολικό σύστημα.
Η μορφή του αναδυόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, διπολικό ή πολυπολικό,
μένει να αποδειχθεί στο μέλλον, γεγονός όμως είναι ότι όσο θα μεγαλώνει η
προσέγγιση της Κίνας με τη Ρωσία τόσο η μονοπολική παγκόσμια κυριαρχία των
ΗΠΑ θα απειλείται.8
Επί δεκαετίες, οι ΗΠΑ, βρίσκονταν στην κορυφή ενός μονοπολικού κόσμου,
χωρίς κανείς να μπορεί να τις συναγωνιστεί στην επιρροή που είχαν σε ολόκληρο τον

8

Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment," Foreign Affairs
https://www.foreignaffairs.com/articles/1991 -02-01/unipolar-moment.
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πλανήτη. Τώρα όμως αυτό μπορεί να αλλάξει καθώς μια νέα - άτυπη συμμαχία
9

διαμορφώνεται μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Οι δυο μεγάλες δυνάμεις έχουν αμοιβαίο
ενδιαφέρον για την ανατροπή της διεθνούς τάξης που για πολύ καιρό ευνοούσε τη
Δύση σε βάρος τους. Και καθώς η μοναδική υπερδύναμη της Γης περνά σε φάση
εσωστρέφειας θα επιδιώξουν να χαράξουν μια μεγαλύτερη αυλή για τις ίδιες.10
Σήμερα οι ημέρες του στρατηγικού τριγώνου του Ψυχρού Πολέμου έχουν
περάσει.11 Τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία θεωρούν τις Η.Π.Α. ως την κύρια απειλή για
τα συμφέροντά τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Πεκίνο και η Μόσχα έχουν μια σταθερή
στρατηγική εταιρική σχέση βασισμένη σε μια γεωπολιτική πραγματικότητα και σε
πολλούς τομείς σύγκλισης οικονομικών και διπλωματικών ενδιαφερόντων, αλλά και
θεμάτων ασφάλειας. Αν και δεν αποτελεί επίσημη συμμαχία, η σινο-ρωσική σχέση
ξεπέρασε, πριν από μια δεκαετία, την κοινή άποψη ότι αποτελούσε έναν «άξονα
ευκαιρίας». Οι σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα έχουν υποστεί πλήρη
μετασχηματισμό και έχουν εξελιχθεί σε μια πραγματική στρατηγική εταιρική σχέση.
Παρόλο που το Κρεμλίνο έχει αναμφίβολα επίγνωση του καθεστώτος του κατώτερου
εταίρου έναντι του Πεκίνου, αυτή η σχέση είναι πραγματικά χωρίς εναλλακτική λύση
για τους ηγέτες της Ρωσίας. Οι σινο-ρωσικές σχέσεις είναι φιλικές και συνεργατικές,
ως αποτέλεσμα κοινών στρατηγικών συμφερόντων. Οι δύο χώρες μοιράζονται
στόχους

κοινής

ασφάλειας

συμπεριλαμβανομένης

της

αποτροπής

διμερών

συγκρούσεων και τη διατήρηση της ασφάλειας των συνόρων. Οι σινο-ρωσικές
στρατιωτικές ασκήσεις αποτελούν ένα θεμελιώδες εργαλείο για τη θεσμοθέτηση των
αμυντικών δεσμών τους. Οι ηγέτες των δύο χωρών βλέπουν την αλλαγή, σε ότι
9

Βλ. Αθανάσιος Πλατιάς, Το νέο Διεθνές Σύστημα (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης, 1995)
Ankit Panda, ‘’China's Foreign Minister Reflects on 2017 in Chinese Foreign Policy’’, Dec. 2017.
https://thediplomat.com/2017/12/chinas-foreign-minister-reflects-on-2017-in-chinese-foreignpolicy/
11
Luella S. Christopher, United States–Soviet Union–China: The Great Power Triangle (Washington,
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1997).
10
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αφορά τη σχέση ασφάλειας τους, ως σημαντική επιτυχία την οποία προσπαθούν να
διατηρήσουν. Ωστόσο, οι αμοιβαίες αμυντικές δεσμεύσεις τους είναι περιορισμένες
και παραμένουν ελάχιστες σε σύγκριση με αυτές που υπάρχουν σε μια παραδοσιακή
στρατιωτική συμμαχία.
Από την κρίση της Ουκρανίας το 2014 η Μόσχα αισθάνθηκε απαραίτητο να
ξεπεράσει τις προηγούμενες επιφυλάξεις για την ταχεία άνοδο της Κίνας και να
προχωρήσει σε μια ακόμη στενότερη σχέση με το Πεκίνο12. Η Κίνα κατέχει πλέον
την πιο ευνοημένη θέση στο στρατηγικό τρίγωνο μεταξύ Ουάσινγκτον, Μόσχας και
Πεκίνου. Το εάν η τάση αυτή παραμένει, θα εξαρτηθεί, όπως έχει φανεί στην
πρόσφατη ιστορία, από τα κινεζικά και ρωσικά συμφέροντα, τις εντάσεις στη διμερή
τους σχέση, τις σχέσεις κάθε χώρας με τις ΗΠΑ, καθώς και την εξωτερική πολιτική
των ΗΠΑ. Η Κεντρική Ασία, η Μέση Ανατολή και η Βορειοανατολική Ασία είναι
τρεις περιοχές όπου οι στενότερες σινο-ρωσικές σχέσεις είναι πιθανό να αποτελέσουν
μεγαλύτερη πρόκληση για τα συμφέροντα των ΗΠΑ.
Ανεξάρτητα από την τροχιά των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας και ΗΠΑ-Κίνας, το
Πεκίνο και η Μόσχα πιθανότατα θα έρθουν ακόμη πιο κοντά13.
ΣΚΟΠΟΣ
Το πόνημα αυτό επιχειρεί να εξετάσει τις στρατηγικές επιπτώσεις της
προχωρημένης σινο-ρωσικής σχέσης και να δώσει μια σαφέστερη εικόνα του
καθεστώτος, της τροχιάς και των επιπτώσεων των πρόσφατων σχέσεων ΡωσίαςΚίνας.
12

ALEXANDER GABUEV, Friends With Benefits? Russian-Chinese Relations After the Ukraine Crisis,
June 29, 2016, http://carnegie.ru/2016/06/29/friends-with-benefits-russian-chinese-relations-afterukraine-crisis-pub-63953
13
Gilbert Rozman, “Asia for the Asians: Why Chinese-Russian Friendship Is Here to Stay,” Foreign
Affairs, October 29, 2014, https://www.foreignaffairs.com/articles/east-asia/2014-10-29/asia-asians.
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Αποσκοπεί στην κατανόηση των αντίστοιχων ρόλων της Ρωσίας και της Κίνας
στην αμφισβήτηση της υπάρχουσα διεθνούς τάξης και τον βαθμό της αμοιβαίας
συνεργασίας στις προσπάθειές τους.
Επιχειρεί επίσης να παρουσιάσει την επιρροή που υφίσταται η διεθνής
πολιτική σκηνή και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες από την επικρατούσα τροχιά των
ρωσο-κινεζικών σχέσεων και επισημαίνει τρόπους με τους οποίους τα κράτη θα
μπορούσαν να βελτιώσουν τη θέση τους στη διεθνή σκακιέρα και να εξουδετερώσουν
τις δυσμενείς επιπτώσεις από τη νέα αυτή σινο-ρωσική σύμπραξη.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη περιγραφή του διεθνούς περιβάλλοντος
εντός του οποίου αναπτύσσεται ο «γάμος»14 συμφέροντος και διευκόλυνσης, όπως
ονομάστηκε η νέα σχέση Ρωσίας – Κίνας και αναφέρονται επιγραμματικά αιτίες που
συνέβαλαν και οδήγησαν σε αυτή την προσέγγιση. Αναφέρεται επίσης ο σκοπός της
εργασίας καθώς και οι παράγοντες και οι προϋποθέσεις που ελήφθησαν υπόψη.
Το 2ο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη Ρωσία και στην κατάσταση που
επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας. Υποστηρίζεται ότι η εξωτερική πολιτική της
Ρωσίας καθοδηγείται κυρίως από λόγους εσωτερικής σταθερότητας και επιβίωσης
του καθεστώτος και όχι από ένα ευρύ όραμα εθνικού ενδιαφέροντος. Τέλος γίνεται
μια σύντομη ανάλυση της ρωσικής εθνικής στρατηγικής και μια αναφορά των
κυριοτέρων αξόνων της.
Αντίστοιχα, το 3ο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην Κίνα και την στρατηγική
της, όπως αυτή εκφράζεται και υλοποιείται μέσω του αποκαλούμενου «China
14

Michal Lubina, ‘’Russia and China: A Political Marriage of Convenience – Stable and Successful’’,
Barbara Budrich Publishers, 2017
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Dream»

και των εμπορικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του φιλόδοξου

προγράμματος «One Belt, One Road», καθώς και στην προσπάθεια της για αύξηση
της επιρροής της στη διεθνής σκηνή, χρησιμοποιώντας την λεγόμενη «ήπια ισχύ».
Το 4ο κεφάλαιο εξετάζει διεξοδικά την πολυδιάστατη σινο-ρωσική σχέση και
το αντίκτυπο που αυτή έχει στο εγγύς και ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Διατρέχει
ιστορικά έως το σήμερα τη σχέση των δύο χωρών και διερευνά τους περιορισμούς, τα
κίνητρα ενίσχυσης και τη προοπτική της σχέσης αυτής. Εξετάζει τα γεωπολιτικά,
οικονομικά, διπλωματικά και πολιτικά τους συμφέροντα και εκτιμά ότι πιθανότατα το
Πεκίνο και η Μόσχα θα έρθουν ακόμη πιο κοντά στο προσεχές μέλλον.
Στο 5ο κεφάλαιο εξετάζονται τα περιφερειακά ζητήματα της ευρύτερης
«γειτονιάς» των δύο χωρών και ο τρόπος με τον οποίο αυτά επηρεάζουν και
διαμορφώνουν τις ισορροπίες, τις συμμαχίες και την γεωπολιτική πραγματικότητα.
Λαμβάνοντας υπόψη την νέα σχέση Ρωσίας- Κίνας και τη πιθανή κοινή τους πορεία,
αναλύονται οι σχέσεις τους στην Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη
Βορειοανατολική Ασία και αξιολογούνται οι συνέπειες για τα συμφέροντα και τις
πολιτικές των ΗΠΑ, αλλά και των άλλων διεθνών δρώντων.
Στο 6ο κεφάλαιο επισημαίνεται ότι, μέσω αποτελεσματικών οικονομικών και
στρατιωτικών τακτικών και επιδέξιας διπλωματίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τη σχέση Κίνας - Ρωσίας. Το κεφάλαιο
εξετάζει επίσης τις πολιτικό-στρατιωτικές συνέπειες αυτών των εξελίξεων. Εν μέρει
δείχνει ότι οι ΗΠΑ και οι Σύμμαχοί τους θα μπορούσαν να εφαρμόσουν πιο αυστηρές
πολιτικές, μια στάση ωστόσο, που μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει τις δύο χώρες πιο
κοντά παρά να τις χωρίσει.
15

Xi Jinping «THE CHINESE DREAM OF THE GREAT REJUVENATION OF THE CHINESE NATION» ( English
Version), Εκδόσεις: Foreign Languages Press, June 2014
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Τέλος, τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις των προηγούμενων κεφαλαίων
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο 7ο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας
εργασίας.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Η χρησιμότητα και μεθοδολογική εγκυρότητα του νεοθετικισμού, στο
ευρύτερο επιστημολογικό πλαίσιο του οποίου εντάσσεται το νεορεαλιστικό
υπόδειγμα, αποτελεί βασική παραδοχή στην παρούσα εργασία. Το νεορεαλιστικό
υπόδειγμα εν προκειμένω, μορφοποιήθηκε επί τη βάσει των παραδοχών του
ρεαλιστικού υποδείγματος, από το οποίο αποκλίνει σε ορισμένα πλην ουσιώδη
σημεία.16 Στο νεορεαλιστικό υπόδειγμα, υιοθετείται σε μεθοδολογικό επίπεδο η αρχή
της απαγωγής και της δόμησης θεωρίας, επί τη βάσει της οποίας κατόπιν
προσεγγίζεται η πραγματικότητα των διεθνών σχέσεων, προσέγγιση, η οποία,
μάλιστα, εμπλουτίζεται με νεωτερικές μεθόδους των κοινωνικών επιστημών.17 Μία
περαιτέρω διάκριση του νεορεαλιστικού υποδείγματος είναι δυνατόν να διακρίνει
ανάμεσα στην ερμηνευτική προσέγγιση του αμυντικού ρεαλισμού (defensive realism)
και σε αυτήν του επιθετικού ρεαλισμού (oﬀensive realism). Βάσει της θεωρίας του
αμυντικού ρεαλισμού πρωταρχική και θεμελιώδης μέριμνα των κρατών είναι η
διατήρηση του μεγέθους της ασφάλειάς τους.18 Ο επιθετικός ρεαλισμός θεωρεί την
ισχύ και την πρόσκτηση ή/και αύξησή της θεμελιώδη και όχι δευτερεύουσα επιλογή
των κρατών.19 Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους τα κράτη

16

Πβ. Ι.Θ. Μάζης, Μεταθεωρητική κριτική Δεθνών Σχέσεων καιΓεωπολιτικής: Το νεοθετικιστικό
πλαίσιο, Αθήνα: Παπαζήσης, 2012, 28-9.
17
Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2004), σελ.57-64
18
Βλ. K.N. Waltz,‘Realist Thought and Neorealist Theory’, Journalof International Aﬀairs 44
(Spring/Summer 1990), 21-37.
19
Βλ. J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλωνδυνάμεων, μτφρ. Κ. Κολιόπουλος, επιμ.
Π. Ήφαιστος-Η. Κουσκουβέλης, Αθήνα:Ποιότητα, 2006.
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είναι η συνεχής αύξηση της ισχύος τους. Κάθε μεγάλη δύναμη επιδιώκει την
ηγεμονία. Ωστόσο, ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος και καμία δύναμη δεν μπορεί να
καταστεί ο ηγεμόνας του. Το καλύτερο που μπορεί να πετύχει μια δύναμη είναι η
περιφερειακή ηγεμονία.20
Οι βασικές παράμετροι του νεορεαλιστικού υποδείγματος στις διεθνείς
σχέσεις, στις οποίες στηρίζονται κατά μεγάλο μέρος και οι αναλύσεις της παρούσας
εργασίας, είναι οι εξής:
1. Το διεθνές σύστημα είναι άναρχο, καθώς δεν διαθέτει κεντρική υπερκρατική
ρυθμιστική εξουσία.
2. Το διεθνές σύστημα είναι ανταγωνιστικό, αφού η απουσία της κεντρικής
υπερκρατικής εξουσίας συνεπάγεται απουσία ρύθμισης του ανταγωνισμού μεταξύ
των κρατών και πρόκληση συχνών συγκρούσεων. Ο πόλεμος ως διαδικασία μεταξύ
των κρατών είναι όχι απλώς ένα δυνητικό αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής υφής του
διεθνούς συστήματος, αλλά η φυσική κατάσταση μεταξύ των κρατών, στον βαθμό,
κατά τον οποίον η καταφυγή στην χρήση βίας από ένα ή/και περισσότερα κράτη
αποτελεί ενδεχόμενο δράσης.21 Κατά συνέπεια η ανταγωνιστική υφή του διεθνούς
συστήματος αποτελεί λογική συνέπεια και ευθεία προέκταση του άναρχου χαρακτήρα
του.
3. Τα κράτη εντός του διεθνούς συστήματος βασίζονται στην αρχή της
αυτοβοήθειας, οφείλουν, δηλαδή, να μεριμνούν με τις δικές τους δυνάμεις για την
διατήρηση της ασφάλειάς τους. Η αρχή της αυτοβοήθειας προκύπτει από τον

20

Βλ. J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλωνδυνάμεων, μτφρ. Κ. Κολιόπουλος, επιμ.
Π. Ήφαιστος-Η. Κουσκουβέλης, Αθήνα:Ποιότητα, 2006.
21
Όπως προσφυώς παρατηρεί ο Waltz:«Μεταξύ των κρατών η φυσική κατάσταση είναι η εμπόλεμη
κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πόλεμος λαμβάνει χώρα συνεχώς αλλά ότι καθώς το κράτος
αποφασίζει από μόνο του εάν θα χρησιμοποιήσει βία ή όχι, ο πόλεμος μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα
στιγμή». Βλ.K. N. Waltz, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, ό.π., 221.
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συνδυασμό των προηγούμενων δύο ανωτέρω παραμέτρων, ήτοι της άναρχης υφής
του διεθνούς συστήματος και του ανταγωνιστικού χαρακτήρα αυτού. Η αρχή της
αυτοβοήθειας, επομένως, ταυτίζεται από εννοιολογικής άποψης με την ίδια την αρχή
της δράσης εντός ενός άναρχου περιβάλλοντος.22
4. Τα κράτη εντός του άναρχου διεθνούς συστήματος υιοθετούν μέτρα στο
πλαίσιο της αρχής της αυτοβοήθειας, με σκοπό την αύξηση του μεγέθους της
ασφάλειάς τους. Η λήψη των μέτρων αυτών από τα κράτη προκαλεί τη σχετική
μείωση της ασφαλείας των άλλων κρατών, εξέλιξη, η οποία συμβάλλει στην επίταση
της λήψης μέτρων από όλους τους κρατικούς δρώντες, καθώς κάθε δρών επιδιώκει τη
διατήρηση της σχετικής θέσης ισχύος του και της ασφάλειάς του.23
5. Τα κράτη είναι οι πρωταρχικοί δρώντες στο διεθνές σύστημα και κατά
συνέπεια αποτελούν τη βασική μονάδα ανάλυσης των διεθνών σχέσεων. Τα κράτη,
φυσικά, δεν είναι οι μόνοι δρώντες εντός του διεθνούς συστήματος, καθώς υπάρχουν
και υπερκρατικοί δρώντες (όπως οι διεθνείς οργανισμοί) ή μη-κρατικοί δρώντες (λ.χ.
οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις και τα ποικίλα δίκτυα), ωστόσο παραμένουν σε κάθε
περίπτωση οι κυριότεροι δρώντες του διεθνούς συστήματος.
6. Τα κράτη συμπεριφέρονται σε διεθνές επίπεδο επί τη βάσει αρχών
ορθολογικής υφής, καθώς ενδεχόμενη ανορθολογική συμπεριφορά οδηγεί σε μείωση
του μεγέθους της ασφάλειας και της ισχύος τους.24 Ενδεχόμενη ανορθολογική
συμπεριφορά των κρατών οδηγεί σε μείωση του μεγέθους της ασφάλειας και της
22

Βλ. K. N. Waltz, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, ό.π., 238: «Για να πετύχουν τους αντικειμενικούς
σκοπούς τους και να διατηρήσουν την ασφάλειά τους, μονάδες που βρίσκονται σε κατάσταση
αναρχίας –είτε πρόκειται για ανθρώπους είτε για επιχειρήσεις είτε για κράτη είτε για οτιδήποτε
άλλο- θα πρέπει να βασίζονται στα μέσα που μπορούν να κινητοποιήσουν και στους διακανονισμούς
που μπορούν να κάνουν για τους εαυτούς τους. Η αυτοβοήθεια είναι κατ’ ανάγκην η αρχή της
δράσης σε μια άναρχη τάξη».
23
Βλ. K. N. Waltz, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, ό.π., 387.
24
Οι θέσεις αυτές του νεορεαλιστικού υποδείγματος θεωρούνται από τους επικριτές τους ως
επηρεασμένες από μία τάση οργανικισμού και απόδοσης ανθρωπομορφικών ιδιοτήτων στους
κρατικούς σχηματισμούς. Βλ. Y.H. Ferguson & R.W. Mansbach, Η αναζήτηση της ουτοπίας: Θεωρία
και διεθνής πολιτική, ό.π., 304, 308-13.
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ισχύος, σε σημαντικό, δηλαδή, κόστος για τα ίδια τα κράτη.25 Το κόστος της
ανορθολογικής συμπεριφοράς των κρατών εντός του άναρχου διεθνούς συστήματος
είναι υψηλό, καθώς είναι δυνατόν να συνδέεται με μία σειρά αρνητικών συνεπειών,
όπως μείωση του μεγέθους της ασφάλειας, μείωση του μεγέθους της ισχύος,
προσβολή της εθνικής ανεξαρτησίας/αυτονομίας, υπονόμευση ή/και απώλεια της
εδαφικής κυριαρχίας επί της επικράτειας.
7. Ο θεμελιώδης σκοπός του κράτους, το βασικό εθνικό συμφέρον αυτού, είναι η
ίδια η επιβίωσή του, η κατοχύρωση του μεγέθους της ασφάλειας, ήτοι η διατήρηση
της αυτόνομης υπόστασής του, της εδαφικής κυριαρχίας και της εθνικής
ανεξαρτησίας και αυτονομίας του. Εντός του άναρχου και ανταγωνιστικού διεθνούς
πλαισίου τα κράτη ενεργούν με βασικό γνώμονα της δράσης τους την ίδια την
επιβίωση και διατήρηση της ύπαρξής τους.26
8. Δευτερεύων σκοπός ενός κράτους είναι η απόκτηση ισχύος εντός του διεθνούς
συστήματος, η οποία λειτουργεί ως αντισταθμιστικό όφελος στις συναλλαγές με τα
άλλα κράτη. Η ισχύς και η πρόσκτησή της δεν αποτελούν αυτοσκοπούς των βασικών
μονάδων του διεθνούς συστήματος, των κρατών, αλλά τα βασικά μέσα άσκησης
πολιτικής σε διεθνές επίπεδο. Η ισχύς ως γενική έννοια ενίοτε διακρίνεται σε δύο
περαιτέρω κατηγορίες, αυτές της σκληρής ισχύος και της ήπιας ισχύος.27
9. Τα κράτη υιοθετούν στρατηγική εξισορρόπησης των αντιπάλων τους, καθώς
το διεθνές σύστημα εδράζεται σε δεδομένα ανταγωνιστικών μεταξύ των κρατών
σχέσεων. Η στρατηγική εξισορρόπησης αποσκοπεί στην αύξηση του θεμελιώδους
25

Βλ. K. N. Waltz, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, ό.π., 205: «Αν και περιορίζεται από το διεθνές
σύστημα, μια μονάδα του συστήματος μπορεί να συμπεριφερθεί όπως θέλει. Όμως δεν θα πάει και
τόσο καλά ειδικά όταν οι ανταγωνιστές της συμπεριφέρονται στοιχειωδώς έξυπνα. Το ότι αρκετά
κράτη αντιγράφουν τις επιτυχημένες πρακτικές των άλλων δείχνει ότι ο διεθνής στίβος είναι
ανταγωνιστικός και ότι τα λιγότερο ικανά κράτη πληρώνουν το κόστος της ανικανότητάς τους. Η
κατάσταση δίνει κίνητρα, ώστε οι περισσότεροι δρώντες να συμπεριφέρονται ορθολογικά. Οι
δρώντες είναι ευαίσθητοι στο κόστος».
26
Βλ. K. N. Waltz, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, ό.π., 203.
27
Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Εκδόσεις Ποιότητα, 2004), σελ.139-181
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σκοπού ενός κράτους, του μεγέθους της ασφάλειας. Οι προσπάθειες, οι οποίες
αναλαμβάνονται από τα κράτη κατά τη στρατηγική εξισορρόπησης των αντιπάλων
τους, συμβάλλουν με τη σειρά τους στην διαμόρφωση ενός αυτορυθμιζόμενου εν
τέλει συστήματος ισορροπίας.28 Το αυτορυθμιζόμενο αυτό σύστημα δυνάμεων είναι
δυνατόν να συνεισφέρει στην διατήρηση της ειρήνης μεταξύ των κρατών. Πρόκειται
για την αρχή της ισορροπίας της ισχύος, βάσει της οποίας η κατανομή της ισχύος
εντός του διεθνούς συστήματος συμβάλλει στην ενδεχόμενη σταθερότητα ή αστάθεια
του συστήματος.29 Πιθανή απότομη ή/και μαζική μεταβολή των όρων ισορροπίας του
συστήματος είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ των
κρατών, ενώ αντιθέτως η προσεκτική μεταβολή των όρων ισορροπίας του
συστήματος είναι δυνατόν να παρατείνει

τη σταθερότητα του συστήματος και την

ειρήνη μεταξύ των κρατών.30
10. Τέλος, μια έννοια η οποία βρίσκει επίσης εφαρμογή στις υπό εξέταση σινο –
ρωσικές σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις της Κίνας και Ρωσίας με τους υπόλοιπους
διεθνείς δρώντες, είναι η έννοια της αλληλεξάρτησης όπως αυτή παρουσιάστηκε από
τους Robert O. Keohane και Joseph S. Nye στο έργο τους "Power and
Interdependence" που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1977. Η αλληλεξάρτηση
σύμφωνα με τους Keohane και Nye περιγράφει καταστάσεις της παγκόσμιας
πολιτικής που χαρακτηρίζονται από αμοιβαίες συνέπειες (effects) μεταξύ κρατών ή

28

Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2004), σελ.255258
29
Βλ. R. Little, The Balance of Power in InternationalRelations: Metaphors, Myths and Models,
Cambridge: Cambridge UniversityPress, 2007.
30
Βλ. K. N. Waltz, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, ό.π., 272: «Από τη θεωρία προβλέπεται ότι τα κράτη
θα προβούν σε εξισορροπητική συμπεριφορά ανεξαρτήτως εάν η ισορροπημένη αποτελεί τον στόχο
των πράξεών τους. Από τη θεωρία προβλέπεται ότι το σύστημα θα έχει έντονη τάση προς
ισορροπία. Η προσδοκία δεν είναι ότι μια ισορροπία, άπαξ και επιτευχθεί, θα διατηρηθεί, αλλά ότι
μια ισορροπία, άπαξ και διαταραχθεί, θα αποκατασταθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ισορροπίες
της ισχύος δημιουργούνται επανειλημμένως».
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μεταξύ παραγόντων σε διάφορες χώρες.31 Οι καταστάσεις αυτές προκύπτουν λόγω
«διεθνών συναλλαγών, ροών χρημάτων, αγαθών, και προσώπων σε διεθνές
επίπεδο».32

31

Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence, Little and Brown, 1977, (p. 8).

32

Στο ίδιο, (p. 7).
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ΚΕΦ 2ο ΡΩΣΙΑ

2.1 Εισαγωγή
Στο άκουσμα του ονόματος της Ρωσίας κινητοποιείται, σχεδόν ασυναίσθητα,
μια σειρά εννοιολογικών παραστάσεων και αντιλήψεων (κατά βάση διαχρονικών),
όπως: πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., στρατηγικός αντίπαλος των ΗΠΑ, η μεγαλύτερη σε έκταση
χώρα, μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη, κάτοχος πυρηνικών όπλων, κάτοχος και
πάροχος ενεργειακών πόρων προς την Ε.Ε33., ένα ημιαυταρχικό, οικονομικά
ολιγαρχικό, αλλά και εύθραυστο κράτος, ορθόδοξο δόγμα, πεδίο συντριβής
αυτοκρατοριών, κ.α. Σε συγκεκριμένες, μάλιστα, περιοχές (όπως στην Ανατολική
Ευρώπη) κυριαρχεί η εικόνα του επίδοξου εισβολέα.
Η Ρωσία αντιλαμβάνεται την παγκόσμια τάξη σε κατάσταση αναταραχής, και
στο πλαίσιο διαμόρφωσής της ως πολυπολικής και πολυκεντρικής. Οι διεργασίες
αυτές αποτελούν φορείς αστάθειας σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο. Στο
πλαίσιο αυτό, η Ρωσία, αντιλαμβανόμενη την ισχύ της και τα ιστορικά της
δικαιώματα, ωθείται να διεκδικήσει το ρόλο της Μεγάλης Δύναμης και του
διαμορφωτή των εξελίξεων34. Η συρρίκνωση της Αμερικάνικης επιρροής, και η
ταυτόχρονη ανάδυση νέων πόλων και κέντρων αποτελούν «παράθυρο ευκαιρίας»,
ώστε η Ρωσία να επιδιώξει επέκταση της επιρροής της.
Ωστόσο, από το 2014, οι σχέσεις της Δύσης – Ρωσίας έχουν τεθεί σε
δοκιμασία λόγω ενεργειών της Ρωσίας όπως η παράνομη προσάρτηση της

33

Φίλιππος Προέδρου, 'Η ρωσική ενεργειακή στρατηγική στην Ευρώπη', στο Η Ρωσία σήμερα.
Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009, (p. 115).
34

Fyodor Lukyanov, ‘The Quest to Restore Russia’s Rightful Place’, Russia in Global Affairs, May 4,
2016,http://eng.globalaffairs.ru/redcol/Putins-Foreign-Policy-18133.
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Κριμαίας , η στήριξη των ανταρτών στην ανατολική Ουκρανία, οι πολιτικές της
35

Ρωσίας στην περιοχή και οι εσωτερικές εξελίξεις. Το 2016 η Ρωσία υιοθέτησε πιο
δυναμικές διεθνείς θέσεις και οι εντάσεις επιδεινώθηκαν λόγω του βομβαρδισμού της
Συρίας από τη Ρωσία. Από το 2014, η ΕΕ έχει επανειλημμένα προβεί σε ανανέωση
των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας36. Ωστόσο, η αλληλεξάρτηση ΕΕ και
Ρωσίας εξακολουθεί να υφίσταται και η ΕΕ εφαρμόζει μια προσέγγιση «επιλεκτικής
συνεργασίας».
2.2 Η κατάσταση στη χώρα
Έως την κρίση στην Ουκρανία, η Ρωσία θεωρείτο σε πολλές περιπτώσεις
«στρατηγικός εταίρος» της

Δύσης

με την πολύπλευρη φύση της σχέσης να

αντικατοπτρίζεται σε πολλούς τομείς συνεργασίας, μεταξύ άλλων στο εμπόριο, την
ενέργεια και διεθνή θέματα, όπως είναι η αντιτρομοκρατική δράση, η μη διάδοση των
πυρηνικών όπλων και η ειρηνευτική διεργασία στη Μέση Ανατολή.
Τα τελευταία έτη το ζήτημα της κοινής γειτονίας έχει καταστεί μείζον σημείο
τριβής μεταξύ της ΕΕ κυρίως και της Ρωσίας 37. Η παράνομη προσάρτηση της
Κριμαίας από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2014 και τα στοιχεία που φανερώνουν ότι η
Ρωσία στήριξε αποσχιστές που μάχονται στα ανατολικά εδάφη της Ουκρανίας
πυροδότησαν μια διεθνή κρίση. Οι δυτικές δυνάμεις ακολουθούν επί του παρόντος
διττή προσέγγιση σε σχέση με τη Ρωσία, που συνδυάζει πολιτική βαθμιαίων

35

John Simpson, ‘’Russia's Crimea plan detailed, secret and successful’’, World Affairs Editor, Crimea,
19 March 2014. http://www.bbc.com/news/world-europe-26644082
36

European
Union,
'EU
sanctions
against
Russia
over
Ukraine
http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions/index_en.htm .
37

crisis'

European Parliament,’’ Sanctions over Ukraine: Impact on Russia’’,11-03-2016
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κυρώσεων και προσπάθειες για εξεύρεση διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση στα
ανατολικά εδάφη της Ουκρανίας.
Η κατάσταση στη Ρωσία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι νόμοι κατά της
«προπαγάνδας» των LGTBQ38 και κατά των ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση
από πηγές εκτός Ρωσίας είναι τα καλύτερα παραδείγματα. Αυξάνονται τα αριθμητικά
στοιχεία που αφορούν καταστολή της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της
δημόσιας διατύπωσης απειλών και των ανεξιχνίαστων δολοφονιών ηγετών της.
Εκστρατεία έντονης παραπληροφόρησης διεξάγεται τόσο εντός όσο και εκτός
Ρωσίας.
Με τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 201139 και τις προεδρικές εκλογές του
2012 — οι οποίες δεν θεωρήθηκαν «ελεύθερες και αδιάβλητες»— ανανεώθηκαν οι
εντολές του Προέδρου της Ρωσίας Vladimir Putin και του κόμματός του Ενωμένη
Ρωσία40. Διαμαρτυρίες στη Ρωσία μετά τις εκλογές κατέστησαν σαφή την ευρεία
δυσαρέσκεια και ήταν ενδεικτικές της απώλειας νομιμοποίησης του καθεστώτος
στους κόλπους πολιτικά ενεργών τμημάτων της ρωσικής κοινωνίας. Εν είδη
αντίδρασης σε τέτοιες διαμαρτυρίες η ρωσική νομοθεσία, που εγκρίθηκε στο
διάστημα από το 2012 και εξής, είχε στόχο την αντιπολίτευση και την κοινωνία των
πολιτών, εισάγοντας νέους νόμους σχετικά με την καταχώριση μη κυβερνητικών
οργανώσεων, τις διαδηλώσεις, τη χρήση του Διαδικτύου, τη συκοφαντία και τη
δυσφήμηση, και την εσχάτη προδοσία. Η έγκριση αυτής της νομοθεσίας έχει θέσει
περαιτέρω υπό αμφισβήτηση την προσήλωση της Ρωσίας στις δημοκρατικές αξίες.
Πέραν

τούτων,

λόγοι

ανησυχίας

είναι

και

το
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- 19 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΟ – ΣΙΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς — καθώς και ο μειούμενος σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Οι βουλευτικές εκλογές της 18ης
Σεπτεμβρίου 2016 δεν άλλαξαν αυτή την τάση: υποτονική προεκλογική περίοδος,
χαμηλή προσέλευση (47,88%) και μια μεγαλύτερη νίκη για το κόμμα του Προέδρου
Putin, Ενωμένη Ρωσία.41
Η Ρωσία προσχώρησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)42 τον
Αύγουστο του 2012 ύστερα από 18 έτη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το
επενδυτικό κλίμα της χώρας, ωστόσο, είναι αβέβαιο και οι οικονομικές επιδόσεις της
εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις τιμές του πετρελαίου. Η ΕΕ και η Δύση
γενικότερα θεωρούν την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ ως ευκαιρία, διότι
προσέφερε ένα πολυμερές, βασιζόμενο σε κανόνες πλαίσιο για τις εμπορικές σχέσεις
και την επίλυση διαφορών. Αντίθεα, όμως, με τις αρχικές προσδοκίες, οι εμπορικές
και οικονομικές σχέσεις δυσχεραίνονται λόγω πολυάριθμων σημείων τριβής.
Τα περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας43 όσον αφορά δράσεις που
υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας συνίστανται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτική
απαγόρευση, εφαρμόζονται τώρα σε συνολικά 152 πρόσωπα και 37 οντότητες.
Θεσπίστηκαν αρχικά τον Μάρτιο του 2014 και παρατάθηκαν πιο πρόσφατα στις 13
Μαρτίου 2017, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.44 Στον κατάλογο των κυρώσεων έχουν

41

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_legislative_election,_2016
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’Russian Federation and the WTO’’, TO,www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/russia_e.htm
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’EU sanctions against Russia over Ukraine crisis’’ https://europa.eu/newsroom/highlights/special-

coverage/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine-crisis_en
44
COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of
actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of
Ukraine" (PDF). Official Journal of the European Union. 17 March 2014. Retrieved 21 January 2015.
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προστεθεί και μέλη της ρωσικής Δούμας.45 Οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας,
των οποίων η ισχύς ανανεώνεται και παρατείνεται συνεχώς, στοχοποιούν το
χρηματοπιστωτικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα και τα αγαθά διπλής χρήσης. Τον
Μάρτιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για παράδειγμα, συμφώνησε να συνδέσει
τη διάρκεια ισχύος των κυρώσεων με την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του
Μινσκ, η οποία προοριζόταν να επιτευχθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η Ρωσία έχει
επίσης αποκλειστεί από τη G846 και έχει ανασταλεί η προσχώρησή της στον ΟΟΣΑ
και στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Οι τακτικές διασκέψεις κορυφής και άλλες
συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου με τη Ρωσία έχουν ανασταλεί.
Από τον Αύγουστο του 2014, η Ρωσία αντιδρά στις κυρώσεις της ΕΕ και
δυτικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας.
Έχει επιβάλει «αντι-κυρώσεις» σε γεωργικά αγαθά, πρώτες ύλες και τρόφιμα,
διατυπώνοντας ισχυρισμούς σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων. Η
Ρωσία χρησιμοποιεί το εμπάργκο στα τρόφιμα ως ευκαιρία να ενισχύσει την πολιτική
υποκατάστασης των εισαγωγών της στον γεωργικό τομέα. Άτομα από την ΕΕ και τις
ΗΠΑ που εκφράζουν κριτική κατά της Ρωσίας εισάγονται σε μαύρη λίστα. Δεν
υπάρχει κανένας τρόπος άσκησης δικαστικής προσφυγής σε περίπτωση εισαγωγής
ενός ατόμου στη λίστα, αντίθετα με ό,τι ισχύει στην περίπτωση της ταξιδιωτικής
απαγόρευσης της ΕΕ.
Η συνεργασία της Ρωσίας με την ομάδα χωρών E3+3 (αποκαλούμενη και
P5+1) στις προσπάθειες για την επίτευξη της συμφωνίας για τα πυρηνικά με το Ιράν 47
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_sanctioned_during_the_Ukrainian_crisis
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"Russia Is Ousted From Group of 8 by U.S. and Allies". The New York Times. Retrieved 2017-08-25.
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including measures to be undertaken by the European Union (PDF) (Report). European Union. 17
January 2014. Retrieved 21 Sep 2017.
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τον Ιούλιο του 2015 δημιούργησαν ελπίδες για ευρύτερη συνεργασία στην παγκόσμια
σκηνή. Όμως η αιφνίδια, δυναμική και άμεση ρωσική επέμβαση από τον Σεπτέμβριο
του 2015 υπέρ του προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ στη συριακή διένεξη προκάλεσε
πρόσθετες διαφωνίες με τη Δύση: Η ρωσική αεροπορία, με τη στήριξη του Ιράν,
επιτίθεται σε ευρύ φάσμα δυνάμεων ανταρτών, όχι μόνο στο αποκαλούμενο Ισλαμικό
Κράτος (IS) και τους συμμάχους του, όπως πράττει η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ
συμμαχία.
2.3 Η εγχώρια εξωτερική πολιτική της Ρωσίας
2.3.1 Τι θα μπορούσε να είναι
Ένα σημαντικό - ίσως και το κυριότερο - κενό σε μια σειρά γεωπολιτικών
στρατηγικών, που έχουν σχεδιαστεί για να μετατοπίσουν τον προσανατολισμό της
Ρωσίας προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, είναι η έλλειψη ορθής εκτίμησης για
τους κρίσιμους κινητήριους μοχλούς της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και τη φύση
της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσία48. Η ρωσική εξωτερική πολιτική θεωρείται
συχνά ότι καθοδηγείται από ένα ευρύ όραμα των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας,
που διατυπώνεται γύρω από διάφορους σημαντικούς στρατηγικούς στόχους, όπως η
ενίσχυση της υλικής ευημερίας του πληθυσμού, η βελτίωση της ασφάλειας και ο
εκσυγχρονισμός και η διαφοροποίηση της οικονομίας. Αυτό δεν θα ήταν μια
παράλογη υπόθεση για μια χώρα, όπου οι πολιτικοί αναμένουν να λογοδοτήσουν για
τις συστάσεις και τις επιλογές τους και να κριθούν με βάση τα αποτελέσματά τους.
Μια τέτοια σκέψη προϋποθέτει, επίσης, ότι υπάρχει ένα σημαντικό ή έστω ένα

48

Isabelle Facon, ‘Russian Strategic Culture in the 21st Century: Redefining the West-East Balance’, in
Ashley J. Tellis, Alison Szalwinski, Michael Wills (ed.), Strategic Asia 2016-17: Understanding Strategic
Cultures in the Asia-Pacific, National Bureau of Asian Research, 2016, pp. 62–89; Elena Morenkova
Perrier, The Key Principles of Russian Strategic Thinking, Laboratoire de l’IRSEM, Paris, 2014
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κομμάτι του πληθυσμού με επιρροή που ενδιαφέρεται για την εξωτερική πολιτική και
είναι έτοιμο να καταστήσει τους υπεύθυνους πολιτικούς υπόλογους.
Εάν η ερμηνεία αυτή των ρωσικών παραγόντων της εξωτερικής πολιτικής
ήταν σωστή, θα ήταν εύλογο να αναμένουμε ότι αυτή η πολιτική θα προωθούσε την
ένταξη της χώρας στη φιλελεύθερη διεθνή τάξη μέσω μιας ισχυρής δέσμευσης με
τους οικονομικούς θεσμούς, την ασφάλεια και την πολιτική που κυριαρχούν στις
δυτικές χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη είναι μοναδικά ικανοί -αν οι
δηλώσεις των ηγετών τους είναι αληθείς- και πρόθυμοι να λειτουργήσουν ως
σημαντική πηγή επενδύσεων, τεχνολογίας, διοικητικής αλλά και συνολικής
τεχνογνωσίας για να βοηθήσουν τη Ρωσία να εκσυγχρονιστεί, να διαφοροποιήσει και
να αναπτύξει την οικονομία της. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τον πολλαπλασιασμό
των παγκόσμιων απειλών και των αναταραχών, που δεν απέχουν πολύ από τα σύνορα
της Ρωσίας, θα ήταν λογικό η ρωσική εξωτερική πολιτική να αναζητήσει εταιρικές
σχέσεις ασφάλειας ή ακόμη και συμμαχίες με μερικά από τα ισχυρότερα και
πλουσιότερα έθνη στον κόσμο για την αντιμετώπιση κοινών απειλών. Επομένως, μια
στενότερη εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως τη μοναδική στρατιωτική
υπερδύναμη και με το ΝΑΤΟ ως την πιο επιτυχημένη στρατιωτική συμμαχία στον
κόσμο, θα είχε νόημα για μια χώρα που έχει περιορισμένους πόρους να ξοδέψει για
την άμυνα της, ενώ παράλληλα έχει και τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα στον κόσμο
για να υπερασπιστεί. Τελευταίο, αλλά όχι και μικρότερης σημασίας, μια εταιρική
σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να επικυρώσει την απαίτηση της
Ρωσίας για αναγνώριση της ίδιας ως υπερδύναμη στην παγκόσμια σκηνή, πράγμα το
οποίο αναγνωρίζεται ευρέως ως κύριος στόχος της εξωτερικής πολιτικής της.
Με αυτή τη λογική η Ρωσία έπρεπε να καλωσορίσει την επέκταση του ΝΑΤΟ
στην Κεντρική Ευρώπη και τις Βαλτικές χώρες και να ενθαρρύνει την επέκταση των
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εταιρικών σχέσεων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, το Νότιο Καύκασο και την
Κεντρική Ασία49. Η επέκταση της συμμαχίας στην Κεντρική Ευρώπη έφερε στην
περιοχή έναν πρωτοφανή βαθμό σταθερότητας και ασφάλειας, χωρίς να υπάρχει
στρατιωτική παρουσία που θα μπορούσε να απειλήσει τη φυσική ασφάλεια του
ρωσικού κράτους. Οι εταιρικές σχέσεις του ΝΑΤΟ με τους γείτονες της Ρωσίας
αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της ασφάλειας αυτών των νέων κρατών, στην
ενδυνάμωσή τους στο εσωτερικό τους και στη βελτίωση της ασφάλειας τους.
Μετά την επέκταση του ΝΑΤΟ η ανατολική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έφερε έναν πρωτοφανή βαθμό ευημερίας στην πόρτα της Ρωσίας, μαζί με
την υπόσχεση της αμοιβαία επωφελούς επέκτασης των εμπορικών και οικονομικών
σχέσεων. Όλα αυτά προμήνυαν μεγάλα οφέλη για τη Ρωσία και έπρεπε να είχαν
ενθαρρυνθεί από τους Ρώσους πολιτικούς. Για παράδειγμα, έχοντας διαμαρτυρηθεί
αμέτρητες φορές από το 1991 για τα μη καταβληθέντα χρέη της Ουκρανίας - ένα
πρόβλημα που προκάλεσε μεγάλες τριβές μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης- οι
Ρώσοι πολιτικοί θα έπρεπε να χαιρετίσουν τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ουκρανίας
και ΕΕ ως το απαραίτητο βήμα προς την επίσπευση μεταρρυθμίσεων στη γειτονική
τους χώρα, με την ελπίδα να καταστεί η Ουκρανία μια φερέγγυα γείτονα χώρα.
2.3.2 Τι είναι
Αυτό που είναι περιττό να πούμε είναι ότι η πραγματικότητα της ρωσικής
εξωτερικής πολιτικής είναι διαφορετική από το σενάριο που περιγράφηκε παραπάνω.
Η επέκταση του ΝΑΤΟ θεωρήθηκε από τους Ρώσους πολιτικούς ως αναμφισβήτητα
η μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλειά τους- μεγαλύτερη από το ισλαμικό

49
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‘’Russia-NATO:
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κράτος του Ιράκ και της Συρίας (ISIS) και βεβαίως μεγαλύτερη από τα προγράμματα
Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ) του Ιράν ή της Βόρειας Κορέας50. Η
προοπτική της Ουκρανίας, που επιδιώκει την ένταξη της στο ΝΑΤΟ κάποια στιγμή
μελλοντικά και η προσέγγιση προς την ΕΕ σε ένα ακόμα πιο μακρινό μέλλον,
θεωρήθηκε στη Μόσχα ως η σοβαρότερη απειλή για τα ρωσικά συμφέροντα και ως
δικαιολογημένος λόγος για να διαταραχτεί

η ασφάλεια και η τάξη, που είχε

αποκατασταθεί μετά τον Ψυχρό Πόλεμο στην Ευρώπη.
Το ερώτημα, λοιπόν, είναι γιατί οι Ρώσοι πολιτικοί επέλεξαν να εστιάσουν την
εχθρότητά τους στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, οι οποίες είναι φαινομενικά καλοπροαίρετες,
επωφελείς για τα ρωσικά συμφέροντα και χωρίς να θίγουν τη ρωσική ασφάλεια, ενώ
αντίθετα δίνουν μικρή προσοχή σε άλλες απειλές. Γιατί θα απέφευγαν τα
πλεονεκτήματα μιας δυνητικά υψηλής παραγωγικής και κερδοφόρας σχέσης με τη
Δύση και θα την αντιμετώπιζαν ως την πηγή της μεγαλύτερης απειλής για τη ρωσική
ασφάλεια και τα οικονομικά τους συμφέροντα; Κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί οι Ρώσοι
πολιτικοί έμοιαζαν τυφλοί σε ότι περιγράφουν οι εξωτερικοί παρατηρητές ως τη
μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ρωσία στην διεθνή αρένα της εξωτερικής
πολιτικής - την άνοδο της Κίνας; Για να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, πρέπει
να εξετάσουμε αυτές τις σχέσεις από την πλευρά των Ρώσων ηγετών. 51
Η ρωσική εξωτερική πολιτική δεν καθοδηγείται από ένα ευρύ όραμα για το
εθνικό συμφέρον, όπως σκιαγραφείται στην προηγούμενη υποενότητα. Η δημιουργία
μιας διαφοροποιημένης, σύγχρονης οικονομίας σταθερά εδραιωμένης στην πορεία
50
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της αειφόρου ανάπτυξης δεν είναι ένας σημαντικός στρατηγικός στόχος που
επιδιώκουν οι Ρώσοι πολιτικοί. Δεν έχουν αναπτύξει στενότερες σχέσεις με τη Δύση
ούτε στον τομέα της οικονομίας ούτε στον τομέα της ασφάλειας. Δεν έχουν επιδιώξει
να αναπτύξουν μια παραγωγική σχέση με το ΝΑΤΟ. Το ρεκόρ της θητείας του Putin
στη Ρωσία, ειδικά από την έναρξη της τρίτης προεδρικής του θητείας το 2012, δείχνει
ένα πολύ διαφορετικό σύνολο στόχων εξωτερικής πολιτικής. Η ρωσική εξωτερική
πολιτική από το 2012 έχει προσπαθήσει να απομονώσει τη Ρωσία από τη Δύση, να
απομονώσει τους Ρώσους από τη δυτική πολιτισμική και πολιτική επιρροή και να
προωθήσει την εικόνα της Δύσης ως εχθρού της Ρωσίας και την πηγή εχθρικών και
καταστρεπτικών πολιτικών και πολιτισμικών ιδεών ξένων προς τις παραδόσεις της
και επιβλαβείς για τα συμφέροντά της.
Το ρήγμα μεταξύ Ρωσίας και Δύσης φυσικά προηγείται της επιστροφής του
Putin στην προεδρία, αλλά από τότε έχει γίνει ιδιαίτερα έντονο. Η απότομη στροφή
του Putin από τη Δύση προς την Κίνα συνέβη μετά τις μεγάλης κλίμακας
διαδηλώσεις στη Μόσχα και τις διαμαρτυρίες για τα αποτελέσματα των
κοινοβουλευτικών εκλογών του Δεκεμβρίου του 2011, τα οποία θεωρήθηκαν άδικα,
και οδήγησαν τον Putin στην απόφαση να ανακαλέσει την προεδρία από τον
προσωρινό διάδοχο του Dmitry Medvedev.52 Οι διαμαρτυρίες, που έλαβαν χώρα στη
Δύση, καθώς και οι επικρίσεις και η κριτική για τον χειρισμό της κατάστασης από τον
Putin, προφανώς έπεισαν τον Ρώσο ηγέτη ότι η Δύση ήταν αποφασισμένη να αλλάξει
το καθεστώς στη Ρωσία, ότι οι απόπειρες μεταρρυθμίσεων και προσωρινής
επανασύνδεσης του Medvedev με τη Δύση ήταν ασύνετες και ότι ήταν απαραίτητη
μια αλλαγή στην κατεύθυνση της χώρας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
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Η ρήξη των σχέσεων με τη Δύση ήταν ένα πλήγμα για τις φιλοδοξίες του
Κρεμλίνου, σχετικά με την αναγνώριση της Ρωσίας ως μείζονος δύναμης από τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνδυασμός αρνητικών και αποτρεπτικών εκτιμήσεων της
κυβέρνησης Ομπάμα για τη Ρωσία του Putin μετά το 2012, έστειλε ένα ισχυρό
μήνυμα στο Κρεμλίνο ότι αυτή η αναγνώριση δεν ήταν επικείμενη και ότι το κόστος
θα ήταν αρκετά υψηλό, όσον αφορά τη σταθερότητα του καθεστώτος και των
βασικών συμφερόντων που άπτονται της ασφάλειας.53 Ως αποτέλεσμα ο Putin
αποφάσισε ότι η Ρωσία θα πρέπει να διεκδικήσει τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή
με άλλα μέσα πέρα από τη συνεργασία της με τη Δύση. Η αποπομπή της Ρωσίας από
την ομάδα των οκτώ (G-8)54 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, πρέπει να ενίσχυσε
αυτή τη λογική.
Η απομάκρυνση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής από τη Δύση και η
στροφή της προς την Κίνα55 εντάθηκε μετά την κρίση στην Ουκρανία,
αποκαλύπτοντας ότι ο κεντρικός άξονας της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής υπό την
ηγεσία του Putin είναι «εσωτερικός», με μοναδικό στόχο και μέριμνα τη διατήρηση
και τη σταθερότητα του καθεστώτος. Με άλλα λόγια, ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί
η ασφάλεια και η ευημερία της ελίτ της χώρας και όχι η ευημερία, η ασφάλεια και η
διεθνής θέση της χώρας και του λαού της. Όλες οι αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής
υποτάσσονται σε αυτή την προτεραιότητα αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα άλλες
επιδιώξεις, όπως η αναγνώριση της Ρωσίας ως υπερδύναμης.
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Η εξωτερική πολιτική, λοιπόν, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία μιας μικρής
ελίτ, που δεν θεωρεί ότι είναι υπόλογη έναντι του πληθυσμού της χώρας για τις
επιλογές της και ότι ο λαός δεν είναι υπολογίσιμος. Ανεξάρτητα όργανα που θα
μπορούσαν να ελέγξουν την εξωτερική πολιτική αυτής της ελίτ - ένας ελεύθερος
τύπος, μια ανεξάρτητη νομοθετική αρχή, μια κοινότητα ανεξάρτητων ακαδημαϊκών,
ανεξάρτητες επιχειρηματικές ενώσεις και άλλοι παράγοντες της κοινωνίας των
πολιτών - δεν υπάρχουν στη Ρωσία. Με την ελίτ να ελέγχει πλήρως όλα τα μεγάλα
μέσα ενημέρωσης, οι επιλογές της εξωτερικής πολιτικής παρουσιάζονται στο ευρύ
κοινό με τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η υποστήριξή του στο καθεστώς.56 Η ρωσική
εξωτερική πολιτική είναι επομένως ένα μέσο εσωτερικής σταθερότητας και
διατήρησης του καθεστώτος.
2.4 H Ρωσική Εθνική Στρατηγική
Η νέα Εθνική Ρωσική Στρατηγική57, καθιστά σαφή τον τρόπο με τον οποίο η
Ρωσία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της, τις εξελίξεις σε παγκόσμιο και περιφερειακό
επίπεδο, αλλά και τη στάσης της απέναντι στους παράγοντες που διαμορφώνουν το
διεθνές περιβάλλον και προσδιορίζει τις στρατηγικές της βλέψεις και τη θέση της στις
παγκόσμιες

υποθέσεις.

Μέσω

της

Εθνικής

Στρατηγικής,

η

χώρα

αυτοπροσδιορίζεται ως μια Μεγάλη Δύναμη, αυτόνομη πολιτιστικά, με συμφέροντα
και εθνικές αξίες διαφοροποιημένες από αυτές της Δύσης, που λειτουργούν ως φορείς
αντίστασης έναντι των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων σε Ευρασία και Μέση
Ανατολή. Ο ρόλος αυτός υποστηρίζεται και, με τη σειρά του, ανατροφοδοτεί ένα
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κρατικοκεντρικό μοντέλο οργάνωσης με κυρίαρχη πολιτική ελίτ, νομιμοποιημένη στο
εσωτερικό τόσο από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο και από την αντίληψη της χώρας
ως Μεγάλης Δύναμης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ρωσική στρατηγική αναλύει τις απειλές για την ασφάλειά
της, σε πρώτο βαθμό ανάλογα με την προέλευσή τους, σε δύο επίπεδα: το εξωτερικό
και το εσωτερικό περιβάλλον. Με βάση αυτά προσδιορίζεται η προέλευση των
απειλών, και προς αυτά κατευθύνονται οι στρατηγικές επιλογές και πολιτικές. Αν και
διακριτά ως επίπεδα, δεν είναι ανεξάρτητα και ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά
διαπερατά. Η μεταξύ τους σύνδεση λειτουργεί αμφίδρομα, καθώς απειλές με
προέλευση από το εξωτερικό περιβάλλον αναδύονται από εσωτερικούς δρώντες, ενώ
απειλές σχετιζόμενες με το εσωτερικό πεδίο επιδρούν στις δυνατότητες λειτουργίας
της χώρας στο εξωτερικό περιβάλλον. Σε δεύτερο βαθμό, οι απειλές ταξινομούνται,
ανάλογα με τη φύση τους, σε: στρατιωτικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές.
Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίζονται οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ρωσίας,
οι οποίες αναπτύσσονται επί πέντε αξόνων: προαγωγή βιοτικού επιπέδου (βελτίωση
συστήματος υγείας, εκπαίδευση, επιστήμη, τεχνολογία), διαφύλαξη εθνικής ενότητας
με ενοποιητικό εργαλείο τη γλώσσα, οικονομική ανάπτυξη, κρατική/δημόσια
ασφάλεια και εθνική άμυνα.58
Σήμερα, στη Ρωσική Εθνική Στρατηγική είναι έκδηλη η ανάγκη εσωτερικής
σταθερότητας, με ενοποιητικά στοιχεία τη γλώσσα και την αίσθηση του «ανήκειν» σε
μια ιδιαίτερη κουλτούρα, τη Ρωσική. Η αίσθηση δε της Μεγάλης Δύναμης λειτουργεί
ως νομιμοποιητικό αντίβαρο έναντι των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.
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Στην αντίληψη της Ρωσίας υπάρχει πάντοτε η προσπάθεια εξασφάλισης ή
διατήρησης μιας ουδέτερης ζώνης (buffer zone)59 στα νότια και δυτικά της χώρας,
ταυτόχρονα με την προσπάθεια άσκησης της μεγίστης δυνατής επιρροής στην πέραν
της ζώνης αυτής περιοχή. Ως εκ τούτου, κάθε προσπάθεια στρατηγικής εισόδου
έτερης Μεγάλης Δύναμης στη buffer zone εκλαμβάνεται ως άμεση απειλή ασφαλείας,
και ενεργοποιεί άμεσα τα αμυντικά ανακλαστικά. Η Εθνική Στρατηγική αποτυπώνει
ακριβώς αυτή την αντίληψη, με την προσπάθεια διασφάλισης της ζώνης ελέγχου στις
περιοχές που είναι σε θέση να διεκδικήσει η Ρωσία (Νότια Οσετία, Υπερδνειστερία,
Μολδαβία, Αμπχαζία, Αρμενία), με την εξασφάλιση του μεγίστου βαθμού
ουδετερότητας στις υπόλοιπες περιοχές (Ουκρανία, Γεωργία, Βαλτικές χώρες,
Πολωνία), και με την άσκηση επιρροής στην περιοχή πέραν αυτών, με τη χρήση
μέσων ήπιας ισχύος και πληροφοριακού πολέμου (πχ. υποστήριξη κομμάτων,
διανομή στοχευμένων πληροφοριών μέσω κοινωνικών δικτύων, κτλ.), με σκοπό να
δημιουργήσει φιλικά διατιθέμενες προς τη Ρωσία ομάδες πληθυσμού, προκειμένου να
αποτρέπει τις εναντίον της πολιτικές κινήσεις.
Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει, λοιπόν, την ύπαρξη μιας τριζωνικής
στρατηγικής, η οποία αναπτύσσεται σε τρεις ομόκεντρους κύκλους: τον εσωτερικό,
πλήρους κυριαρχίας που περιλαμβάνει τη Ρωσική επικράτεια, τον επόμενο,
καθολικής ή αυξημένης εξάρτησης (από τη Ρωσία) που περιλαμβάνει τα παρακείμενα
κράτη και, τέλος, τον εξωτερικό δακτύλιο στον οποίο επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή
επιρροή. Η θεώρηση αυτή είναι προϊόν αντίληψης μιας Ρωσίας η οποία αναγνωρίζει
την αδυναμία της να εισέλθει σε μια νέα ψυχροπολεμική κλιμάκωση, και παραμένει
προσηλωμένη στην άμεση περιφέρειά της, ενώ οι σχέσεις της με τις υπόλοιπες
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Μεγάλες Δυνάμεις (ΗΠΑ, Κίνα, Ε.Ε.) διαμορφώνονται υπό τους όρους εξασφάλισης
των συμφερόντων της.
Πρόκειται, συνεπώς, για μια στρατηγική που συναντά τους σκοπούς του
αμυντικού ρεαλισμού, χωρίς όμως να αποτελούν και τον αυτοσκοπό της.
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ΚΕΦ 3ο ΚΙΝΑ

3.1 Το κινέζικο όνειρο
Ο πρόεδρος της Κίνας έχει κερδίσει και στηρίξει τη φήμη του στην
εκπλήρωση του αποκαλούμενου «κινέζικου ονείρου»60. Τη διατύπωση και τον τρόπο
εκπλήρωσης αυτού του ονείρου μπορεί κάποιος να ανακαλύψει στις σελίδες ενός
καλαίσθητου και προσεγμένου από κάθε άποψη βιβλίου με τίτλο «Η διακυβέρνηση
της Κίνας»61. Δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2014 και αποτελεί στην ουσία μια
συλλογή από πολιτικές θεωρίες του Κινέζου προέδρου Xi Jinping.
Στα 18 κεφάλαια της «διακυβέρνησης της Κίνας», ο Κινέζος ηγέτης
σκιαγραφεί μια περιεκτική ιδεολογία, επισημαίνει το σημείο στο οποίο σκοπεύει να
πάει τη χώρα του παρά την ενίσχυση των οικονομικών και γεωπολιτικών
προκλήσεων. Παρόλο που βρίσκεται στην αρχή της αναμενόμενης δεκαετούς ηγεσίας
του, ο Xi έχει ήδη εγκαθιδρύσει την κυριαρχία του στην εξουσία, σε βαθμό που θα
μπορούσε να δικαιολογήσει το χαρακτηριστικό του μοναδικού ισχυρότερου
ανθρώπου στη γη.62
Στις σελίδες του βιβλίου γίνεται αναφορά για ένα μεγάλο σχέδιο για την
επίτευξη μιας ευημερούσας κοινωνίας από κάθε άποψη, την επιτάχυνση του
σοσιαλιστικού εκσυγχρονισμού και την επίτευξη νέων νικών για ένα σοσιαλισμό με
κινεζικά χαρακτηριστικά στις νέες ιστορικές συνθήκες.
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Κάτω από τη νεο-λενινιστική γλώσσα μπορεί να διακρίνει κανείς μια εθνοεθνικιστική παραλλαγή του μαρξισμού, η οποία θεωρεί ότι ο λαός της Κίνας είναι
κληρονόμος ενός μοναδικού πολιτισμού και ουτοπικού πεπρωμένου που του δίνει το
δικαίωμα σε μια προνομιακή θέση στον κόσμο. Αυτό το πεπρωμένο μπορεί να
επιτευχθεί μόνο ακολουθώντας την ηθική ηγεσία του Xi Jinping, ο οποίος στο
πρόσωπο του ενσωματώνει τις αρετές του λαού και είναι ο ηγέτης του.
Το βιβλίο, λοιπόν, είναι επίσης και μαρτυρία για την κατασκευή της
προσωπικότητας του Xi και για τον τρόπο που το κράτος αξιοποιεί τόσο την
αυτοκρατορική παράδοση όσο και την παρατεταμένη νοσταλγία για την Κόκκινη
Κίνα, για να παρουσιάσει τον Κινέζο ηγέτη ως το παν για όλους: έναν μαρξιστικό
μεσσία για τους αριστερούς, έναν αυτοκράτορα των λαών και έναν δίκαιο και
βροντερό Jeremiah για τις αστικές περιφέρειες, που μαστίζονται από τη διαφθορά.
Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Xi.
Η ορολογία του κινέζικου ονείρου φαίνεται να είναι αντιγραφή του
αμερικανικού ονείρου. Όποια και αν είναι η προέλευσή του, το κινέζικο όνειρο (ή το
«China Dream»)63 προβλέπει ότι το Κόμμα μέχρι το 2021 θα καταστήσει την Κίνα
μια «μετρίως ευημερούσα κοινωνία από όλες τις απόψεις» μέσω του διπλασιασμού
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε περίπου 10.000 δολάρια ετησίως και τη στέγαση του 60%
του πληθυσμού σε πόλεις, μαζί με την επίτευξη και άλλων σημαντικών στόχων, όπως
η κατασκευή ενός διαστημικού σταθμού. Αν το πρόγραμμά του ακολουθηθεί
δεόντως, ο Xi υπόσχεται μια κορύφωση της ευημερίας το 2049, ακριβώς 100 χρόνια
μετά την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Τα προβλήματα της χώρας θα
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λυθούν και το κινεζικό όνειρο θα εκπληρωθεί. Η Κίνα θα είναι «ισχυρή,
δημοκρατική, πολιτιστικά προηγμένη και αρμονική», ορκίζεται, προσθέτοντας ότι
κατά την άποψή του «η πραγματοποίηση της μεγάλης ανανέωσης του κινεζικού
έθνους είναι το μεγαλύτερο όνειρο στη σύγχρονη ιστορία».
3.2 Μία ζώνη, Ένας δρόμος
Στα τέλη του 2013 ο Κινέζος πρωθυπουργός Xi Jinping ανακοίνωσε ένα
ζεύγος νέων αναπτυξιακών και εμπορικών πρωτοβουλιών για την Κίνα και την
ευρύτερη περιοχή: «την οικονομική ζώνη του δρόμου του μεταξιού» και «τον
θαλάσσιο δρόμο του μεταξιού του 21ου αιώνα» από κοινού γνωστές με τη φράση:
Μια ζώνη, Ένας δρόμος (One Belt,One Road: OBOR ).64 Μαζί με την Ασιατική
Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών (Asia Infrastructure Investment Bank: AIIB)65, οι
πολιτικές του σχεδίου OBOR αντιπροσωπεύουν μια φιλόδοξη χωρική επέκταση του
Κινεζικού κρατικού καπιταλισμού, οδηγούμενη από την πλεονάζουσα ικανότητα
βιομηχανικής παραγωγής, όπως, επίσης, και από τα αναδυόμενα συμφέροντα του
χρηματοοικονομικού κεφαλαίου. Η στρατηγική OBOR συνδυάζει χερσαία και
ναυτιλιακή ισχύ, ενισχύοντας την υπάρχουσα Κινεζική ηγεμονία στον ωκεανό της
Ανατολικής Ασίας.66
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Εικόνα 2. Τρεις ήπειροι, έξι οικονομικοί διάδρομοι
Εάν το σχέδιο OBOR ήταν απλώς «ένας δρόμος», θα περιοριζόταν στο να
είναι μια παραδοσιακή χερσαία στρατηγική, αλλά το σχέδιο OBOR διευρύνει τη
δευτερεύουσα ναυτιλιακή ισχύ κατά μήκος της Κινεζικής Ακτής, που υποστηρίζεται
από την τεράστια έκταση της χώρας.67
Στις

αρχές

του

20ου

αιώνα,

ο

Άγγλος

γεωγράφος

Halford John Mackinder υποστήριζε ότι μια ισχυρή δύναμη που θα ενοποιούσε τα
κανάλια των μεταφορών και του εμπορίου της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής
δημιουργώντας ένα «παγκόσμιο-νησί», θα ήταν έτοιμη να κυριαρχήσει στην
υδρόγειο68. Το 1919 έγραψε ότι «όποιος κυβερνά την Ανατολική Ευρώπη ελέγχει την

67

Jacob Stokes, "China's Road Rules: Beijing Looks West Toward Eurasian Integration," Foreign Affairs,
April 2015, accessed December 20, 2015, https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2015-0419/chinas-road-rules.
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H. J. Mackinder, “The Geographical Pivot of History,”Geographical Journal23 (1904): 421–37.
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ενδοχώρα· όποιος κυβερνά το παγκόσμιο νησί ελέγχει τον κόσμο»69. Πρακτικά,
ωστόσο, είναι ακόμη αναγκαίο να συντονίζονται ο έλεγχος των χερσαίων δρόμων με
τις θαλάσσιες μεταφορές κατά μήκος των ακτών αυτού του «παγκόσμιου-νησιού».70
Το σχέδιο OBOR εξαρτάται από μια σειρά λεπτών γεωπολιτικών σχεδιασμών.
Σήμερα, μόνο τρία κράτη μπορούν να θεωρηθούν ηπειρωτικές δυνάμεις: η Κίνα, η
Ρωσία και ΗΠΑ. Η Κίνα δεν μπορεί απλά να ανοίξει έναν νέο χερσαίο Δρόμο του
Μεταξιού, επειδή αναπόφευκτα αυτός θα έπρεπε να περάσει μέσα από τη Ρωσία. Από
την ανάδυση της ως αυτοκρατορική δύναμη στα τέλη του 18ου αιώνα, η γεωπολιτική
στρατηγική της Ρωσίας ήταν προσανατολισμένη προς την Ευρώπη , δίνοντας
δευτερεύουσα μόνο προσοχή στην Ανατολική Ασία. Αυτή εν μέρει εξηγεί γιατί, ενώ
η οικονομία της επωφελήθηκε από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου πριν μερικά
χρόνια, η Ρωσία μικρή σημασία έδωσε στην πρόταση της Κίνας για τον Δρόμο του
Μεταξιού. Ομοίως, η Ρωσία πρωτοστάτησε στη διαπραγμάτευση της νέας
Ευρασιατική Οικονομικής Ένωσης που στοχεύει να εντάξει και να συνδέσει την
Ευρώπη με τις πρώην σοβιετικές χώρες της Κεντρικής Ασίας. Την ενοποίηση, όμως,
της Κεντρικής Ασίας δεν τη δέχεται. Ωστόσο, στον απόηχο της ουκρανικής κρίσης, η
Ρωσία αντιμετωπίζει την εχθρότητα της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, και
με την παγκόσμια κάμψη των τιμών του πετρελαίου, η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή
από το να στραφεί ανατολικά και σοβαρά να λάβει υπόψη της την πρόταση της Κίνας
για δι-ηπειρωτική στρατηγική συνεργασίας. Παρόλα αυτά εάν οι σχέσεις με την
Ευρώπη βελτιώνονταν, η Ρωσία γοργά θα στρεφόταν προς την Ευρώπη. Όσο στενά κι
αν συνδεθούν τα περιφερειακά τους συμφέροντα ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα μπορούν
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να μην έχουν εναλλακτική. Αυτός είναι ο λόγος που η γεωπολιτική στρατηγική της
Κίνας παρουσιάζεται ως το σχέδιο OBOR, ένα διακριτά κινεζικό σχέδιο.
3.3 Η ήπια ισχύς της Κίνας
Η ήπια ισχύς (soft power)71 ως έννοια των διεθνών σχέσεων αφορά στην
δυνατότητα άσκησης επιρροής επί άλλων δρώντων μέσω της έντεχνης διπλωματίας,
του πολιτισμού και των αξιών και του εν γένει παραδείγματος ενός δρώντος και είναι
δυνατόν να ασκηθεί όχι μόνον από τους κρατικούς δρώντες, αλλά και από
υπερκρατικούς

οργανισμούς

και

μη-κρατικούς

οργανισμούς,

όπως

οι

μη-

κυβερνητικές οργανώσεις.72

Η Κίνα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να αυξήσει την ικανότητά
της να επηρεάζει άλλες χώρες χωρίς βία ή εξαναγκασμό. Το 2007, ο τότε πρόεδρος
Hu Jintao δήλωσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα ότι η χώρα χρειάζεται να αυξήσει την
ισχύ της. Ο Πρόεδρος Xi Jinping επανέλαβε το ίδιο μήνυμα. Οι Κινέζοι γνωρίζουν ότι
για μια χώρα όπως η δική τους, της οποίας η αυξανόμενη οικονομική και στρατιωτική
ισχύς κινδυνεύει να φοβίσει τους γείτονές της και να τους οδηγήσει στην δημιουργία
συνασπισμών εξισορρόπησης ισχύος, μια έξυπνη στρατηγική πρέπει να συμπεριλάβει
προσπάθειες και ενέργειες που θα παρουσιάζουν την Κίνα λιγότερο απειλητική. Οι
φιλοδοξίες τους, όμως, σχετικά με την ήπια ισχύς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
σημαντικά εμπόδια.

71
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Nye, S. Joseph. Ήπια Ισχύς. Το Μέσο Επιτυχίας στην Παγκόσμια Πολιτική. Αθήνα: Παπαζήση, 2005.

Για την έννοια της ήπιας ισχύος βλ.τη θεμελιώδη εργασία του Joseph Nye, Ήπια ισχύς: Το μέσο
επιτυχίας στην παγκόσμια πολιτική, μτφρ. Ε. Μπαρτζινόπουλος, Αθήνα: Παπαζήσης, 2005. Πβ.
G.M.Gallarotti, ‘Soft Power: What it is, Why it’s Important, and the Conditionsunder Which it Can Be
Eﬀectively Used’, Journal of Political Power 4:1 (2011),25-47.
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Βεβαίως, οι προσπάθειες της Κίνας είχαν και κάποια θετικά αποτελέσματα.
Καθώς η Κίνα εγγράφει χώρες ως μέλη της Τράπεζας Επενδύσεων Ασιατικής
Υποδομής και καταβάλλει δισεκατομμύρια δολάρια βοήθειας κατά τη διάρκεια
κρατικών επισκέψεων στο εξωτερικό, ορισμένοι παρατηρητές ανησυχούν ότι, όσον
αφορά την ήπια ισχύ, η Κίνα θα μπορούσε να αναλάβει ηγετικό ρόλο έναντι χωρών
όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες . Ο Αμερικανός αναλυτής David Shambaugh, ειδικός σε
θέματα που αφορούν την Κίνα, εκτιμά ότι η χώρα ξοδεύει περίπου 10
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε «εξωτερική προπαγάνδα». Συγκριτικά, οι ΗΠΑ
δαπάνησαν μόλις 666 εκατομμύρια δολάρια στη δημόσια διπλωματία το 2015.

Ωστόσο, τα δισεκατομμύρια δολάρια που η Κίνα δαπανά για την «επίθεση
γοητείας»

73

προς το εξωτερικό είχαν περιορισμένη απόδοση. Οι δημοσκοπήσεις στη

Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ινδία και την Ιαπωνία δείχνουν ότι οι απόψεις της
κοινής γνώμης για την επιρροή της Κίνας είναι κατά κύριο λόγο αρνητικές. Η χώρα
αντιμετωπίζεται πιο θετικά στη Λατινική Αμερική και την Αφρική, όπου η Κίνα δεν
έχει εδαφικές διαμάχες και οι ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι
πάντα ψηλά στη δημόσια ατζέντα. Ωστόσο, ακόμη και σε πολλές χώρες στις περιοχές
αυτές οι κινεζικές πρακτικές, όπως η εισαγωγή εργατικού δυναμικού για έργα
υποδομής, δεν είναι δημοφιλείς.

Ο συνδυασμός της σκληρής και ήπιας ισχύς σε μια έξυπνη στρατηγική,
αποδεικνύεται ότι δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Η ήπια ισχύς μιας χώρας απορρέει
κυρίως από τρεις πόρους: την κουλτούρα της (σε μέρη που την βρίσκουν ελκυστική),
τις πολιτικές της αξίες (όταν αυτές ανταποκρίνονται στα πρότυπα και ικανοποιούν τις
προσδοκίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό) και την εξωτερική πολιτική
73

Mark Leonard, ‘’Τι σκέφτεται η Κίνα’’,Μετάφραση Ξενοφών Γιαταγάνας,2008
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της (όταν οι δράσεις και οι ενέργειες της χώρας θεωρούνται ηθικές και νόμιμες). Η
Κίνα έχει επικεντρωθεί στα πολιτιστικά και οικονομικά της πλεονεκτήματα και έχει
δώσει λιγότερη προσοχή στις πολιτικές πτυχές της εικόνας της, που μπορούν να
υπονομεύσουν τις προσπάθειές της. 74

Δύο σημαντικοί παράγοντες περιορίζουν την ήπια ισχύ της Κίνας, όπως αυτοί
επισημαίνονται από τις πρόσφατες διεθνείς δημοσκοπήσεις. Ο πρώτος είναι ο
εθνικισμός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θεμελίωσε τη νομιμότητά του όχι μόνο στον
υψηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και στον εθνικισμό. Κάτι τέτοιο έχει
μειώσει την παγκόσμια ελκυστικότητα του

«κινέζικου ονείρου» του Xi,

ενθαρρύνοντας παράλληλα ανταγωνιστικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα στη
Θάλασσας της Νότιας Κίνας, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν κοινές
διεκδικήσεις της Κίνας και των γειτόνων της.

Ο άλλος παράγοντας που περιορίζει την ήπια ισχύ της Κίνας είναι η
απροθυμία της να επωφεληθεί πλήρως από μια μη λογοκριμένη κοινωνία πολιτών.
Όπως αναφέρεται στο «The Economist», το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν
δέχεται την ιδέα ότι η ήπια ισχύ προέρχεται κυρίως από ιδιώτες, τον ιδιωτικό τομέα
και την κοινωνία των πολιτών.75 Αντ 'αυτού, έχει προσκολληθεί στην άποψη ότι η
κυβέρνηση είναι η κύρια πηγή ήπιας ισχύς και προσπαθεί να προωθήσει αρχαίες
πολιτιστικές εικόνες, που νομίζει ότι μπορεί να έχουν παγκόσμια ελκυστικότητα και
απήχηση, χρησιμοποιώντας πολύ συχνά στην προσπάθεια αυτή τα εργαλεία της
προπαγάνδας.
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Αντίθετα στις ΗΠΑ μεγάλο μέρος της ήπιας ισχύς δεν προέρχεται από την
κυβέρνηση, αλλά από την κοινωνία των πολιτών - τα πάντα από τα πανεπιστήμια και
τα ιδρύματα έως το Hollywood και την ποπ κουλτούρα. Η Κίνα δεν έχει ακόμη
παγκόσμια πολιτιστική βιομηχανία στην κλίμακα του Hollywood ή πανεπιστήμια
ικανά να ανταγωνίζονται την Αμερική. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η
Κίνα στερείται πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων, που παράγουν μεγάλο μέρος
της ήπιας ισχύς της Αμερικής.

Εκτός από τη δημιουργία μιας καλής φήμης και την προώθηση της εικόνας
της χώρας στο εξωτερικό, οι μη κυβερνητικές πηγές ήπιας ισχύς μπορούν μερικές
φορές να αντισταθμίσουν τις αντιδημοκρατικές πολιτικές της κυβέρνησης - όπως στη
περίπτωση της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ - μέσω της κρίσιμης δράσης τους και
της χωρίς λογοκρισία αντίδρασής τους. Η Κίνα, αντιθέτως, παρακολούθησε τις
κυβερνητικές της πολιτικές να υπονομεύουν τις επιτυχίες της ήπιας ισχύς της.

Πράγματι, η εγχώρια καταστολή της δράσης των ακτιβιστών υπέρ των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπονόμευσε και μείωσε τα κέρδη της ήπιας ισχύς των
Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου το 2008. Επίσης, τα οφέλη της Έκθεσης της
Σαγκάης το 2009 εξανεμίστηκαν ταχέως από τη φυλάκιση του βραβευμένου με
Νόμπελ Ειρήνης Liu Xiaobo και της κενής καρέκλας στη τελετή του Όσλο, που
μεταδόθηκε στις τηλεοπτικές οθόνες όλου του κόσμου. Οι εμπειρογνώμονες του
μάρκετινγκ το ονομάζουν αυτό «stepping on your own message », που σημαίνει στην
ουσία ότι με αντίστοιχες άστοχες και εσφαλμένες ενέργειες, όπως αυτές που
αναφέρθηκαν στην περίπτωση της Κίνας, αναιρείς την προσπάθειά σου και το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι το αντίθετο από το αναμενόμενο.
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Τα προγράμματα βοήθειας της Κίνας είναι συχνά επιτυχημένα και
εποικοδομητικά. Η οικονομία της είναι ισχυρή, η παράδοση μακραίωνη και ο
πολιτισμός της αξιοθαύμαστος και ευρέως γνωστός. Εάν, όμως, η χώρα είναι να
αξιοποιήσει με επιτυχία το τεράστιο δυναμικό της, θα πρέπει να επανεξετάσει τις
πολιτικές της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, περιορίζοντας τις διεκδικήσεις έναντι
των γειτόνων της και μαθαίνοντας να δέχεται την κριτική έτσι ώστε να μπορέσει να
απελευθερώσει όλα τα ταλέντα και τη δυναμική της κοινωνίας των πολιτών της. Όσο
η Κίνα υποθάλπει και υποδαυλίζει τον εθνικισμό και κρατά σφιχτά τα ηνία του
κομματικού ελέγχου, η ήπια ισχύς της θα παραμείνει πάντα περιορισμένη.
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ΚΕΦ 4ο ΟΙ ΣΙΝΟ ΡΩΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι ειδήμονες και οι μελετητές ανησυχούν για την αυξανόμενη αντίληψη ότι η
συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας εξελίσσεται σε βαθμό που θα μπορούσε να
υπονομεύσει βαθιά τα συμφέροντα και τις πολιτικές της Δύσης και ιδιαίτερα των
ΗΠΑ.76 Ορισμένοι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η διμερής σχέση αποτελεί «άξονα
ευκαιρίας», ενώ άλλοι θεωρούν ότι υπάρχει μια πραγματική στρατηγική
ευθυγράμμιση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.77 Μόνο μια επιδέξια διπλωματία
εκ μέρους της Δύσης θα μετριάσει τον αρνητικό αντίκτυπο μέσω της προσεκτικής
διαχείρισης των σχέσεων με Μόσχα και Πεκίνο. H πολιτική των ΗΠΑ είναι, επίσης,
ένας βασικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της μελλοντικής κατεύθυνσης και
φύσης των σινο-ρωσικών σχέσεων.
4.1 Σύντομη Αναδρομή στην Ιστορία των Σινο-ρωσικών Σχέσεων
Πριν από το 1600, η Κίνα και η Ρωσία βρισκόταν στα αντίθετα άκρα της
Σιβηρίας, η οποία κατοικούνταν από ανεξάρτητους νομάδες. Περίπου το 1640 Ρώσοι
έποικοι διέσχισαν το μεγαλύτερο μέρος της Σιβηρίας και ίδρυσαν οικισμούς στη
λεκάνη του ποταμού Amur.
Οι επίσημες επαφές μεταξύ Κίνας και Ρωσίας ξεκίνησαν με συνοριακές
συγκρούσεις τη δεκαετία του 1680, οι οποίες ωστόσο περατώθηκαν το 1689 με τη
76
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της κυριαρχίας των ΗΠΑ, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε μια επίσημη συμμαχία. Βλέπε Dmitri
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Συνθήκη του Nerchinsk, η οποία καθόριζε τα κοινά τους σύνορα. Η Συνθήκη του
Nerchinsk ήταν η πρώτη επίσημη συνθήκη μεταξύ της Κίνας και κάποιας εκ των
Ευρωπαϊκών δυνάμεων εκείνης της εποχής. Εκείνη τη περίοδο το Πεκίνο δεν είχε
πολιτικούς ή διπλωματικούς δεσμούς με κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος εκτός από
το Βατικανό, το οποίο εκπροσωπούνταν άτυπα στο Πεκίνο από την αποστολή των
Ιησουιτών. Με την υπογραφή της συνθήκης συνάφθηκαν συμφωνίες και
καθιερώθηκαν εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας
Μέχρι τα μέσα του 1800, η οικονομία και ο στρατός της Κίνας υστερούσαν
πολύ έναντι των αποικιακών δυνάμεων, οπότε και οδηγούνταν στην υπογραφή
άνισων συνθηκών με τις δυτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία78. Η
τελευταία μάλιστα, επωφελούμενη των συνθηκών, προσάρτησε τη λεκάνη του
ποταμού Amur και το Βλαδιβοστόκ. Η ρωσική αυτοκρατορία και οι άλλες δυτικές
δυνάμεις επέβαλαν και οδήγησαν την Κίνα σε επιπλέον παραχωρήσεις, μεταξύ των
οποίων αποζημιώσεις για τις αντι-δυτικές ταραχές, έλεγχο επί των δασμών και
συμφωνίες που αφορούσαν την ετεροδικία, συμπεριλαμβανομένης της νομικής
ασυλίας για αλλοδαπούς και ξένες επιχειρήσεις. Πολλοί Κινέζοι αισθάνθηκαν
ταπεινωμένοι από την υποταγή της Κίνας στα ξένα συμφέροντα και αυτό
καλλιέργησε εχθρότητα προς τον αυτοκράτορα. Το 1911, ο δημόσιος θυμός οδήγησε
σε μια επανάσταση που σηματοδότησε την αρχή της Δημοκρατίας της Κίνας.
Ωστόσο, το νέο καθεστώς της Κίνας (γνωστό ως κυβέρνηση Beiyang) αναγκάστηκε
να
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με

τις

δυτικές

χώρες,

συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.79

78

Fletcher, Joseph. "Sino-Russian Relations, 1800–62." in Fairbank, John King, ed. The Cambridge
History of China: Late Chʻing, 1800-1911, pt. 1. (1978)
79

Young, Ernest (1977). The Presidency of Yuan Shih-K'ai. University of Michigan Press. pp. 182, 183.

- 43 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΟ – ΣΙΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι σινο-ρωσικές σχέσεις στις αρχές του προηγούμενου αιώνα πέρασαν από
διάφορα στάδια και σύμφωνα με τον Ε. Σνόου διαιρούνται σε τρεις περιόδους από το
1923 μέχρι το 1937. Η πρώτη, 1923-27 ήταν η περίοδος της τριπλής συμμαχίας
ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση, τις δυνάμεις του Κουομιτάνγκ και το Κομμουνιστικό
Κόμμα.80
Η ανοδική πορεία του επαναστατικού κινήματος στη Κίνα συνέπεσε με το
λυκόφως της επανάστασης στη Ρωσία. Η επικράτηση της γραφειοκρατίας
εκφράστηκε με την επικράτηση του Στάλιν στο Κόμμα και η περιχαράκωση πλέον
του καθεστώτος εκφράζονταν και μέσα από τη συντηρητικοποίηση των πολιτικών
θέσεων. Ενώ δηλαδή ο Λένιν στις θέσεις του Απρίλη είχε εγκαταλείψει το στάδιο της
«δημοκρατικής δικτατορίας του προλεταριάτου και της αγροτιάς» και είχε καταλήξει
στο συμπέρασμα πως το προλεταριάτο μπορεί μόνο να λύσει τα αστικοδημοκρατικά
προβλήματα, θεωρώντας τη δημοκρατική και τη σοσιαλιστική επανάσταση σαν μια
συνεχή διαδικασία, σύμφωνα με τον Στάλιν σε αυτή τη φάση ο αγώνας έπρεπε να
είναι εθνικοαπελευθερωτικός. Έτσι ενώ οι δυνατότητες που ανοίχτηκαν στην Κίνα με
ένα τόσο γρήγορα αναπτυσσόμενο επαναστατικό κίνημα ήταν μεγάλες, η υποταγή
στο εθνικιστικό Κουομιτάγκ (ΚΜΤ), οδήγησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας
(ΚΚΚ) στην καταστροφή.
Στην πραγματικότητα ηγέτης της κινέζικης επανάστασης ήταν ο Στάλιν που
όπως αναφέρει ο Τρότσκι έπαιξε μέχρι τέλους το ρόλο που μόνο ο Τσερετέλι
προσπάθησε να παίξει στη Ρωσία. Μάλιστα ο Στάλιν δρούσε καλυπτόμενος κάτω από

80

Κείμενα

της

εξορίας

1979-1971,

του

Γιάννη

Χοτζέα,

Εκδόσεις

Α/συνέχεια

- 44 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΟ – ΣΙΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

τη σημαία του Μπολσεβικισμού. Δίκαια ο Τρότσκι τον χαρακτηρίζει νεκροθάφτη της
δεύτερης κινέζικης επανάστασης.81
Από το 1927, δηλαδή από την ήττα της επανάστασης μέχρι το 1933 ήταν η
περίοδος της απομόνωσης της Ρωσίας από την Κίνα και του ολοκληρωτικού
αποκλεισμού της ρωσικής επιρροής. Η τρίτη περίοδος αρχίζει με μια χλιαρή
επαναπροσέγγιση Νανκίν – Μόσχας, και τελειώνει θεαματικά στις αρχές του 1933.82
Η σχέση μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας υπήρξε ανέκαθεν περίπλοκη.
Μεγάλο μέρος της ιδεολογίας, της χρηματοδότησης και της στρατηγικής του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας κατά τα πρώτα χρόνια προήλθε από τη Μόσχα.
Μετά το 1949, η Σοβιετική Ένωση παρείχε τεχνολογία, επενδύσεις και τεχνογνωσία
στη νεοσύστατη τότε Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Κατά την περίοδο του
Μεσοπολέμου συνεργάστηκαν απέναντι στην απειλή εξάπλωσης της Ιαπωνίας,
συνεργασία που συνεχίστηκε ενάντια στη δυτική ανάμειξη στον Πόλεμο της Κορέας,
όπου Κίνα και ΕΣΣΔ αντιμετώπισαν τις δυνάμεις του ΟΗΕ. Λιγότερο από μια
δεκαετία μετά, επί εποχής Mao, επήλθε ψυχρότητα ανάμεσα στα δύο κράτη η οποία
διατηρήθηκε ως και τη λήξη του Ψυχρού πολέμου. 83
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Οι δεκαετίες του 1950 και του 1960 είδαν την Ουάσινγκτον να παρακολουθεί
για απειλές και ευκαιρίες την αρχικά ισχυρή και αργότερα ξεχασμένη σοσιαλιστική
συμμαχία.
Το πρώτο μεγάλο ρήγμα στις σινο-σοβιετικές σχέσεις επήλθε τον Φεβρουάριο
του 1956 κατά το 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής
Ένωσης, όταν ο νέος ηγέτης της Νικίτα Χρουστσόφ αποκήρυξε τον σταλινισμό. Τα
μέλη της κινεζικής αντιπροσωπείας, που δεν συμπεριλάμβανε τον Μάο, εξέφρασαν
τη δυσαρέσκειά τους, τονίζοντας ότι ο Στάλιν και η εικόνα του δεν ανήκε μόνο στο
σοβιετικό κόμμα αλλά σε όλο το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα. Την εποχή εκείνη
ο Μάο παρουσιαζόταν ως ο Στάλιν της Κίνας.
Η διαφοροποίηση του Πεκίνου από τη Μόσχα εντάθηκε, όταν ο Χρουστσόφ
κινήθηκε στην κατεύθυνση της άμβλυνσης των εντάσεων του Ψυχρού Πολέμου
μιλώντας για «ειρηνική συνύπαρξη». Ο Μάο αντιθέτως προκαλούσε εντάσεις. Το
1957 οι ΗΠΑ τοποθέτησαν πυρηνικούς πυραύλους στην Ταϊβάν απειλώντας άμεσα
την Κίνα. Για να μη δείξει φόβο έναντι της αμερικανικής απειλής, ο Μάο υιοθέτησε
ακραία ρητορική αψηφώντας φαινομενικά τους κινδύνους ενός πυρηνικού πολέμου.
Στην πραγματικότητα ο Μάο ανησυχούσε έντονα για την αμερικανική απειλή και
ζητούσε από τη Σοβιετική Ένωση να δώσει στην Κίνα ατομικές βόμβες. Η σκληρή
ρητορική του όμως θορύβησε τη σοβιετική ηγεσία, με αποτέλεσμα να μην του
παρέχει πυρηνική τεχνογνωσία ιδιαίτερα απλόχερα. Σε αυτό συνέβαλε και η
αυξανόμενη ιδεολογική διαφοροποίηση μεταξύ του μετασταλινικού Χρουστσόφ και
του Μάο.
Οι εντάσεις μεταξύ των δύο μεγάλων κομμουνιστικών δυνάμεων αυξήθηκαν
τον Αύγουστο του 1958, όταν η ΛΔΚ εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς στο νησί
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Κεμόι μεταξύ Ταϊβάν και ηπειρωτικής Κίνας, που ήλεγχε η Ταϊβάν. Ο σκοπός του
Μάο ήταν περιορισμένος, να δείξει δηλαδή με μια σύντομη, αλλά έντονη επίδειξη
στρατιωτικής ισχύος ότι αψηφούσε την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην
Ταϊβάν. Η σοβιετική ηγεσία όμως τον έβλεπε ως απρόβλεπτο και επικίνδυνο για τη
διεθνή ειρήνη. Όπως διαπίστωνε ο Χρουστσόφ, «οι Κινέζοι ενεργούν με ολοένα πιο
περίεργους τρόπους».
Το 1963-1964 η Κίνα άρχισε να εγείρει εδαφικά ζητήματα προς τη Σοβιετική
Ένωση, με δημόσιους ισχυρισμούς ενάντια στις λεγόμενες «άνισες συνθήκες» που
είχε επιβάλει η τσαρική Ρωσία στην αδύναμη δυναστεία Τσινγκ το 1689 και το 1860.
Κατά την Πολιτιστική Επανάσταση το 1966-1969, που αποτέλεσε το
αποκορύφωμα του μαοϊκού ριζοσπαστισμού, ο Μάο κλιμάκωσε την προσπάθειά του
να αποσπάσει από τη Σοβιετική Ένωση τα ηνία του διεθνούς κομμουνιστικού
κινήματος. Στη Δύση βέβαια ο μαοϊσμός δεν αποτέλεσε ποτέ σημαντικό πολιτικό
ρεύμα. Είχε κάποια απήχηση σε άλλες περιφέρειες, όπως στην υποσαχάρια Αφρική,
χωρίς όμως να οδηγήσει τους μαοϊκούς στην κατάληψη της εξουσίας.84
Τον Μάρτιο 1969 ξέσπασαν σοβαρές μεθοριακές μάχες μεταξύ Κίνας και
Σοβιετικής Ένωσης, τις οποίες φαίνεται να ξεκίνησε η κινεζική πλευρά. Αξίζει να
σημειωθεί ότι μικρά συνοριακά επεισόδια λάμβαναν χώρα για χρόνια. Οι τρεις μάχες
του Μαρτίου 1969 πάντως άφησαν δεκάδες νεκρούς και οδήγησαν σε συγκέντρωση
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ισχυρών σοβιετικών δυνάμεων στα διμερή σύνορα. Νέα μεθοριακή μάχη ξέσπασε τον
Αύγουστο.85
Ο Πρόεδρος Richard Nixon δημιούργησε το άνοιγμά του στον Μάο Τσε
Τουνγκ εν μέσω αυτής της οξείας κινεζικής στρατιωτικής έντασης και προβλέψεων
για πόλεμο.86 Το επιτυχημένο άνοιγμα δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο για την ανάλυση
των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Σοβιετικής
Ένωσης.87 Αυτό το λεγόμενο τρίγωνο μεγάλης ισχύος έγινε κεντρικό σημείο των
προσπαθειών των ΗΠΑ να διατηρήσουν μια πλεονεκτική θέση στις σχέσεις με το
Πεκίνο και τη Μόσχα.
Το άνοιγμα του Μάο προς τις ΗΠΑ έβγαλε την Κίνα από την απομόνωση και
δρομολόγησε μακροπρόθεσμα την ένταξή της στο ανοικτό διεθνές οικονομικό
σύστημα. Πιο άμεσα λειτούργησε ως εργαλείο για την εξισορρόπηση της σοβιετικής
ισχύος. Με την κίνηση αυτή ο Μάο έβγαλε την Κίνα από μια επικίνδυνη γεωπολιτική
κατάσταση.
Τέλος, η Ρωσία και η Κίνα υπέγραψαν συμφωνία-ορόσημο στις 21 Ιουλίου
2008, που έληξε επίσημα όλες τις εκκρεμείς εδαφικές διαφορές μεταξύ των δύο
χωρών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ρωσία παρέδωσε το νησί Yinlong (γνωστό ως
Tarabarov στη Ρωσία) και το μισό του νησιού Heixiazi (ή BolshoiUssuriysky) στη
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συμβολή των ποταμών Amur και Ussuri, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για
στενότερες στρατηγικές και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα88.
Η πολιτική στρατηγική πίσω από την εδαφική διευθέτηση θεωρείται η
ενίσχυση της ρωσο-κινεζικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση
της αυξανόμενης πίεσης σε μια σειρά μετώπων και προς τις δύο χώρες από τις ΗΠΑ
και από τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ.89
4.2 Η σημερινή κατάσταση των σινο-ρωσικών σχέσεων
Μέχρι την κρίση της Ουκρανίας το 2014 οι σινο-ρωσικές σχέσεις ήταν στενές,
φιλικές και υγιείς. Και οι δυο χώρες είχαν θετική στάση η μία απέναντι στην άλλη. 90
Κάθε πλευρά ήταν διακριτική για ζητήματα που είναι πρωταρχικής σημασίας για τον
εταίρο τους: για την Κίνα, η Βόρεια Κορέα, για τη Ρωσία, η Ουκρανία και η Συρία.
Η στροφή της Κίνας στον πραγματισμό κάτω από τον Deng Xiaoping και
αργότερα η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης απομάκρυνε το στοιχείο της
ιδεολογικής αντιπαλότητας από τη σχέση τους. Και οι δύο χώρες έχουν καλούς
λόγους για στρατηγική συνεργασία91: Και οι δύο αντιτίθενται σε έναν κόσμο που
κυριαρχείται από μία και μοναδική υπερδύναμη. Αμφότεροι αισθάνονται ότι
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απειλούνται από την μονομερή προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών και τον
παρεμβατισμό της. Οι οικονομίες τους είναι συμπληρωματικές, με τη Ρωσία να
παρέχει στρατιωτικό εξοπλισμό, ενέργεια και πρώτες ύλες, ενώ η Κίνα παρέχει
κεφάλαια και καταναλωτικά αγαθά. Έχουν κοινό συμφέρον να μην επιτρέψουν στην
Κεντρική Ασία να αποτελέσει έδαφος αναπαραγωγής για την τρομοκρατία.
Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες από το ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας
στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν την
ευνοούμενη θέση στο στρατηγικό τρίγωνο μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνο,
με την έννοια της καλύτερης σχέσης με τις άλλες δύο. Η Κίνα κατέχει τώρα αυτή τη
θέση92. Η διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης ουσιαστικά αναίρεσε τη ρωσική απειλή
στα κινεζικά μάτια και μείωσε σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο της αντιπαλότητας στις
διμερείς σχέσεις τους. Από την πλευρά της Κίνας, αυτή είναι μια επιθυμητή εξέλιξη.
Προφανώς είναι λιγότερο στα μάτια των Ρώσων, οι οποίοι λυπούνται για την πτώση
τους από υπερδύναμη, ανησυχούν για την ταχεία άνοδο της Κίνας και αγωνίζονται
για τη σχέση τους με το Πεκίνο.
Εντούτοις, τα κοινά συμφέροντα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας είναι αρκετά για να
ελέγξουν τις στρατηγικές ανασφάλειες της Ρωσίας93, που προκύπτουν από την άνοδο
της Κίνας και από τις φιλοδοξίες της να επεκτείνει την επιρροή της στην Κεντρική
και Νότια Ασία και τη Μέση Ανατολή. Μέχρι τώρα καμία από τις δύο χώρες δεν είχε
πιστέψει ότι τα συμφέροντά της θα εξυπηρετηθούν με τη διαμόρφωση μιας
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στρατηγικής συμμαχίας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και αυτή η άποψη
είναι ισχυρότερη στην Κίνα.
Οι στατιστικές μιλούν από μόνες τους. Αν και το σινο-ρωσικό εμπόριο αυξήθηκε
εικοσαπλάσια τα τελευταία 25 χρόνια, αγγίζοντας το επίπεδο των περίπου 95
δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2014, το εμπόριο της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες
ήταν έξι φορές μεγαλύτερο το 2013 και δέκα φορές μεγαλύτερο το 2015.94 Οι
κινεζικές επενδύσεις επεκτείνονται στη Ρωσία και στα κράτη της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης και η Κίνα είναι πλέον ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας.
Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες ρωσικές επενδύσεις στην
Κίνα, σε αντίθεση όμως με τις εκατοντάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων δυτικών
επενδύσεων.
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Εικόνα 3. Κορυφαίοι εμπορικοί εταίροι Ρωσίας και Κίνας
Επιπλέον οι ηγέτες της Κίνας συνειδητοποιούν ότι η εμφανής εχθρότητα προς
τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να διακινδυνεύσει τον στρατηγικό στόχο της
διατήρησης της Ταϊβάν στα πλαίσια της Κίνας. Από τη σημαντική πρόοδο στις
σχέσεις Κίνας- ΗΠΑ, που ξεκίνησαν από τον Richard Nixon στις αρχές της δεκαετίας
του 197095, οι διαδοχικές αμερικανικές διοικήσεις ευνόησαν τις ειρηνικές και
εποικοδομητικές διασυνοριακές σχέσεις και την ανάπτυξη ευρέων κοινών
συμφερόντων στο εμπόριο, τις επενδύσεις και τις επικοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ
της Ταϊβάν και της ηπειρωτικής χώρας. Μια απόφαση της Κίνας να συνάψει μια
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εταιρική σχέση με τη Ρωσία, η οποία θα ήταν σαφώς προσανατολισμένη ενάντια στις
Ηνωμένες Πολιτείες, θα αύξανε την πιθανότητα οι ΗΠΑ να αρχίσουν εκ νέου να
θεωρούν την Ταϊβάν στρατηγικό πλεονέκτημα για την αντιμετώπιση μιας
ανταγωνιστικής Κίνας, υπονομεύοντας έτσι τον στόχο ενοποίησης της με το Πεκίνο.
4.3 Ο αντίκτυπος της αντιπαράθεσης στην Ουκρανία
Μετά την εμφάνιση της αντιπαράθεσης του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία για την
Ουκρανία το 2014, οι σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας έχουν γίνει επικίνδυνα
στενές.96 Κάτω από τις επιπτώσεις των δυτικών κυρώσεων, η Ρωσία άρει τώρα τις
επιφυλάξεις της που είχαν περιορίσει τη συνεργασία της με την Κίνα σε τομείς όπως
η ενέργεια, η περιφερειακή ανάπτυξη υποδομών, η ασφάλεια στην Κεντρική και
Νότια Ασία και η πώληση προηγμένων όπλων.
Για να κατανοήσουμε τη δυναμική της σινο-ρωσικής σχέσης από το 2014 και
μετά είναι σημαντικό να εξετάσουμε το ζήτημα, αν ο εναγκαλισμός του Vladimir
Putin προς την Κίνα, είναι συνάρτηση της εγγενούς εχθρότητας του προς τη Δύση ή,
αν η δυτική αποτυχία να διαβάζει με ακρίβεια τα ρωσικά σήματα για την ένταξη στο
ΝΑΤΟ της Γεωργίας και της Ουκρανία, παρήγαγε μια αναπόφευκτη αντιπαράθεση,
των οποίων οι συνέπειες οδήγησαν τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Αν και οι δύο
παράγοντες μπορεί να έχουν παίξει κάποιο ρόλο, ο τελευταίος παράγοντας είναι
αναμφισβήτητα ο πιο σημαντικός.97 Στο βαθμό που οι πράξεις της Δύσης στην
Ευρώπη εξηγούν εν μέρει την σημερινή αφύσικη στενή σχέσης της Μόσχας με το
96
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Πεκίνο, τότε η χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας στην Ευρώπη θα
μπορούσε να βοηθήσει στην αποκατάσταση ενός πιο κανονικού και περιορισμένου
σχεδίου συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας.
Οι Κινέζοι έχουν ένα ρητό που λέει ότι «όταν το μπεκατσίνι και η αχιβάδα
παλεύουν, ο ψαράς είναι εκείνος που ωφελείται». Με άλλα λόγια είναι το τρίτο μέρος
που επωφελείται από μια σύγκρουση μεταξύ δύο άλλων μερών. Η Κίνα έχει
επωφεληθεί από την αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης για την Ουκρανία και
αυτό αντικατοπτρίζεται στην τρέχουσα κατάσταση των σινο-ρωσικών σχέσεων.
Παρόλο που η σχέση είναι πλέον αφύσικα στενή και αναμένονται αναπροσαρμογές
στο μέλλον, η στήριξη κοινών συμφερόντων εξακολουθεί να επαρκεί για να
αντισταθμίσει τις στρατηγικές ανησυχίες της Ρωσίας σχετικά με το αυξανόμενο
κύρος της Κίνας στις παγκόσμιες υποθέσεις, μεταξύ άλλων και στο κατώφλι της
Ρωσίας. Ο Xi Jinping δεν ακολουθεί πλέον τον προηγούμενο κανόνα ότι η Ρωσία δεν
θα επιδιώξει να εμποδίσει την κινεζική οικονομική επέκταση στην Κεντρική Ασία και
η Κίνα με τη σειρά της θα σέβεται τα πρωταρχικά συμφέροντα ασφάλειας της Ρωσίας
σε χώρες που αποτελούσαν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Βραχυπρόθεσμα, αυτά τα
ζητήματα δεν θα αποσταθεροποιήσουν τη σινο-ρωσική σχέση, αν και με την πάροδο
του χρόνου τα ασυμβίβαστα αυτά στοιχεία θα μπορούσαν να γίνουν πιο έντονα.
4.4 Μια σταθερή αλλά μη ισορροπημένη στρατηγική εταιρική σχέση
Σε άρθρο στο Foreign Affairs το 2016 της πρώην κινέζας υπουργού
Εξωτερικών Fu Ying στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων παρέχεται ένα χρήσιμο
χαρακτηριστικό της κινεζικής αντίληψης για τη σινο-ρωσική σχέση.98 Τη
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χαρακτηρίζει ως μια σταθερή στρατηγική εταιρική σχέση, όχι ως «γάμο ευκαιρίας»
και ως «σύνθετη, εύρωστη και βαθιά ριζωμένη». Η Fu καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι «οι αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έχουν φέρει
κοντά τις δύο χώρες». Αυτός είναι ένας ευγενικός τρόπος να ειπωθεί ότι η
αμερικανική συμπεριφορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, την οποία και οι δύο
χώρες θεωρούν αλαζονική και αυθαίρετη, τους έχει οδηγήσει προς μια στενότερη
σχέση.
Ταυτόχρονα η Fu ειλικρινά αναγνωρίζει ότι η άνοδος της Κίνας έχει
προκαλέσει δυσφορία μεταξύ ορισμένων Ρώσων. Συγκεκριμένα η Ρωσία εξακολουθεί
να μιλάει για την «κινεζική απειλή». Η δημοσκόπηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για
το 2008 έδειξε ότι περίπου το 60% των Ρώσων φοβόταν ότι η κινεζική μετανάστευση
στις παραμεθόριες περιοχές της Ρωσικής Άπω Ανατολής θα απειλούσε την εδαφική
ακεραιότητα της Ρωσίας, ενώ το 41% πιστεύει ότι μια ισχυρότερη Κίνα θα έβλαπτε
τα συμφέροντα της Ρωσίας. Επιπλέον, οι Ρώσοι ανησυχούν ότι η Κίνα ανταγωνίζεται
για επιρροή στη γειτονιά τους. Η Μόσχα αρχικά ήταν απρόθυμη να στηρίξει την
πρωτοβουλία ‘’Belt and Road’’ του Πεκίνου, πριν τελικά την αγκαλιάσει το 2014
(μετά την κρίση με τη Δύση λόγω της Ουκρανίας).
Από την κινεζική πλευρά η Fu σημειώνει ότι ορισμένοι στην Κίνα συνεχίζουν
να τρέφουν ιστορικά παράπονα σχετικά με τη Ρωσία. Παρά την επίσημη επίλυση του
ζητήματος των συνόρων, οι Κινέζοι σχολιαστές εξακολουθούν να κάνουν κρίσιμες
αναφορές στα σχεδόν 600.000 τετραγωνικά μίλια της κινεζικής επικράτειας, τα οποία
η τσαρική Ρωσία είχε προσαρτήσει στα τέλη του 19ου αιώνα.99 Δεν υπάρχει, επίσης,
αμφιβολία ότι η Κίνα έχει επιφυλάξεις σχετικά με τη ρωσική συμπεριφορά στην
Ουκρανία. Ενώ το Πεκίνο σταμάτησε την άμεση κριτική, η Fu σημείωσε ότι μετά την
99
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προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 ο εκπρόσωπος του κινεζικού
Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε κατηγορηματικά ότι η ανεξαρτησία, η κυριαρχία
και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά. Σε τριμερή
διάσκεψη Κίνας-Ρωσίας-ΗΠΑ

που διοργανώθηκε από την Κίνα, ένας Κινέζος

ειδικός σε θέματα που αφορούν τη Ρωσία δήλωσε στους Ρώσους συμμετέχοντες ότι
οι ενέργειες της χώρας τους στην Ουκρανία είχαν συνέπειες για την Ανατολική
Ασία.100
Δύο πτυχές της συμπεριφοράς της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικές για την Κίνα. Πρώτον, η χρήση δημοψηφίσματος στην Κριμαία για να
υποστηριχθεί ο διαχωρισμός της Κριμαίας από την Ουκρανία και την επιστροφή της
στη Ρωσία. Αυτή η απόφαση έθεσε ένα ανεπιθύμητο προηγούμενο από την πλευρά
της Κίνας. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Chen Shui-bian στην Ταϊβάν από το
2000 έως το 2008, το Πεκίνο αντέδρασε κατηγορηματικά στις προτάσεις του Chen να
διοργανώσει δημοψηφίσματα στην Ταϊβάν για θέματα όπως η ένταξη στο ΟΗΕ. Το
Πεκίνο είδε τέτοια μέτρα ως μέσο κινητοποίησης της κοινής γνώμης στην Ταϊβάν
υπέρ της ανεξαρτησίας. Δεύτερον, η απροκάλυπτη διείσδυση του Putin με όπλα και
στρατεύματα στην ανατολική Ουκρανία για να εμποδίσει το Κίεβο να επανακτήσει
τον κεντρικό έλεγχο εξελίχθηκε στο χειρότερο εφιάλτη της Κίνας. Είναι ακριβώς
αυτού του είδους της συμπεριφορές που το Πεκίνο φοβάται σε σχέση με τις
αυτονομιστικές περιοχές του Θιβέτ και του Σινγιάνγκ. Η Κίνα, επίσης, δεν έχει
ξεχάσει την υποστήριξη της CIA στους αυτονομιστές στο Θιβέτ κατά τη δεκαετία του
1950 και του 1960.
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Αυτές οι διαφορές, ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπερεκτιμηθούν. Προς το παρόν
υπάρχει ελάχιστη ή καμία εξωτερική στήριξη για αποσχιστικά στοιχεία στην Κίνα. Το
Πεκίνο διάκειται, επίσης, φιλικά προς τη στάση της Ρωσίας, που δεν επιθυμεί την
επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, ακόμη και αν θεωρεί τη ρωσική
συμπεριφορά στην Ουκρανία ως ανεπιθύμητη από την άποψη των συμφερόντων της
Κίνας.
Συνολικά στα 25 χρόνια από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οι
ανησυχίες της Κίνας για τη σοβιετική απειλή έχουν αντικατασταθεί από την αίσθηση
ότι οι συνεργατικές σχέσεις τους θα εξυπηρετήσουν τα κινεζικά συμφέροντα. Οι
Κινέζοι ηγέτες δεν έχουν να εκφράσουν καμία στρατηγική ανησυχία για τη Ρωσία
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και είναι ευτυχείς που οι σχέσεις με τη Μόσχα
είναι καλές και γίνονται καλύτερες.101 Η Ρωσία, αντιθέτως, εξακολουθεί να έχει
στρατηγικές ανησυχίες για τη μελλοντική συμπεριφορά του αναδυόμενου κινεζικού
κολοσσού, ακόμη και αν το Πεκίνο αντιμετωπίζει τη Μόσχα ως πραγματικό φίλο,
που έχει ανάγκη.
Αυτές οι εντάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψιν, όταν αξιολογούνται οι
συνέπειες των σύγχρονων σινο-ρωσικών σχέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η
εγγύτητα της σχέσης επί του παρόντος έχει τη δυνατότητα να έχει αρνητικές
επιπτώσεις σε πλήθος συμφερόντων εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ σε όλο τον
κόσμο, ειδικά σε περιοχές όπου η διοίκηση Trump θα αντιμετωπίσει τρομακτικές
προκλήσεις. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν πολιτικές διαφορές ανάμεσα στο Πεκίνο και
τη Μόσχα όσον αφορά στις διμερείς σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα
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περιορίσουν, αλλά δεν θα αναιρέσουν, την πρόκληση που θέτει η σημερινή στενή
ευθυγράμμιση μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. 102
Αξίζει να εξετασθούν τρεις περιοχές όπου η επίδραση των στενότερων σινορωσικών σχέσεων θα είναι μεγαλύτερη για τα συμφέροντα της Δύσης και των ΗΠΑ:
η Κεντρική Ασία, η Μέση Ανατολή και η Βορειοανατολική Ασία. Εξίσου σημαντική
με τη διμερή σχέση Ρωσίας-Κίνας, θα είναι και η πολιτική των ΗΠΑ και η δυναμική
του στρατηγικού τριγώνου (Ρωσία-Κίνα-ΗΠΑ).103
4.5 Κινεζικές προοπτικές στη σινο-ρωσική σχέση
Πόσο ισχυρή είναι η σχέση αυτή από την άποψη της Κίνας και τι την κάνει
πολύτιμη για το Πεκίνο; Ποιά κίνητρα έχει η Κίνα για να ενισχύσει περαιτέρω την
εταιρική της σχέση με τη Ρωσία;104 Πώς αξιολογεί η Κίνα τα αποτελέσματα μέχρι
τώρα και ποιοί είναι οι περιορισμοί αυτής της σχέσης από την άποψη της Κίνας;
Τέλος, ποιές είναι οι συνέπειες για την πολιτική των ΗΠΑ;
Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα
εξερευνώντας τις κινεζικές προοπτικές για τη σινο-ρωσική σχέση. Διαπιστώνεται ότι
η Κίνα έχει πολλά ισχυρά κίνητρα για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης της με τη
Ρωσία, καλύπτοντας την οικονομική, στρατιωτική και διπλωματική συνεργασία.
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Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα κίνητρα θα παραμείνουν ισχυρά για το
προσεχές μέλλον, ενώ το κόστος για την Κίνα θα παραμείνει χαμηλό.
Επιπλέον, η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ρωσίας υπό τη σημερινή διοίκηση,
και ίσως και με τις μελλοντικές, θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στη σχέση ΡωσίαςΚίνας. Ανάλογα με την πορεία της σχέσης ΗΠΑ-Κίνας υπό τον Πρόεδρο Donald
Trump, το Πεκίνο και η Μόσχα μπορεί πραγματικά να έρθουν πιο κοντά. Όπως
έγραψε πρόσφατα ο Fu Ying, η σινο-ρωσική σχέση έχει γίνει περισσότερο
στρατηγική εταιρική σχέση παρά «γάμος ευκαιρίας», όπως καταδεικνύεται από τους
στενότερους διπλωματικούς, οικονομικούς, αλλά και τους δεσμούς ασφάλειας μεταξύ
των δύο χωρών.105 Μεγαλύτερες προστριβές στη σχέση ΗΠΑ-Κίνας θα επιταχύνουν
αυτή την τάση, μέσα βέβαια στα όρια των ενυπαρχουσών σχέσεων Κίνας-Ρωσίας.
Οι Κινέζοι πολιτικοί γνωρίζουν καλά τους περιορισμούς της σινο-ρωσικής
σχέσης. Έχουν έντονη συνείδηση τόσο της ιστορικής τους πορείας όσο και των
παραγόντων που μπορούν να αποδυναμώσουν τους δεσμούς Πεκίνου - Μόσχας,
όπως συνέβη και στο παρελθόν. Όπως ο Fu Ying υπογράμμισε σε ένα πρόσφατο
άρθρο, που αναφέρεται στις απόψεις της Κίνας σχετικά με τη σινο-ρωσική σχέση, «το
Πεκίνο και η Μόσχα είναι κοντά, αλλά όχι σύμμαχοι».106 Επιπλέον, η Κίνα δεν
επιδιώκει να μετασχηματίσει τη σχέση της με τη Ρωσία σε μια επίσημη συμμαχία.
Η σχέση μεταξύ Κίνας και Ρωσίας απολαμβάνει μια σταθερή και ουσιαστική
σύγκλιση τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου, από τη πλευρά της Κίνας. Αυτό
έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη συχνά ταραχώδη, και μερικές φορές εξαιρετικά
ασταθή σχέση τους κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Στις αρχές της δεκαετίας
του 1990, η Κίνα και η Ρωσία ομαλοποίησαν τη σχέση τους, βασιζόμενες σε μεγάλο
105
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βαθμό στην τακτική αποδοχής και συμβιβασμού με τα συμφέροντα του άλλου107.
Αυτό οδήγησε στη συνέχεια, σε αυτό που ένας αναλυτής ονομάζει «άξονας
ευκαιρίας».108 Το 2001 οι δύο χώρες υπέγραψαν τη Συνθήκη καλής γειτονίας και
φιλικής συνεργασίας. Η σχέση έχει εξελιχθεί από τότε σε μια «συνολική στρατηγική
εταιρική σχέση συντονισμού». Η αρχική επεισοδιακή σύγκλιση μετατράπηκε σε
εταιρική σχέση διαρκούς στρατηγικής αξίας και για τις δύο χώρες. Εν ολίγοις,
μεγάλωσαν μαζί.
Όπως διαπίστωσαν οι Wang Sheng και Luo Xiao του Πανεπιστημίου Jilin, «το
πρώτο υπερπόντιο ταξίδι του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του το 2013 ήταν στη Ρωσία, υποδηλώνοντας τον μοναδικό ρόλο της
χώρας αυτής στην εξωτερική στρατηγική της Κίνας και υποδεικνύοντας τη σημασία
της Κίνας και της Ρωσίας να καταβάλουν κοινή προσπάθεια για την οικοδόμηση ενός
νέου τύπου σχέσεων μεγάλης δύναμης».109 Επιπλέον, σε δήλωση του Δεκεμβρίου του
2016, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Wang Yi χαιρέτισε τις συχνές συναντήσεις
μεταξύ του Xi και του Vladimir Putin, τονίζοντας τη σημασία τους για τα
συμφέροντα ασφαλείας της Κίνας:
«Και οι δύο αρχηγοί κρατών συναντήθηκαν πέντε φορές μέσα στο έτος και έκαναν νέα
στρατηγικά σχέδια και συμφωνίες για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων εν ευθέτω
χρόνο, αναβαθμίζοντας τη στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας-Ρωσίας σε υψηλότερο
επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια η λειτουργία των σχέσεων Κίνας-Ρωσίας σε υψηλό
επίπεδο και η συνολική διμερής συνεργασία σε διάφορους τομείς όχι μόνο έφερε οφέλη
107
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για τις δύο χώρες και τους δύο λαούς, αλλά εισήγαγε επίσης ισχυρή θετική ώθηση στην
περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ειρήνη. Ο στρατηγικός συντονισμός
Κίνας-Ρωσίας έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τις διμερείς σχέσεις και αποτελεί
σημαντικό

θεμέλιο

για

την

εξασφάλιση

της

παγκόσμιας

ειρήνης

και σταθερότητας.»110
4.5.1 Κινεζικά κίνητρα
Υπάρχει μια ποικιλία κινήτρων που ενθαρρύνουν την επιδίωξη της Κίνας να
πλησιάσει περισσότερο τη Ρωσία σε μια πιο συνεργατική σχέση. Αυτά τα κίνητρα
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
•

αντιμετώπιση της ηγεμονίας των ΗΠΑ

•

αντιμετώπιση της αντιλαμβανόμενης εξάπλωσης της δημοκρατίας και

υπονόμευσή της
•

εναντίωση στη πολιτική άμυνας των ΗΠΑ που, κατά την άποψη της

Κίνας, υπονομεύει τη στρατηγική σταθερότητα της περιοχής
•

εναντίωση στην πολιτική άμυνας των ΗΠΑ στο διάστημα και στον

κυβερνοχώρο
•

πρόσβαση σε στρατιωτικό υλικό και στην προηγμένη αμυντική

•

επέκταση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών με τη Ρωσία

•

πρόσβαση στου ρωσικούς ενεργειακούς πόρους

τεχνολογία

Το άθροισμα αυτών των κινήτρων είναι πράγματι σημαντικό, καλύπτοντας τις
κινεζικές αντιλήψεις σε ότι αφορά την παγκόσμια τάξη, τα συμφέροντα και τις

110
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προτιμήσεις της Κίνας για την παγκόσμια ασφάλεια, τις οικονομικές και τις
διπλωματικές της υποθέσεις. Συγκεκριμένα οι τομείς σύγκλισης στα κινεζικά και
ρωσικά συμφέροντα είναι ευρείς και ουσιαστικοί. Καλύπτουν τόσο τα υλικά όσο και
τα μη υλικά κινεζικά συμφέροντα και περιλαμβάνουν κινεζικές αντιλήψεις και
ενδιαφέροντα που είναι διαρκή. Αυτό συνιστά μια ισχυρή βάση για τη σινο-ρωσική
συνεργασία τόσο για το βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα (0-3 έτη), όσο και για το
μεσοπρόθεσμο (3-5 χρόνια).111
4.5.1.1 Αντισταθμίζοντας την παγκόσμια επιρροή των ΗΠΑ
Τα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα συγκλίνουν περισσότερο με την επιθυμία
να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην κυρίαρχη - επικρατούσα επιρροή των ΗΠΑ,
περιορίζοντας ουσιαστικά την ευρέως αποδεκτή ισχύ των ΗΠΑ. Όπως λέει ο Fu
Ying, «η συνεργασία τους ευνοεί την ισορροπία στο διεθνές σύστημα και μπορεί να
διευκολύνει την επίλυση ορισμένων διεθνών προβλημάτων». 112 Κινέζοι αναλυτές,
που μπορούν να μιλήσουν απερίφραστα, επισημαίνουν ότι η Κίνα θεωρεί τη Ρωσία
χρήσιμο αντίβαρο στην αμερικανική εξουσία, και οι περισσότεροι Κινέζοι πιστεύουν
ότι η Ρωσία εκτιμά την σινο-ρωσική συνεργασία για τον ίδιο λόγο.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Liu Fenghua της Κινεζικής Ακαδημίας
Κοινωνικών Επιστημών, ένας σημαντικός στόχος, στον οποίο επικεντρώνεται η σινορωσική διπλωματική συνεργασίας, είναι ο «έλεγχος των Ηνωμένων Πολιτειών». Ο
Liu υποστηρίζει ότι η συνεργασία με τη Ρωσία προσέφερε στην Κίνα πλεονεκτήματα
σε διάφορα, συγκεκριμένα θέματα, όπως

«η εναντίωση στην επέκταση του

αμερικανικού συστήματος στρατιωτικών και πολιτικών συμμαχιών σε χώρες που
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βρίσκονται στην περιφέρεια της Κίνας και της Ρωσίας ή την ενίσχυση της εξάπλωσης
στρατιωτικών

δυνάμεων,

την

εναντίωση

στην

έναρξη

του

πολέμου

στο

Κοσσυφοπέδιο από τις ΗΠΑ, την αντίθεση στην ανάπτυξη των αμερικάνικων
πυραυλικών συστημάτων, την εναντίωση στην εξάπλωση των όπλων στο διάστημα,
την αντίθεσή τους σε ένα μονοπολικό σύστημα παγκόσμιας τάξης και στην
εγκαθίδρυση μιας νέας διεθνούς πολιτικής και οικονομικής τάξης»113
Τόσο το Πεκίνο όσο και η Μόσχα πιστεύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
κατέχουν υπέρμετρη εξουσία στο διεθνές σύστημα (ασκείται με διάφορους τρόπους)
και ότι η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω μιας συνεχιζόμενης
συνεργασίας σε διπλωματικά, στρατιωτικά και οικονομικά ζητήματα.
Συγκεκριμένα, και οι δύο βλέπουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις συμμαχίες
τους (τις πέντε Ασιατικές συμμαχίες για την Κίνα, το ΝΑΤΟ για τη Ρωσία) ως τις
σοβαρότερες απειλές για τα περιφερειακά τους συμφέροντα και το κύριο εμπόδιο
στην ανάπτυξη αντίστοιχων ικανοτήτων για τη διαμόρφωση ενός περιφερειακού
περιβάλλοντος ασφαλείας προς το συμφέρον τους.
Μια σημαντική διάσταση αυτού του κινήτρου είναι ότι η Ρωσία και η Κίνα
έχουν ελαφρώς διαφορετικούς στόχους, οι οποίοι με τη σειρά τους διαμορφώνουν μια
διαφορετική θεωρία για το ρόλο τους στις διεθνείς υποθέσεις και τη θέση τους στο
διεθνές σύστημα. Η Ρωσία θεωρεί τον εαυτό της ως μια παγκόσμια δύναμη με
πολλαπλά περιφερειακά συμφέροντα. Ως εκ τούτου, επιδιώκει να απωθήσει την
αντιλαμβανόμενη υπεροχή της ισχύς των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς. Η Ρωσία του Putin
είναι αρκετά άνετη με τις δημόσιες και συνεχείς τριβές που παρουσιάζονται στις
σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας. Αντίθετα, η Κίνα βλέπει τον εαυτό της πρωτίστως ως
113
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fazhan”[China-Russia Strategic Partnership: From Diplomatic Support to Mutual Development],
Journal of Russian Studies, no. 6 (2015): 13.
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περιφερειακή δύναμη στην Ασία, με αυξανόμενα όμως παγκόσμια συμφέροντα. Σε
ότι αφορά στην εξισορρόπηση του διεθνούς συστήματος, το Πεκίνο δεν είναι ακόμη
έτοιμο να ενεργήσει ως παγκόσμια δύναμη, αλλά κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Ως εκ τούτου, εστιάζει περισσότερο στην απώθηση των Ηνωμένων Πολιτειών από
την Ασία. Η Κίνα είναι λιγότερο άνετη από τη Ρωσία στις τριβές των σχέσεων ΗΠΑΚίνας και ευχαρίστως αφήνει τη Ρωσία να πάρει το προβάδισμα στην αντιμετώπιση
της αμερικανικής δύναμης σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως η Μέση Ανατολή. 114
Υπάρχει, επίσης, μια σημαντική οικονομική διάσταση στην κινεζική δυσφορία
αναφορικά με την ηγεμονία των ΗΠΑ. Το Πεκίνο είναι βαθιά ανήσυχο με τον
πρωταγωνιστικό ρόλο του δολαρίου στις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις: το εμπόριο,
τις επενδύσεις, τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη. Η προσπάθεια της Κίνας να
«διεθνοποιήσει» το γιουάν βασίζεται σε αυτή την ανησυχία.115 Είναι επίσης
ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα κινεζικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι γεμάτα με
ιστορίες για το πώς το σινο-ρωσικό εμπόριο διευθετείται στο κινεζικό νόμισμα και
όχι σε δολάρια.
Συγκεκριμένα, η έκδοση του Ιανουαρίου 2017 της έκθεσης «Global
Trends»116 του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών περιγράφει τη Ρωσία και την Κίνα
ως συνεργαζόμενες στην προσπάθεια προώθησης των φιλοδοξιών τους. Σε πολλές
από αυτές τις περιπτώσεις η συνεργασία τους έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα
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των ΗΠΑ, εν μέρει επειδή αντιλαμβάνονται τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση σε
σχετική παρακμή.117 Εάν οι Κινέζοι ηγέτες συνεχίσουν να εκτιμούν ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες και η Δύση γενικότερα βρίσκονται πράγματι σε σχετική παρακμή ή αν οι
Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμηθεί και θεωρηθούν ολοένα και πιο απρόθυμες να
διαδραματίσουν παγκόσμιο ηγετικό ρόλο, αυτές οι μεταβαλλόμενες συνθήκες θα
επηρεάσουν αναμφίβολα τον τρόπο με τον οποίο η Κίνα θα βλέπει την ικανότητά της
να επεκτείνει την παγκόσμια επιρροή της και να αντισταθεί στις πιέσεις των
Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία ή και παγκοσμίως.
Το φυσικό ερώτημα που τίθεται είναι αν η υποτιθέμενη παρακμή των ΗΠΑ
και της Δύσης αποδυναμώνει τα κινεζικά και τα ρωσικά κίνητρα για στενή
συνεργασία μεταξύ τους. Εάν η παρουσία και η επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών
και της Δύσης μειωθεί, τότε αυτό θα μπορούσε να μειώσει τα κινεζικά και ρωσικά
κίνητρα για εξισορρόπηση των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους είτε ως
συνεργάτες είτε μεμονωμένα.
Από την άλλη πλευρά, είναι εξίσου πιθανό να υπάρξει και να βρει εφαρμογή
μια τελείως διαφορετική λογική. Η πτώση της ισχύος των ΗΠΑ και της Δύσης θα
μπορούσε να προσθέσει, αντί να μειώσει, κίνητρα για στενότερη σινο-ρωσική
συνεργασία, επιδιώκοντας την προώθηση των συμφερόντων τους, καθώς η επιρροή
των ΗΠΑ υποχωρεί. Η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να αναλάβουν περισσότερες
δράσεις σε παρουσιαζόμενες ευκαιρίες για να προωθήσουν την επιρροή και τα
συμφέροντά τους εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης, με το
ενδεχόμενο κόστος να είναι αρκετά μικρό.
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4.5.1.2

Αντιμετώπιση

–

υπονόμευση

της

προώθησης

της

δημοκρατίας
Το Πεκίνο είναι από καιρό ανήσυχο για την πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με
την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Μετά την σφαγή
της πλατείας Tiananmen το 1989, η ανησυχία της Κίνας επικεντρωνόταν κυρίως στην
επίμονη αμερικανική κριτική για την κακή (και επιδεινούμενη) κατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Οι Κινέζοι πολιτικοί αντιλαμβάνονται αυτήν
την κριτική ως ένδειξη έλλειψης σεβασμού εκ μέρους των ΗΠΑ και της Δύσης για το
πολιτικό τους σύστημα, υπονομεύοντας τη νομιμότητά τους. Ανησυχούν, επίσης, για
τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Δύσης, που υπονομεύουν την κοινωνική και
πολιτική τους σταθερότητα με τις προσπάθειές τους για την οικοδόμηση μιας
κοινωνίας των πολιτών στην Κίνα μέσω υποστηριζόμενων προγραμμάτων, όπως αυτά
για την προώθηση του κράτους δικαίου.
Το 2011 αυτή η γενική ανησυχία της κινεζικής πλευράς, σχετικά με την
πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΠΑ, εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη ανησυχία
για τις στρατηγικές προθέσεις των ΗΠΑ. Οι Κινέζοι ηγέτες ήταν πεπεισμένοι ότι οι
Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν πίσω από την κοινωνική επανάσταση στη Μέση
Ανατολή και ένιωθαν έντονα ότι ήταν ευάλωτοι σε μια τέτοια αστάθεια. Κάτω από
την ηγεσία του Hu Jintao ξεκίνησε μια καταστολή των βασικών πολιτειακών και
πολιτικών ελευθεριών και επεκτάθηκε κάτω από τον Xi Jinping.
Μετά την Αραβική Άνοιξη ο Putin επανεκλέγεται στην προεδρία της Ρωσίας
και ο Xi γίνεται ο κορυφαίος ηγέτης της Κίνας. Τόσο ο Putin όσο και ο Xi
επικεντρώθηκαν, μετά την ανάληψη της εξουσίας τους, στην εγκαθίδρυση της
εσωτερικής πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας, ενώ η κοινή αντίληψή τους για
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την απειλή από την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
από τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες έφερε τους δύο ηγέτες πιο κοντά. Η
«Euromaidan revolution» του 2014 στην Ουκρανία επιβεβαίωσε μόνο τις απόψεις
τους και ενδυνάμωσε αυτή την πτυχή της σινο-ρωσικής συνεργασίας, όπως το έκανε
και η πολιτική αστάθεια στο Χονγκ Κονγκ το φθινόπωρο του 2014.
4.5.1.3 Εναντίωση στις προσπάθειες των ΗΠΑ για υπονόμευση της
στρατηγικής σταθερότητας
Η Κίνα βλέπει τη Ρωσία να μοιράζεται το ενδιαφέρον της να αντιταχθεί στις
ενέργειες των ΗΠΑ που υπονομεύουν τη στρατηγική σταθερότητα στις διμερείς τους
σχέσεις.118

119

περιφερειακά

Και οι δύο χώρες έχουν ανησυχίες σχετικά με τα εθνικά και
προγράμματα

αντιπυραυλικής

άμυνας

των

ΗΠΑ,

όπως

αντικατοπτρίζεται σε κοινή δήλωση για την «ενίσχυση της παγκόσμιας στρατηγικής
σταθερότητας» που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο του 2016. Η δήλωση
υπογράμμισε «τους αρνητικούς παράγοντες» που επηρεάζουν τη στρατηγική
σταθερότητα,

συμπεριλαμβανομένης

της

«μονομερούς

ανάπτυξης

των

αντιπυραυλικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο».120 Όπως φανερώνει η δήλωση
αυτή, ένας από τους λόγους που η Κίνα θεωρεί τη Ρωσία ως έναν χρήσιμο εταίρο
είναι η κοινή αντίθεση τους στα εν λόγω προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του

118

Jacob Stokes and Alexander Sullivan, "The Sino-Russo Rundown: Two Futures for Russia and
China—And How the United States Should Respond," Foreign Affairs, last modified August 16, 2015,
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-08-16/sino-russo-rundown.
119

Andrey Volodin, ""Love triangle": Russia – China – USA," The Voice of Russia, March 2013, accessed
December 21, 2015, http://sputniknews.com/voiceofrussia/2013_03_27/Love-triangle-Russia-ChinaUS/
120

“China, Russia Sign Joint Statement on Strengthening Global Strategic Stability,” Xinhua, June 27,
2016.
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Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) στη Νότια Κορέα121. Επιπλέον, η
δήλωση αντικατοπτρίζει τις κινεζικές και ρωσικές ανησυχίες σχετικά με τις
δυνατότητες των πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς , όπως οι Prompt
Global Strike (PGS), για τους οποίους προειδοποιούσε ότι θα μπορούσαν να
«βλάψουν σοβαρά τη στρατηγική ισορροπία» και να πυροδοτήσουν έναν νέο αγώνα
εξοπλισμών, καθώς οι δύο χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι αυτά τα
συστήματα δεν θα υπονομεύσουν την αξιοπιστία των πυρηνικών αντιποίνων τους.
4.5.1.4 Εναντίωση στην πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με την
ασφάλεια του διαστήματος και του κυβερνοχώρου
Η ανησυχία της Κίνας για την προστασία των συμφερόντων της στο διάστημα
και στον κυβερνοχώρο χρησιμεύει ως ένα άλλο κίνητρο για τη συνεργασία της με τη
Ρωσία. Και για την Κίνα αλλά και για τη Ρωσία, το όλο ενδιαφέρον έγκειται στη
διαμόρφωση κανόνων και νορμών τόσο για το διάστημα όσο και τον κυβερνοχώρο.
Όσον αφορά το διάστημα, οι δύο χώρες συνεργάστηκαν σε ορισμένους τομείς
και η Κίνα έχει σαφώς την ευκαιρία να επεκτείνει περαιτέρω αυτή τη συνεργασία και
σε τομείς, όπως η τεχνολογική ανάπτυξη και η εξερεύνηση του διαστήματος.122
Επιπρόσθετα, επιδίωξε να συνεργαστεί με τη Ρωσία και στην προώθηση κανόνων,
που θα περιόριζαν τις στρατιωτικές δραστηριότητες στο απώτερο διάστημα, αν και οι
δύο χώρες έχουν ήδη αναπτύξει και δοκιμάσει αντι-δορυφορικά όπλα. Το 2008 το
Πεκίνο και η Μόσχα πρότειναν τη Συνθήκη για την Πρόληψη της Τοποθέτησης
Όπλων στο διάστημα και τη Συνθήκη για την Απειλή ή τη Χρήση Δυνάμεων Ενάντια
σε Αντικείμενα από το Διάστημα. Συνέχισαν να επιδιώκουν αυτή την πρωτοβουλία τα
121

Jen Judson, ‘’THAAD To Officially Deploy to South Korea’’, July 7, 2016.
https://www.defensenews.com/home/2016/07/08/thaad-to-officially-deploy-to-south-korea/
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Βλ. “Huge Room for China-Russia Cooperation in Space,” Xinhua, April 22, 2016; and Tim Daiss,
“Russia and China Discuss Joint Outer Space Exploration, Moon and Even Mars,” Forbes, July 14, 2016.
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τελευταία χρόνια, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιταχθεί σε αυτήν για
διάφορους λόγους.
Όσον αφορά τον κυβερνοχώρο, η Κίνα και η Ρωσία υποστήριξαν το
σχηματισμό μιας «νέας τάξης στον κυβερνοχώρο» και εξέφρασαν την κοινή τους
αντίθεση σε «πράξεις που παραβιάζουν την κυριαρχία των άλλων χωρών στο
διαδίκτυο»123. Η κυριαρχία του Διαδικτύου επιδιώκει να υπαγορεύσει ποιους κανόνες
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του Διαδικτύου και ποιος
εντέλλεται να ελέγξει το περιεχόμενο, που διατρέχει τα δίκτυα της χώρας τους. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν στην ανοικτή πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του
Διαδικτύου, ανεξάρτητα από τα όρια του κράτους. Αν και οι κυβερνήσεις έχουν
νόμιμο δικαίωμα να προστατεύουν τα δίκτυά τους από φυσικές απειλές, σύμφωνα με
την άποψη των ΗΠΑ, οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο
του Διαδικτύου εντός των συνόρων τους. Η έννοια της ασφάλειας του κυβερνοχώρου
για το Πεκίνο περιλαμβάνει την απειλή πληροφοριών που θεωρεί επιβλαβείς για το
καθεστώς, την κοινωνία ή τα ανεξάρτητα άτομα.
Για να προωθήσουν την άποψή τους οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το
σημερινό σύστημα διακυβέρνησης του Διαδικτύου βασισμένο στο «μοντέλο πολλών
ενδιαφερομένων», όπως ορίζεται στη «Διεθνή Στρατηγική για τον Κυβερνοχώρο» της
κυβέρνησης Obama.124 Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην επέκταση του
ρόλου των κυβερνήσεων στην αστυνόμευση του περιεχομένου του Διαδικτύου, πέραν
του σημερινού «συμβουλευτικού ρόλου» τους για την αποτροπή απειλών και για την
ακεραιότητα του δικτύου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των εγκλημάτων
123

124

China, Russia Sign Joint Statement on Strengthening Global Strategic Stability.”

White House, “International Strategy for Cyberspace: Prosperity, Security, and Openness in a
NetworkedWorld,”May2011,https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/in
ternational_strategy_for_cyberspace.pdf
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στον κυβερνοχώρο. Η Ρωσία και η Κίνα, αντίθετα, θα ήθελαν και οι δύο να δουν
μεγαλύτερη συμμετοχή της κυβέρνησης σε πτυχές της διακυβέρνησης του Διαδικτύου
- ιδίως στην αστυνόμευση του περιεχομένου - και πιέζουν για ένα «πολυμερές
πρότυπο» για να το πράξουν.
4.5.1.5 Πρόσβαση στην προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία και σε
άλλες μορφές αμυντικής συνεργασίας
Μέχρι σήμερα η Ρωσία παραμένει σημαντικός προμηθευτής προηγμένης
στρατιωτικής τεχνολογίας στην Κίνα. Αυτή η σχέση έχει αλλάξει με την πάροδο του
χρόνου, αλλά παραμένει ένας πυλώνας των σχέσεών τους. Η σινο-ρωσική σχέση
αμυντικής τεχνολογίας ξεκίνησε με την Κίνα να αγοράζει πολυάριθμα ρωσικά
συστήματα για την αναβάθμιση του στρατού της μετά τον πρώτο πόλεμο του
Κόλπου, το 1991. Η ηχηρή – απόλυτη ήττα του Ιράκ επισήμανε τις έντονες ελλείψεις
στις ικανότητες και δυνατότητες της κινεζικής πολεμικής μηχανής, οι οποίες
προέρχονταν από την κατοχή στρατιωτικού υλικού της ίδιας περιόδου με αυτά του
Ιράκ. Η Ρωσία με χαρά ανέλαβε να καλύψει πολλά από τα κενά, που παρουσιάζονταν
στις υπηρεσίες και τις δυνατότητες του κινέζικου στρατού. Η σχέση μετατράπηκε από
την αγορά μεγάλων πλατφορμών στρατιωτικού υλικού σε μια συμπαραγωγή, έτσι
ώστε η Κίνα να «μάθει» από τη Ρωσία. Η κινεζική κλοπή ρωσικών αμυντικών
τεχνολογικών μυστικών ήταν διάχυτη, και αυτό επιβράδυνε και περιέπλεξε - αλλά δεν
σταμάτησε - αυτή τη σχέση στη δεκαετία του 2000. Καθώς η Μόσχα και το Πεκίνο
τακτοποιούσαν αυτά τα προβλήματα και καθώς η αμυντική βιομηχανία της Κίνας
βελτίωσε τις εγχώριες δυνατότητές της, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός
στράφηκε προς την αγορά επιλεγμένων υποσυστημάτων (π.χ. κινητήρων τεχνολογίας
πρόωσης και ορισμένων τύπων βλημάτων) από τη Ρωσία για να καλύψει τα κρίσιμα
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κενά. Η Κίνα αργότερα επικεντρώθηκε στην αγορά βασικών τεχνολογιών καθώς
ξεκίνησε να κατασκευάζει τις δικές της πλατφόρμες και υποσυστήματα .
Στο διάστημα αυτής της εξέλιξης η Ρωσία αρνήθηκε την πρόσβαση της Κίνας
στους πιο εξελιγμένους πυραύλους εδάφους-αέρος, προηγμένων μαχητικών
αεροσκαφών και υποβρυχίων, καθώς και πολύ ευαίσθητων τεχνολογιών. Ωστόσο
αυτή η πολιτική άλλαξε τα τελευταία χρόνια, καθώς η ανάγκη της Ρωσίας για σκληρό
νόμισμα αυξήθηκε και η στρατηγική σύγκλισης μεταξύ Putin και Xi έδωσε νέα
ώθηση στη διμερή σχέση τους. Για παράδειγμα, στα τέλη του 2016 η Ρωσία
παρέδωσε τα πρώτα 4 μαχητικά αεροσκάφη Su-35 στην Κίνα, ως μέρος μιας
συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, η οποία αφορούσε την αγορά 24
προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών125. Ταυτόχρονα, οι εκθέσεις ανέφεραν ότι
δεδομένης της προόδου της Κίνας με το εγχώριο μαχητικό J-20 stealth, το Su-35 θα
μπορούσε να είναι το τελευταίο αεροσκάφος που χρειάζεται να εισάγει η Κίνα από τη
Ρωσία.126 Η Κίνα θεωρεί επίσης τη Ρωσία ως έναν χρήσιμο εταίρο και σε άλλους
τομείς της αμυντικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής
στρατιωτικής εκπαίδευσης, των προγραμμάτων κατάρτισης και των κοινών
στρατιωτικών ασκήσεων. Για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο του 2016 οι δύο πλευρές
διεξήγαγαν κοινή ναυτική άσκηση στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, στην οποία
έλαβαν μέρος πλοία επιφανείας διαφόρων τύπων, υποβρύχια, αεροσκάφη, ελικόπτερα
που επιχείρησαν από πλοία, καθώς επίσης και δυνάμεις πεζοναυτών. Εκτελέστηκαν
σενάρια στον τομέα των ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων έρευνας και
διάσωσης (SAR) και ολοκληρώθηκαν με αποβατική ενέργεια και προσομοίωση
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Zhang Tao, “Air Force Receives Four of China’s Latest Fighters,” China Daily, January 6, 2017.
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επιχείρησης κατάληψης νήσου.127 Αυτή ήταν η πέμπτη κοινή ναυτική τους άσκηση
στην Ασία από το 2012. Αυτές οι ετήσιες ασκήσεις χρησιμοποιούνται για να
σηματοδοτήσουν τη σινο-ρωσική παρουσία στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι
ασκήσεις άρχισαν ακριβώς τη στιγμή που οι κινήσεις της κυβέρνησης Ομπάμα για
την αποκατάσταση της ισορροπίας στο θέατρο της Ασίας - Ειρηνικό διαφαίνονταν να
κερδίζουν έδαφος.
4.5.1.6 Εμπορικοί και επενδυτικοί δεσμοί
Οι εμπορικοί και επενδυτικοί δεσμοί μεταξύ Κίνας και Ρωσίας έχουν αυξηθεί
σταδιακά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, καθώς και οι δύο πλευρές επιδίωξαν να
αναπτύξουν αυτό το κομμάτι της σχέσης τους. Ωστόσο, η σημασία της Ρωσίας για
την Κίνα ως εμπορικού εταίρου παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, ειδικά σε σχέση
με τις πολύ μεγαλύτερες και επακόλουθες οικονομικές σχέσεις της τελευταίας με τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Για την Κίνα, η οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία δεν έχει
ακόμη ανταποκριθεί στις προσδοκίες της, αλλά είναι φανερό ότι η σχέση τους γίνεται
όλο και πιο περιεκτική. Η Κίνα πάντα θεωρούσε τη Ρωσία ως πηγή ενέργειας και
προηγμένης τεχνολογίας. Τώρα βρίσκεται πλέον και στην ευχάριστη θέση να
πουλήσει τα διάφορα μεταποιημένα προϊόντα της στη Ρωσία. Η ρωσική δυσφορία με
αυτή την ασυμμετρία είναι μάλλον περισσότερο μια ιδιαίτερη υπόθεση, που το
Πεκίνο πρέπει να διαχειριστεί, παρά ένας περιορισμός στη βελτίωση των σχέσεων
τους.
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“China, Russia Conclude Joint Naval Drill,” China Military Online, September 19, 2016,
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Εικόνα 4. Το εμπόριο Ρωσίας - Κίνας
Για την Κίνα οι δυτικές κυρώσεις στη Ρωσία μετά την προσάρτηση της
Κριμαίας και την εισβολή στην Ουκρανία ήταν μια ευπρόσδεκτη ευκαιρία αγοράς. Η
Ρωσία χρειάστηκε μια διέξοδο για τους πόρους της και έναν τρόπο δημιουργίας
αντισταθμιστικής οικονομικής δραστηριότητας. Η Κίνα παρείχε ευτυχώς μια τέτοια
διέξοδο, αλλά «ζήτησε» φυσικά φιλικές τιμές. Η Ρωσία μείωσε τους φραγμούς προς
τους Κινέζους επενδυτές, γεγονός που οδήγησε σε νέες κινεζικές επενδύσεις στους
ρωσικούς τομείς των σιδηροδρόμων και των τηλεπικοινωνιών. Η χρηματοοικονομική
συνεργασία διευρύνθηκε περαιτέρω, καθώς οι ρωσικές τράπεζες αναζητούσαν
καταφύγιο στη συνεργασία με τα κινεζικά ιδρύματα. Η προνομιακή μεταχείριση ήταν
πιο εμφανής στις κινεζικές αγορές ρωσικών ενεργειακών πόρων. Το συμπέρασμα
ήταν ότι η ασυμμετρία στην οικονομική τους σχέση επιδεινώθηκε περαιτέρω ως
αποτέλεσμα των δυτικών κυρώσεων, αλλά η Ρωσία δεν μπορούσε να κάνει πολλά για
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αυτό. Η Κίνα κέρδιζε περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στη ρωσική αγορά και σε
καλύτερες τιμές.128
4.5.1.7 Συνεργασία σε θέματα ενέργειας
Η σινο-ρωσική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας έχει μακρά ιστορία. Η
θέση της Ρωσίας στην αγορά ως καθαρού εξαγωγέα πετρελαίου σε συνδυασμό με τη
θέση της Κίνας από το 1993 ως καθαρού εισαγωγέας πετρελαίου, ενθάρρυνε μια
διαρκή και αμοιβαία επωφελή σχέση129. Η Ρωσία υπήρξε ανέκαθεν ένας από τους
πέντε κορυφαίους προμηθευτές πετρελαίου της Κίνας και το 2016 κατάφερε να
«εκθρονίσει» τη Σαουδική Αραβία από τη προνομιακή θέση του κορυφαίου
προμηθευτή της Κίνας. Ένα σημαντικό σημείο καμπής στην ενεργειακή τους σχέση
σημειώθηκε μετά τις κυρώσεις που ακολούθησαν λόγω του ουκρανικού θέματος,
όταν η Ρωσία άρχισε διαπραγματεύσεις με την Κίνα σε πολύ χαμηλότερες τιμές για
επενδύσεις στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι κινεζικές
επενδύσεις σε μεγάλα ρωσικά έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)
αντιπροσωπεύουν μια νέα και ακανθώδη διάσταση στη σχέση. Οι κινεζικές
δεσμεύσεις ήταν ισχυρές, αλλά η ρωσική συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη,
ανοίγοντας πιθανώς καθ’ αυτόν τον τρόπο ένα χώρο έντονων εντάσεων και
απογοήτευσης μεταξύ των δύο χωρών. Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις αυτές
εντάσσονται στο πλαίσιο της ουσιαστικής και διαρκούς διαφοροποίησης της Κίνας,
παρέχοντάς της την ασφάλεια των πολλών προμηθευτών ενέργειας, με αποτέλεσμα
να μειώνονται οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών των απογοητεύσεων στη
128
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συνολική σχέση τους. Οι Κινέζοι πολιτικοί και οι επιχειρηματικοί ηγέτες γνωρίζουν
πολύ καλά τους τρόπους αντιμετώπισης των ρωσικών ενεργειακών έργων, ειδικά
εκείνων που απαιτούν σημαντικό κυβερνητικό συντονισμό και τεχνολογική εμπειρία.

Εικόνα 5. Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές πετρελαίου της Κίνας το 2015
4.6 Αποτελέσματα και περιορισμοί της σινο-ρωσικής σχέσης
Σε γενικές γραμμές το Πεκίνο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εταιρική σχέση
με τη Μόσχα αποφέρει σημαντικά και διαρκή οφέλη για την Κίνα και η προοπτική
αλλαγής των απόψεων του Πεκίνου βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα είναι
περιορισμένη. Ειδικότερα οι Κινέζοι αναλυτές σημειώνουν τη σημασία των
πωλήσεων όπλων και της αμυντικής συνεργασίας.130 Υπογραμμίζουν, επίσης, ότι η
συνεργασία με τη Ρωσία έχει χρησιμεύσει ως «ένα πολύτιμο στρατηγικό εργαλείο για
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Investigation and Reflection on China-Russia Military Cooperation], Journal of Russian Studies, no. 3
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την εξάλειψη της ηγεμονίας των ΗΠΑ».131 Μερικοί Κινέζοι αναλυτές μάλιστα
πρότειναν ότι η σινο-ρωσική σχέση μπορεί να αποδειχθεί ένα «καλό μοντέλο» για τις
κινεζικές προσπάθειες στην ανάπτυξη του «νέου τύπου σχέσεων χωρών με μεγάλη
εξουσία», που επιδιώκει να οικοδομήσει η Κίνα με άλλες χώρες.132 Ωστόσο,
ορισμένες πτυχές της σινο-ρωσικής σχέσης ήταν απογοητευτικές. Ίσως, κυρίως, όπως
επεσήμαναν αρκετοί Κινέζοι αναλυτές, η οικονομική διάσταση της σχέσης έχει
υστερήσει σε σχέση με αυτά της πολιτικής και της ασφάλειας, τα υπόλοιπα ισχυρά
δομικά συστατικά αυτής της σχέσης. Όπως επεσήμανε ο Wang και ο Luo, «η κλίμακα
και το πρότυπο της οικονομικής συνεργασίας δεν είναι τόσο προηγμένες όσο οι
στρατηγικές πολιτικές σχέσεις».133
Κοιτάζοντας μπροστά η Κίνα έχει πολλούς λόγους για να συνεχίσει να
ενισχύει τη σχέση της με τη Ρωσία, αλλά θεωρεί επίσης ότι η σχέση αυτή έχει
ορισμένους περιορισμούς. Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• η όλο και πιο ασύμμετρη φύση της σχέσης και η ρωσική υποψία ότι η Κίνα
εκμεταλλεύεται αυτήν την ασυμμετρία
• η φθίνουσα εμπιστοσύνη της Κίνας στη Ρωσία ως πηγή προηγμένης
στρατιωτικής τεχνολογίας
• αποκλίσεις στα διπλωματικά θέματα
• τριβές για τις κινεζικές δραστηριότητες στην Κεντρική Ασία και τις ρωσικές
δραστηριότητες στην Ανατολική Ασία
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4.6.1 Η μεταβαλλόμενη ισορροπία και η ρωσική υποψία
Κινέζοι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι η σινο-ρωσική σχέση έχει γίνει πιο
ασύμμετρη την τελευταία δεκαετία και η Μόσχα, ως εκ τούτου, έχει γίνει κάπως πιο
καχύποπτη για τα κίνητρα της Κίνας και τελικά για τη μόχλευση της. 134 Οι Κινέζοι
ηγέτες

γνωρίζουν

πολύ

καλά

αυτές

και

άλλες

ρωσικές

ανησυχίες,

συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για την κινεζική επιρροή στη Ρωσική Άπω
Ανατολή. Ωστόσο η Κίνα είναι άνετη με αυτήν την αναδυόμενη ασυμμετρία. Ο Xi
χρησιμοποιεί ενεργά την προσωπική του σχέση με τον Putin για να διαχειριστεί αυτή
τη δυναμική και να μειώσει τις ανησυχίες της Ρωσίας. Οι Κινέζοι ηγέτες είναι ακόμα
ευτυχείς να διατηρήσει η Ρωσία το προσωπείο της ως «μεγάλος αδελφός», εφόσον
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη και φθηνότερη πρόσβαση σε ενεργειακούς
πόρους και στρατιωτικό εξοπλισμό για τη Κίνα. Το ερώτημα είναι πόσο καιρό μπορεί
να διατηρήσει η Κίνα αυτή τη δυναμική χωρίς να υπονομεύει τη μακροπρόθεσμη
βάση για στενότερη συνεργασία.
4.6.2 Όρια πωλήσεων όπλων και αμυντικής συνεργασίας
Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι η Ρωσία, αν και εξακολουθεί να είναι
σημαντική πηγή τεχνολογίας σε ορισμένους βασικούς τομείς135, έχει λιγότερα να
προσφέρει στην Κίνα από ό, τι έκανε κάποτε ως πηγή προηγμένου στρατιωτικού
εξοπλισμού, λόγω των βελτιώσεων που επήλθαν στις αμυντικές βιομηχανίες της

134
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Κίνας

136

. Το Πεκίνο γνωρίζει επίσης ότι η Μόσχα έχει απογοητευτεί, ενοχληθεί και

ανησυχεί για την κινεζική αντίστροφη μηχανική, σε ότι αφορά τα οπλικά συστήματα
που πωλούνται στην Κίνα. Αυτός ο πυλώνας της σχέσης μπορεί να φθάνει στα όριά
του, καθώς η Ρωσία πωλεί αυτή τη στιγμή στην Κίνα τις πιο προηγμένες αμυντικές
πλατφόρμες, εξοπλισμό και τεχνολογίες. Ένας άλλος περιορισμός είναι το
ενδεχόμενο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ κινεζικών και ρωσικών εξαγωγέων
όπλων σε ορισμένες ιδιαίτερες περιοχές της διεθνούς αγοράς όπλων. Οι ρωσικές
αμυντικές πωλήσεις προς το Βιετνάμ και άλλες χώρες της Ασίας αποτελούν
ενδιαφέροντα σημεία για να παρακολουθηθούν, δεδομένου ότι υποδηλώνουν κάποιες
διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα διπλωματικά ζητήματα των δύο χωρών.
Τούτου λεχθέντος, η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των δύο
στρατιωτικών δυνάμεων διευρύνεται. Η Κίνα χαίρεται που μαθαίνει από τις ρωσικές
επιχειρησιακές δυνατότητες, ενώ και οι δύο χώρες απολαμβάνουν τα στρατηγικά
σήματα που συνδέονται με τις αυξανόμενες κοινές στρατιωτικές τους επιχειρήσεις σε
όλο τον κόσμο.
4.6.3 Διπλωματικές αποκλίσεις
Οι κινεζικές και ρωσικές απόψεις για τις διεθνείς σχέσεις και ο ρόλος του
άλλου στη διαχείριση των πρωταρχικών σφαιρών επιρροής τους - η Ευρασία για τη
Ρωσία και η Ασία-Ειρηνικός για την Κίνα - συγκλίνουν περισσότερο από ό, τι
αποκλίνουν. Αυτή η σύγκλιση των οραμάτων σχετικά με τη δομή και τη τάξη του
διεθνούς συστήματος είναι αυτό που παρέχει τη βάση για συνεχή, αν και επεισοδιακή,
συνεργασία σε ευαίσθητα διπλωματικά θέματα. Η τάση της Ρωσίας να αναλάβει
ηγετικό ρόλο σε αμφιλεγόμενα θέματα οριακής κινεζικής επιρροής και συνάφειας,
136
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όπως η Συρία, προσφέρει επίσης ένα σημείο σύγκλισης. Ωστόσο, υπάρχουν όρια σε
μια τέτοια συνεργασία. Για παράδειγμα, η Ρωσία τείνει να ασχολείται περισσότερο με
τις περιφερειακές επιπτώσεις μιας πυρηνικής Βόρειας Κορέας, ενώ η Κίνα μπορεί να
φτάνει στην άποψη ότι μπορεί να ζήσει με μια πυρηνική Βόρεια Κορέα, όσο δεν
προκαλεί υπερβολική αστάθεια.
Ομοίως, οι ρωσικές και κινεζικές θέσεις σε θέματα εδαφικής ακεραιότητας
δεν είναι τέλεια ευθυγραμμισμένες. Η προσάρτηση της Κριμαίας στην Ρωσία και η
εισβολή της τελευταίας στην Ουκρανία παραβίασε σαφώς τη δέσμευση της Κίνας για
το απαραβίαστο της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας μιας χώρας. Ωστόσο,
η Κίνα ήταν προσεκτική στη δημόσια και ιδιωτική διπλωματία της για να μην τονίσει
αυτή την ένταση137. Ομοίως, η Ρωσία είναι αγνωστικιστική στις περισσότερες
διεκδικήσεις της Κίνας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, σε μια προσπάθεια αποφυγής
της αποξένωσης της Κίνας και του Βιετνάμ, καθώς και άλλων αιτούντων, όπως οι
Φιλιππίνες και η Μαλαισία. Οι τελευταίοι είναι δυνητικοί αποδέκτες ρωσικών όπλων.
Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να δείχνουν ότι αυτές οι πολιτικές
διαφορές αποτελούν πηγή σημαντικής έντασης στη σχέση τους.
4.6.4 Ανταγωνισμός στην Κεντρική και την Ανατολική Ασία
Ένας άλλος περιορισμός στη σχέση των δύο χωρών θα μπορούσε να προκύψει από
την τριβή ή τον ανταγωνισμό τους στην Κεντρική Ασία. Και οι δύο πλευρές δεν
κατόρθωσαν να συντονίσουν τις οικονομικές τους στρατηγικές στην περιοχή138. Η
Κίνα έχει απλώς πολύ περισσότερα να προσφέρει στις χώρες της Κεντρικής Ασίας
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από τη Ρωσία και έχει αποκτήσει πολιτική επιρροή μέσω των εμπορικών και
επενδυτικών δραστηριοτήτων της. Η πρωτοβουλία Belt and Road έχει την προοπτική
μακροπρόθεσμα να προσανατολίσει αυτές τις οικονομίες περισσότερο προς την Κίνα
παρά προς τη Ρωσία. Η σχετική δυσφορία της Ρωσίας με αυτή την τάση είναι ένα
ανοιχτό θέμα, αλλά η Κίνα είναι αφοσιωμένη στη συνέχιση της δέσμευσής της στην
περιοχή, τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για οικονομικούς λόγους. Αυτή η
κατάσταση έχει προκαλέσει de facto έναν τραχύ καταμερισμό της εργασίας μεταξύ
της Κίνας και της Ρωσίας στην Κεντρική Ασία, με την Κίνα ως τον κύριο προμηθευτή
οικονομικών αγαθών και τη Ρωσία ως προμηθευτή ασφάλειας. Μια ανησυχητική
ερώτηση και μια πιθανή πηγή έντασης είναι εάν ο αυξανόμενος οικονομικός ρόλος
της Κίνας θα την οδηγήσει αναπόφευκτα να διαδραματίσει έναν αυξημένο ρόλο
ασφάλειας - και πώς μπορεί να απαντήσει η Ρωσία. Εάν η πρωτοβουλία για την Belt
and Road προχωρήσει, όπως προβλέπεται, η Κίνα μπορεί να γίνει ένας πάροχος
ασφάλειας για την Κεντρική Ασία. Αυτό θα δημιουργούσε νέες προκλήσεις για τη
σινο-ρωσική σχέση. Οι Κινέζοι αναλυτές γνωρίζουν πολύ καλά ότι η μεγαλύτερη
εμπλοκή της Κίνας σε ζητήματα ασφάλειας σε μια περιοχή που η Ρωσία θεωρεί ως
σφαίρα επιρροής της, τουλάχιστον όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας, θα μπορούσε
να οδηγήσει σε αυξημένες τριβές. Ωστόσο, φαίνεται να πιστεύουν ότι το Πεκίνο
μπορεί να διαχειριστεί αυτήν την πρόκληση με τρόπο που να διατηρεί τα συμφέροντα
και την επιρροή της χωρίς να προσβάλει τη Μόσχα ή άσκοπα να προκαλεί τις
ρωσικές ευαισθησίες.
Είναι επίσης πιθανό ότι οι αυξανόμενες ρωσικές δραστηριότητες στην
Ανατολική Ασία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένταση στις διμερείς σχέσεις. Για
παράδειγμα, όπως προαναφέρθηκε, οι στρατιωτικές σχέσεις της Ρωσίας με το
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Βιετνάμ, και ιδίως οι πωλήσεις όπλων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μεγαλύτερη
πηγή τριβής μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας.
Μερικοί Κινέζοι αναλυτές έχουν ήδη επικρίνει τη ρωσική αμυντική
συνεργασία με το Βιετνάμ ως ένα είδος «συγκαλυμμένου περιορισμού» της Κίνας,
καθώς οι ρωσικές πωλήσεις όπλων δίνουν στο Ανόι ένα «ισχυρότερο χέρι» για να
παίξει εναντίον του Πεκίνου στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.139
4.7 Η πολιτική της Ρωσίας έναντι της Κίνας
Μία από τις μεγάλες διεθνείς εξελίξεις της εποχής μετά το Ψυχρό Πόλεμο
ήταν η δημιουργία μιας στενής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας.
Αναπτυσσόμενη σταδιακά σε μια περίοδο σχεδόν τριών δεκαετιών, η εταιρική αυτή
σχέση ενισχύθηκε και αψήφησε μεγάλο σκεπτικισμό ως προς τη φύση και τα κίνητρα
της, καθώς και τις προειδοποιήσεις σχετικά με την αναπόφευκτη κατάργησή της. Οι
ισχυρισμοί σχετικά με την επισφαλή φύση αυτής της σύμπραξης και τις προβλέψεις
για σύντομη λήξη της είναι απολύτως κατανοητές, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική
και ιδεολογική ρωγμή των δύο χωρών. Πράγματι, οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών
έφτασαν σε υψηλά επίπεδα και ορισμένες φορές ξέσπασαν ακόμη και σε ένοπλες
συγκρούσεις. Παρ 'όλα αυτά, από τη σκοπιά της Μόσχας η εταιρική σχέση είναι
πραγματική και χωρίς εναλλακτική λύση.
Κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών της εχθρότητας οι διαφορές μεταξύ
Ρωσίας και Κίνας φάνηκαν βαθιές και ασυμβίβαστες. Κατά καιρούς κατά τη διάρκεια
του Ψυχρού Πολέμου δημιουργήθηκε η σκέψη στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ να
εκμεταλλευτούν την αντιπαλότητα των δυο χωρών και να τις φέρουν αντιμέτωπες.
Πιο πρόσφατα ορισμένοι διατύπωσαν την άποψη ότι η καλοπροαίρετη γνώμη του
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Προέδρου Donald Trump για τη Ρωσία και τον πρόεδρό της Vladimir Putin είναι
στην πραγματικότητα μια προσεκτικά μελετημένη κάλυψη για μια στρατηγική
σχεδιασμένη να χωρίσει τη Ρωσία από την Κίνα και να μετατοπίσει έτσι τη
γεωπολιτική ισορροπία στην Ευρασία υπέρ των ΗΠΑ.140 Αν όμως η στρατηγική
λογική, πίσω από την θετική στάση του Προέδρου Trump προς τη Ρωσία και τον
Putin, έχει σκοπό απλά να δημιουργήσει μια σφήνα μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου,
τότε η στρατηγική του Trump θα έχει απογοητευτικά αποτελέσματα. Η ρωσική
εξωτερική πολιτική ελέγχεται αποκλειστικά από έναν στενό κύκλο της ελίτ της
χώρας, η κύρια ανησυχία της οποίας είναι η διατήρηση της εσωτερικής σταθερότητας
και η ασφάλειας του κυβερνώντος καθεστώτος. Μια παραγωγική και ουσιαστική
σχέση με τη Δύση θα απαιτούσε από τη Ρωσία σημαντικές εγχώριες αλλαγές, γεγονός
που καθιστά τη Δύση έναν ασυμβίβαστο εταίρο για το Κρεμλίνο. Το Πεκίνο,
αντιθέτως, δεν αντιμετωπίζει τη Μόσχα με τέτοιες απαιτήσεις και μάλιστα μοιράζεται
την αντίθεσή του προς την επιδίωξη της Δύσης για δημοκρατική διακυβέρνηση,
ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρωπιστική παρέμβαση, την οποία θεωρούν τόσο οι
Ρώσοι όσο και οι Κινέζοι ηγέτες αποσταθεροποιητική παρέμβαση στις εσωτερικές
υποθέσεις άλλων χωρών. Αυτές οι απόψεις υπερισχύουν άλλων ανησυχιών και
πιθανών πηγών τριβής στις σχέσεις τους. Έτσι, μια προσπάθεια της νέας κυβέρνησης
των ΗΠΑ να δημιουργήσει μια σφήνα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας θα ήταν τόσο
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Simon Tisdall, “Donald Trump Attempting to Play Nixon’s ‘China Card’ in Reverse,” Guardian,
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εμφανής ώστε θα γινόταν άμεσα αντιληπτή από τη Μόσχα και το Πεκίνο για αυτό
ακριβώς που είναι - ένα αδέξιο γεωπολιτικό τρικ. Ένας ηγέτης της εμπειρίας του
Putin και με προφανείς ικανότητες

θα καταλάβαινε σίγουρα ότι ο πραγματικός

στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η Κίνα και ότι η Ρωσία είναι απλώς ένα εργαλείο
της πολιτικής των ΗΠΑ. Και είναι βέβαιο ότι η Ρωσία δεν θα έβαζε σε κίνδυνο τη
συνεργασία της με το Πεκίνο.
4.8 Ρωσία και Κίνα: Φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον
4.8.1 Ένα Win-Win σε όλους τους τομείς141
Δεδομένου ότι οι Ρώσοι πολιτικοί διαμορφώνουν την εξωτερική τους πολιτική
προσπαθώντας να αποφύγουν την εσωτερική ανακατάταξη, οι επιλογές που έχουν
κάνει όχι μόνο φαίνονται εξαιρετικά λογικές, αλλά είναι και οι μόνες επιλογές που
διαθέτει η ελίτ της χώρας για να διατηρήσει τη θέση της. Μια προσέγγιση με τη Δύση
και η συμμετοχή στα θεσμικά της όργανα θα απαιτούσε από τη Ρωσία να
προσαρμοστεί στα πρότυπα που διέπουν αυτά τα θεσμικά όργανα. Αυτές
περιλαμβάνουν την υιοθέτηση ενός ανοικτού πολιτικού συστήματος με ενεργή
συμμετοχή μιας κοινωνίας των πολιτών, ενός ελεύθερου μέσου ενημέρωσης και ενός
ανεξάρτητου, από τον εκτελεστικό τομέα, νομοθετικού σώματος. Τα δυτικά πρότυπα
απαιτούν, επίσης, την άρση των φραγμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις (ξένες και
εγχώριες), μια ισχυρή προσπάθεια για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την
αποκρατικοποίηση της οικονομίας. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της
πολιτικής ασφαλείας ζητείται η τήρηση των αρχών, που κατοχυρώνονται στον Χάρτη
του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης επιλογής των κρατών να
ενταχθούν σε συμμαχίες και του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας των άλλων
141

‘’Toward a New Type of International Relations of Win-Win Cooperation’’, Speech by Foreign
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χωρών. Με άλλα λόγια, μια προσέγγιση με τη Δύση και τη συμμετοχή στα θεσμικά
όργανα της θα απαιτούσε από τη ρωσική ελίτ να λάβει μέτρα που θα ήταν βέβαιο ότι
θα μείωναν τη θέση της στην κρατική πολιτική και στην οικονομία της χώρας. Έτσι
μια προσέγγιση με τη Δύση θα σήμαινε, όπως ο Putin και άλλα μέλη της ελίτ έχουν
εκτιμήσει σωστά, την αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία.
Αντίθετα, καμία τέτοια απειλή δεν ενυπάρχει στη σχέση της Ρωσίας με την
Κίνα. Το Πεκίνο δεν ζητεί να γίνει το ρωσικό πολιτικό σύστημα πιο ανοικτό, δεν
απαιτεί περισσότερο διαφανές και ομαλό επενδυτικό καθεστώς, δεν απαιτεί από τους
Ρώσους ηγέτες να καταστείλουν την εδραιωμένη γραφειοκρατία, να απελευθερώσουν
την οικονομία, αφήνοντας την ανοικτή σε ένα μεγαλύτερο ανταγωνισμό ή να άρουν
άλλα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Το Πεκίνο φαίνεται ικανοποιημένο και
δέχεται τη Ρωσία, όπως είναι.
Επιπλέον, από τη σκοπιά της κυβερνητικής ελίτ της Ρωσίας, που επιθυμεί να
προστατεύσει τα συμφέροντά της, η λογική της εταιρικής σχέσης με την Κίνα
ενισχύεται από τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των οικονομιών των δύο χωρών. Η
Κίνα είναι ένας κατασκευαστικός γίγαντας, ενώ η Ρωσία είναι πλούσια σε φυσικούς
πόρους. Η Κίνα διαθέτει τεράστιο εργατικό δυναμικό, ενώ η Ρωσία έχει σοβαρό
δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να εισάγει εργατικό δυναμικό από γειτονικές
χώρες. Το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε πλευράς συμπληρώνει αυτό του άλλου. Οι
εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα δεν απαιτούν μεταρρυθμίσεις στη
Ρωσία. Ο εκσυγχρονισμός δεν αποτελεί μέρος της ρωσο-κινεζικής εμπορικής και
οικονομικής ατζέντας, η οποία ουσιαστικά απαιτεί τη διαιώνιση του status quo.
Επομένως, τα συμφέροντα των μεγάλων ρωσικών οικονομικών παραγόντων δεν
απειλούνται από τη συνεργασία με την Κίνα.
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί στο πλαίσιο αυτό ότι η στάση της ρωσικής
κοινής γνώμης έναντι της Κίνας δεν είναι πάντοτε καλοπροαίρετη. Οι Ρώσοι, που
συνεργάζονται με κινεζικές εταιρείες, διαμαρτύρονται για τις δύσκολες και άδικες
διαπραγματευτικές πρακτικές των Κινέζων ομολόγων τους. Επίσης, Ρώσοι ειδικοί σε
θέματα ασφαλείας προειδοποιούν για την κινεζική στρατιωτική υπεροχή. 142 Οι
κάτοικοι της Άπω Ανατολής αγωνίζονται και διαμαρτύρονται για τη μακροχρόνια
μίσθωση γεωργικής γης σε Κινέζους επενδυτές.143 Ωστόσο, όσο σημαντικές και αν
είναι αυτές οι εκτιμήσεις, φαίνεται να έχουν επηρεάσει ελάχιστα το Κρεμλίνο έναντι
της Κίνας και τις απόψεις των ανώτερων Ρώσων πολιτικών.
Η Μόσχα και το Πεκίνο συμφωνούν, επίσης, σε πολλά σημαντικά διεθνή
ζητήματα. Πρώτα απ 'όλα μοιράζονται μια βαθιά αποστροφή στις έννοιες της
προώθησης της δημοκρατίας και της ανθρωπιστικής παρέμβασης, που αγκαλιάζουν οι
Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους στο ΝΑΤΟ. Αντιτίθενται, επίσης, σε αυτό
που βλέπουν στις ΗΠΑ ως έλλειψη αυτοσυγκράτησης, αναφορικά με τη χρήση της
στρατιωτικής τους ισχύος. Θεωρούν την υποστήριξη της συριακής αντιπολίτευσης
και τις προσπάθειες απομόνωσης του καθεστώτος Assad, στην καλύτερη των
περιπτώσεων αφελής και άστοχη και στη χειρότερη περίπτωση ως κάλυψη μιας
προσπάθειας αλλαγής του καθεστώτος, που αποσκοπεί με τη σειρά του στην
εγκατάσταση στη Δαμασκό μιας φιλικά προσκείμενης στις ΗΠΑ κυβέρνησης. Η
Μόσχα βρήκε στο Πεκίνο έναν πρόθυμο εταίρο στις προσπάθειές της να αντιταχθεί
στην πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Συρίας. Ωστόσο, οι Κινέζοι διπλωμάτες
συμφώνησαν να αφήσουν τη Ρωσία να πρωτοστατήσει σε αυτήν την εκστρατεία.
142
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Αυτή η κατάσταση ήταν κερδοφόρα και για το Πεκίνο και για τη Μόσχα. Ο πρώτος
είδε τον βασικό αντίπαλό του απογοητευμένο και αποδυναμωμένο, ενώ ο τελευταίος
επικύρωσε την αξία του σε βάρος της Ουάσινγκτον ως άξιο αντίπαλο, αν όχι και ως
ομότιμο ανταγωνιστή.
Ένας άλλος τομέας συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας είναι τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Και οι δύο χώρες απορρίπτουν την αμερικανική κριτική για τις
πρακτικές τους στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μια προσπάθεια
παρέμβασης στις εσωτερικές τους υποθέσεις. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για τις ρωσικές ελίτ, οι οποίες πιστεύουν ότι ένας σημαντικός στόχος της πολιτικής
των ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας είναι η αλλαγή καθεστώτος. Η απόρριψη από τους
Κινέζους αξιωματούχους των προσπαθειών των ΗΠΑ για την προαγωγή των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είναι καθησυχαστικές για τις ρωσικές
ελίτ.
Έτσι, και οι δύο χώρες κερδίζουν από την εταιρική τους σχέση. Και οι δύο
είναι σε θέση να επιτύχουν σημαντικούς στόχους, αλλά όχι εις βάρος του άλλου.
Ωστόσο, τα οφέλη αυτής της σχέσης είναι μεγαλύτερα για τη Ρωσία από ό,τι για την
Κίνα. Ως φθίνουσα δύναμη η Ρωσία κερδίζει την ικανότητα να διεκδικεί τη θέση της
σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών και να διατηρεί την εικόνα της μεγάλης δύναμης,
το οποίο είναι σημαντικό για την ενίσχυση της νομιμότητας του καθεστώτος του
Putin εντός της Ρωσίας.
4.8.2 Υπήρξε εναλλακτική πορεία;
Η εταιρική σχέση με την Κίνα εξυπηρέτησε αναμφίβολα τα συμφέροντα της
κυβερνητικής ελίτ της Ρωσίας. Φαίνεται να είναι μια σκόπιμη επιλογή του
Κρεμλίνου, διατηρούμενη για μεγάλο χρονικό διάστημα, και είναι πιθανό να
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συνεχιστεί όσο η τρέχουσα ελίτ παραμένει στην εξουσία. Ανατρέχοντας στην εξέλιξη
των ρωσο-κινεζικών σχέσεων τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, θα μπορούσε κανείς να
αναρωτηθεί εάν η Ρωσία θα μπορούσε να ακολουθήσει μια εναλλακτική πορεία. Μια
σύντομη επισκόπηση της σχέσης από την άποψη της ρωσικής ελίτ υποδηλώνει ότι
ποτέ δεν υπήρχε εναλλακτική λύση στην παρούσα πορεία και την κατάσταση των
πραγμάτων, τουλάχιστον όχι χωρίς αλλαγή καθεστώτος.
Η συμφιλίωση με το Πεκίνο κατά τη διάρκεια της σοβιετικής περιόδου κάτω
από τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, μετά από τρείς δεκαετίες εχθρότητας, επιτεύχθηκε
στο πλαίσιο μιας γενικής μετατόπισης της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής από την
αναμέτρηση στην ειρηνική συνύπαρξης τόσο με τη Δύση όσο και με την Κίνα. Η
σοβιετική οικονομία δεν μπορούσε πλέον να στηρίξει το βάρος του ανταγωνισμού σε
δύο μέτωπα και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις απαιτούσαν περικοπές στις αμυντικές
δαπάνες.
Η καταστροφή της ρωσικής οικονομίας, που ακολούθησε τη διάλυση της
Σοβιετικής Ένωσης, και η εσωτερική πολιτική αναταραχή, που κατέκλεισε τη χώρα
τη δεκαετία του 1990, άφησαν λίγους πόρους στο Κρεμλίνο για να σχεδιάσει και να
εφαρμόσει μια ακτιβιστική εξωτερική πολιτική. Έτσι ο δρόμος της συμφιλίωσης με
την Κίνα παρέμεινε η μόνη εφικτή πορεία για τη ρωσική εξωτερική πολιτική. Η Κίνα,
όμως, ήταν ακόμη στα αρχικά στάδια του οικονομικού της μετασχηματισμού και δεν
ήταν σε θέση να χρησιμεύσει ως πηγή οικονομικής βοήθειας ή τεχνογνωσίας. Έτσι
το Κρεμλίνο δεν είχε άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί τους όρους της Δύσης σε
αντάλλαγμα για τη βοήθειά της. Ωστόσο, αυτό συνέβη με διαρκώς αυξανόμενη
δυσαρέσκεια.
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Οι σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα, αντιθέτως, δεν έπασχαν από τέτοια
δυσαρέσκεια. Ο κινεζικός σκεπτικισμός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προτροπή
της Δύσης για περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Καθώς η Δύση επιδιώκει να επεκτείνει
το δίκτυο των εμπορικοοικονομικών της σχέσεων και να αυξήσει τη σφαίρα επιρροής
της σε περιοχές, που οι ρωσικές ελίτ θεωρούσαν δική τους σφαίρα ενδιαφέροντος –
δηλαδή στα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης - η Ρωσία προσπάθησε να εμπλέξει
την Κίνα ως αντίβαρο. Η σύγκληση της Shanghai Five (Σαγκάη πέντε) - Ρωσία, Κίνα,
Καζακστάν, Κιργιστάν και Τατζικιστάν - το 1996 και η ίδρυση του Οργανισμού
Συνεργασίας της Σαγκάης το 2001, που ακολούθησε, αποτέλεσε σημαντική
αναβάθμιση των διμερών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου.
Η επακόλουθη ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ
Ρωσίας και Κίνας ήταν συνεπής με την πορεία της πολιτικής τους σχέσης. Καθώς η
οικονομική ανάπτυξη της Κίνας συγκέντρωνε ορμή, η ρωσική οικονομία
εξακολουθούσε να παραπαίει. Ήταν πέρα από την ικανότητα του Κρεμλίνου να
καθορίσει τους όρους για τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα και το εμπόριο
αναπτύχθηκε σύμφωνα με ένα πρότυπο που οι Ρώσοι πολιτικοί δεν επιθυμούσαν,
αλλά έκαναν λίγα πράγματα για να το διορθώσουν: οι ρωσικές πρώτες ύλες έφταναν
στην Κίνα με αντάλλαγμα τα μεταποιημένα αγαθά. Συνεπώς, οι δύο οικονομίες
γίνονται συμπληρωματικές. Οι ρωσικές εξαγωγές προς την Κίνα τροφοδότησαν την
οικονομική της άνοδο, ενώ η ροή των μεταποιημένων προϊόντων προς την αντίθετη
κατεύθυνση εξασφάλισε ότι η ρωσική οικονομία απαλλάχθηκε από το βάρος του
εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης της δικής της παραγωγικής βάσης.
Στις αρχές του 21ου αιώνα η επιτάχυνση της κινεζικής ανάπτυξης και η
άνοδος των τιμών των βασικών προϊόντων συνέβαλαν περαιτέρω στη σχέση αυτή.
Όπως δήλωσε ο Σεργκέι Ιβανόφ, τότε αρχηγός του προσωπικού του Putin, στους

- 88 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΟ – ΣΙΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Financial Times τον Ιούνιο του 2015 «στη δεκαετία του 2000, όταν είχαμε πολύ
υψηλές τιμές πετρελαίου, το κίνητρο για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και
διαφοροποίηση της οικονομίας δεν ήταν πολύ υψηλό». 144 Η οικονομική άνθηση, που
γνώρισε η Ρωσία κατά το διάστημα αυτό, τροφοδοτήθηκε από τις εξαγωγές βασικών
προϊόντων και συνεπώς αυτό δούλεψε εναντίον και όχι υπέρ της διαφοροποίησης της
ρωσικής οικονομίας και κατ 'επέκταση συνέβαλε στην εδραίωση του ρόλου της
Ρωσίας ως προμηθευτή πρώτων υλών στην Κίνα και την εισαγωγή από την Κίνα
καταναλωτικών αγαθών. Αυτή η ασύμμετρη εταιρική σχέση ενισχύθηκε περαιτέρω
στην αρχή της τρίτης προεδρικής θητείας του Putin το 2012. Σε μια συμβολική
κίνηση ο Ρώσος πρόεδρος επέλεξε να μην ταξιδέψει στη σύνοδο κορυφής των G-8
στην Ουάσινγκτον, λίγο μετά την ορκωμοσία του, αντ’ αυτού έκανε το πρώτο του
ταξίδι στο εξωτερικό, στην Κίνα. Ο Putin δεν μπορούσε να επισημάνει σαφέστερα
την απόρριψη της Δύσης και τον εναγκαλισμό της εταιρικής σχέσης με την Κίνα μετά
την εγχώρια αναταραχή και την έντονη κριτική της Δύσης, που συνόδεψε την
επιστροφή του στην προεδρία.
Δεδομένης της πορείας ανάπτυξης της Ρωσίας μετά την κατάρρευση της
Σοβιετικής Ένωσης, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί εάν σε οποιαδήποτε στιγμή
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η Ρωσία είχε την επιλογή να επιλέξει μια εναλλακτική
πορεία. Η απάντηση είναι ότι μέσα στα όρια της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής - οι
αδύναμες οικονομικές συνθήκες και η προτεραιότητα που δόθηκε στην επιβίωση του
καθεστώτος πάνω απ 'όλα, συχνά εις βάρος της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της
χώρας και του οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού – η ελίτ που εξουσιάζει
τη χώρα δεν είχε άλλη επιλογή. Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τη μακρόχρονη πορεία
της Ρωσίας ως φθίνουσα εξουσία, υπήρξε και εξακολουθεί να μην υπάρχει
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εναλλακτική λύση πέρα από την ισχυρή σχέση με την Κίνα. Η Ρωσία δεν μπορεί να
αντέξει να έχει την Κίνα ως αντίπαλο. Επιπλέον, δεδομένης της υπαρξιακής απειλής,
που συνιστά μια εταιρική σχέση με τη Δύση για το κυβερνόν καθεστώς της χώρας, η
στενή σχέση με την Κίνα - ακόμα και ως αδύναμος εταίρος - είναι η μόνη λογική
επιλογή.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Putin δεν θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί ένα άνοιγμα
για να προωθήσει τα συμφέροντά του, αλλά αυτό δεν θα οδηγήσει σε γεωπολιτική
ευθυγράμμιση των ΗΠΑ-Ρωσίας-Κίνας145. Οι πρόσφατες προσπάθειες του Ιάπωνα
πρωθυπουργού Shinzo Abe να επιτύχει μια σημαντική πρόοδο στις σχέσεις με τη
Ρωσία είναι διδακτικές από αυτή την άποψη. Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα
μεταξύ Abe και Putin που επικεντρώθηκε στο ζήτημα των τεσσάρων νησιών, που
κατέλαβε η Σοβιετική Ένωση στο τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και
εξακολουθεί να κατέχει, ήταν εν μέρει παρακινούμενη από τη μάλλον φανερή
επιθυμία της Ιαπωνίας για προσέγγιση με τη Ρωσία εις βάρος της Κίνας.
Ο Putin φάνηκε να συμμερίζεται τις απόψεις του Abe, ενώ καλλιέργησε
προσδοκίες στο Τόκιο για μια σημαντική πρόοδο στις σχέσεις τους. Η επίσκεψή του
στην Ιαπωνία τον Δεκέμβριο του 2016 δεν έδωσε απτά αποτελέσματα για την
ιαπωνική πλευρά, πέρα από την υπόσχεση να συνεχίσουν να μιλάνε. Για τον Putin,
ωστόσο, η επίσκεψη ήταν μια σημαντική πρόοδος. Παρά τις προσπάθειες της
κυβέρνησης Ομπάμα για τη διατήρηση ενός καθεστώτος διεθνούς απομόνωσης γύρω
από τη Ρωσία (και του Putin προσωπικά) μετά την κρίση στην Ουκρανία και την
αποπομπή της Ρωσίας από την Ομάδα των G-8, ο Putin έσπασε αυτή την καραντίνα
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τυγχάνοντας θερμής υποδοχής στην Ιαπωνία. Έδειξε έτσι ότι η Ρωσία δεν είναι σε
καμία περίπτωση απομονωμένη από τη διεθνή σκηνή και πέτυχε να διαρρήξει την
αλληλεγγύη της νέας G-7. Οι σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα, εν τω μεταξύ, δεν
φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από τις συνομιλίες του Putin με τον Abe.
4.9 Σινο-ρωσικοί δεσμοί ασφαλείας
Κατά την πρώτη δεκαετία του Ψυχρού Πολέμου υπήρχαν αμυντικές σχέσεις
μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ) και της Σοβιετικής Ένωσης.
Ακολούθησε ιδεολογική ρήξη και οι δύο χώρες οδηγούνται από την αντιπαλότητα
στην εχθρότητα. Αυτή η εχθρότητα συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του
1980, αλλά μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης η κατάσταση βελτιώθηκε
σημαντικά. Το περιστατικό της Πλατείας Tiananmen το 1989 και το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου υπήρξαν καταλυτικά για τη συνεργασία τους. Αυτά τα γεγονότα
αποδυνάμωσαν τους δεσμούς της σινο-δυτικής ασφάλειας και επέτρεψαν στη Ρωσική
Ομοσπονδία να γίνει ο κύριος προμηθευτής όπλων της ΛΔΚ. Η σινο-ρωσική
συνεργασία για την εθνική ασφάλεια συνεχίζει να αναπτύσσεται σε πολλούς τομείς,
συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων όπλων, του διαλόγου για την άμυνα, των
κοινών ασκήσεων και άλλων διμερών και πολυμερών δραστηριοτήτων. Η Κίνα και η
Ρωσία έχουν υπογράψει διάφορες συμφωνίες για τον έλεγχο των όπλων και την
οικοδόμηση εμπιστοσύνης, διευρύνοντας τις επαφές μεταξύ των εθνικών οργανισμών
ασφαλείας και θεσμοθετώντας τον διάλογο για την άμυνα και την περιφερειακή
ασφάλεια, τις στρατιωτικές ανταλλαγές και τις στρατηγικές διαβουλεύσεις τόσο σε

- 91 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΟ – ΣΙΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

διμερές όσο και σε πολυμερές πλαίσιο ειδικά στα πλαίσια του Οργανισμού
Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO)146.
Οι κοινοί στόχοι τους περιλαμβάνουν την αποτροπή διμερών συγκρούσεων,
τη διατήρηση της ασφάλειας των συνόρων, την προώθηση της διακίνησης όπλων και
την επιρροή προς τρίτους, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τακτικές σινορωσικές στρατιωτικές ασκήσεις έχουν γίνει ένα θεμελιώδες εργαλείο για τη
θεσμοθέτηση των αμυντικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών - δείχνοντας την κοινή
τους δέσμευση για στρατιωτική συνεργασία παρά την απουσία επίσημης αμοιβαίας
αμυντικής συμμαχίας. Οι ηγέτες των δύο χωρών θεωρούν την αλλαγή της αμυντικής
τους σχέσης ως σημαντική επιτυχία, την οποία και προσπαθούν να διατηρήσουν. Οι
τεταμένοι δεσμοί του Πεκίνου και της Μόσχας με τις δυτικές χώρες αφήνουν τον
καθένα ως τον πιο σημαντικό εταίρο ασφαλείας του άλλου. Παρά την άρνηση των
Κινέζων και των Ρώσων αντιπροσώπων ότι η συνεργασία αυτή κατευθύνεται
εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, ο ισχυρός δεσμός
μεταξύ Κίνας και Ρωσίας προκαλεί ανησυχία στην Ουάσινγκτον και τους συμμάχους
της. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις ρωσικών οπλικών συστημάτων Αντι-πρόσβασης και
Άρνησης Περιοχής (anti-access/ area denial – A2/AD) έχουν ενισχύσει τις
δυνατότητες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στο θέατρο επιχειρήσεων της
Ασίας-Ειρηνικού. Μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας θα καθιστούσε
τις δύο αυτές χώρες τις πιο σημαντικές στρατιωτικές αντιπάλους των Ηνωμένων
Πολιτειών.
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4.9.1 Πωλήσεις όπλων
Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας αγόρασε περισσότερα όπλα από τη Ρωσία
από ό, τι από οποιαδήποτε άλλη χώρα, με περίπου τα τέσσερα πέμπτα από τα όπλα
της, που προέρχονται από ξένες χώρες, να είναι από τη Ρωσία. Εν τω μεταξύ, το
Πεκίνο είναι ένας από τους κυριότερους πελάτες της Μόσχας - περίπου το ένα
τέταρτο των εξαγωγών της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει καταλήξει στη ΛΔΚ. Κατά τη
δεκαετία του 1990 οι αγορές ρωσικών οπλικών συστημάτων από την Κίνα ανήλθαν
σε περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Κατά τα μέσα της δεκαετίας του
2000 η συνολική ετήσια αξία των ρωσικών πωλήσεων όπλων υπερέβαινε μερικές
φορές τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια.147 Ωστόσο, η πώληση όπλων άλλαξε. Ο
δομικός μετασχηματισμός του στρατιωτικό-βιομηχανικού συστήματος της ΛΔΚ
ανάγκασε τους Ρώσους πωλητές να προσαρμόσουν τις τακτικές τους για να
διατηρήσουν το μερίδιό τους στην κινεζική αγορά. Η Κίνα αντί να αγοράσει τα
συστήματα από την περίοδο της σοβιετικής εποχής, που η ίδια πια μπορούσε να
κατασκευάσει, απαίτησε μεταφορά και πρόσβαση σε στρατιωτική τεχνολογία αιχμής
της Ρωσία. Αντί να αποκτούν όπλα απευθείας από τους Ρώσους κατασκευαστές, οι
Κινέζοι μάνατζερ, που δραστηριοποιούνται στον αμυντικό τομέα, προσπάθησαν να
ενσωματώσουν τη ρωσική τεχνολογία απευθείας στη στρατιωτική πολεμική τους
βιομηχανία.
Προς το τέλος της τελευταίας δεκαετίας η ΛΔΚ μείωσε απότομα τις αμυντικές
αγορές της από τη Ρωσία και δεν διαπραγματεύεται πλέον νέες συμφωνίες όπλων
πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ρώσοι συντηρούν ως επί το πλείστον τα
υφιστάμενα κινεζικά οπλικά συστήματα με την πώληση ανταλλακτικών
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αναβαθμίζοντας τεχνολογίες που τους έχουν πουλήσει παλιότερα. Μέχρι το τέλος της
δεκαετίας η ικανότητα της ΛΔΚ να παράγει όπλα βελτιώθηκε, ενώ η Ρωσία
ανησυχούσε ότι η Κίνα ιδιοποιούνταν τις αμυντικές της τεχνολογίες. Οι ανησυχίες για
την κινεζική αντίστροφη μηχανική και την παράνομη αντιγραφή της ρωσικής
στρατιωτικής αμυντικής τεχνολογίας επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η
Κίνα με βάση το Su-27SK της Ρωσίας κατασκεύασε το J-11B της Πολεμικής της
Αεροπορίας.148 Η Μόσχα άρχισε να ζητά από το Πεκίνο να παραγγείλει έναν
ελάχιστο αριθμό συστημάτων, όπως δυο δωδεκάδες αεροπλάνα, για κάθε μείζον όπλο
που αγόρασε. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία εκσυγχρονίζοντας το στρατό της και πουλώντας
περισσότερα όπλα σε άλλες χώρες - όπως η Ινδία, η Συρία και το Ιράν – κατάφερε να
μειώσει τις επιπτώσεις από τη μεταφορά αμυντικής τεχνογνωσίας στην Κίνα.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει αρχίσει να αγοράζει μερικά από τα
πιο εξελιγμένα όπλα της Ρωσίας - το υψηλών επιδόσεων αεροσκάφος Su-35S
Flanker-E149 και το πυραυλικό σύστημα εδάφους-αέρος S-400 Triumph150 είναι δύο
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Οι Ρώσοι εξαίρεσαν από τις εξαγωγές τους μόνο
συστήματα εγκαίρου προειδοποιήσεων, ότι αφορά διαστημική τεχνολογία, τα
πυρηνικά όπλα και μερικές ακόμη στρατηγικές δυνατότητες. Το S-400 Triumph
μπορεί να στοχεύει αεροσκάφη και βαλλιστικά βλήματα μικρής εμβέλειας,151 ενώ το
Su-35S πέραν της καθαρά στρατιωτικής του χρήσης, θα προσφέρει στους Κινέζους
μηχανικούς τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον κινητήρα AL148
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41F1S του αεροσκάφους, το ραντάρ Irbis-E και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου
που έχει εγκατεστημένα. Για να ανταποκριθεί στα αιτήματα της Κίνας για
περισσότερα υψηλής ποιότητας συστήματα και παροχής πρόσθετης τεχνολογίας,
χωρίς να διακινδυνεύσει την κλοπή περισσότερης ρωσικής πνευματικής ιδιοκτησίας ή
να απολέσει ξένων αγορών της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, η Μόσχα
συμφώνησε να αναπτύξει από κοινού με τους Κινέζους

εταίρους, νέα οπλικά

συστήματα για να τα πουλήσει σε τρίτους. Προς το παρόν, ωστόσο, η πρόοδος είναι
μέτρια, επικεντρωμένη σε συστήματα διπλής χρήση, με πολιτικές και στρατιωτικές
εφαρμογές, όπως τα ελικόπτερα.152
Με διάφορους τρόπους η Κίνα και η Ρωσία είναι φυσικοί εταίροι διακίνησης
όπλων. Η Κίνα για παράδειγμα δεν μπορεί να αγοράσει όπλα από τις δυτικές χώρες
λόγω του εμπάργκο όπλων της ΕΕ και των κυρώσεων των ΗΠΑ. Επιπλέον, η Κίνα
μπορεί να απορροφήσει πιο εύκολα τα ρωσικά αμυντικά προϊόντα, επειδή ήδη έχει
στην κατοχή της όπλα και εξοπλισμό της σοβιετικής εποχής. Με τη σειρά του το
πρόγραμμα στρατιωτικού εκσυγχρονισμού της Ρωσίας χρηματοδοτείται εν μέρει από
εξαγωγές αμυντικού υλικού και οι πωλήσεις στο εξωτερικό θα μπορούσαν να
αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία, εάν η κυβέρνηση εφαρμόσει σχέδια για τη
σταθεροποίηση των στρατιωτικών δαπανών τα επόμενα χρόνια.153 Άλλοι λόγοι για
την πρόσφατη ανοδική πορεία του εμπορίου όπλων είναι οι αυστηρότερες συμφωνίες
όσον αφορά στην πνευματική ιδιοκτησία μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, παράλληλα με τα
πρόσθετα μέτρα για την προστασία της αμυντικής στρατιωτικής τεχνολογίας των
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ρωσικών συστημάτων από την κινεζική αντίστροφη μηχανική και την παραγωγή
αντιγράφων. Για παράδειγμα, τα μαχητικά Su-35S, που δόθηκαν στο κινεζικό στρατό,
έχουν τους κινητήρες τους ερμητικά σφραγισμένους ως εγγύηση έναντι της κινεζικής
αντίστροφης μηχανικής.154
Αντίστροφα, οι Ρώσοι εκτιμούν ότι πρέπει να πουλήσουν στην Κίνα κάποια
προηγμένα συστήματα όπως το Su-35 ή S-400, δεδομένου ότι σε λίγα χρόνια η
κινεζική αμυντική βιομηχανία θα μπορεί να αποκτήσει την ικανότητα να παράγει
αυτά τα προηγμένα όπλα από μόνη της.155 Οι ρωσικές εταιρείες αποκομίζουν
σημαντικά έσοδα από τις πωλήσεις όπλων στην Κίνα, σε μια εποχή όπου η χώρα
αντιμετωπίζει πολλές γενικές οικονομικές προκλήσεις και οι εθνικές τους
επιχειρήσεις αγωνίζονται να διατηρήσουν τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια αγορά
όπλων.156 Επιπλέον, οι αγορές αμυντικού υλικού υψηλής τεχνολογίας από την Κίνα
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ρωσικής κριτικής σχετικά με τον μη
ισορροπημένο χαρακτήρα του κινεζικού εμπορίου, καθώς η ΛΔΚ αγοράζει κυρίως
φυσικούς πόρους και όχι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας. Μέσω των πωλήσεων όπλων
η Ρωσία κερδίζει, επίσης, γνώσεις και ίσως επιρροή στις κινεζικές στρατιωτικές
εξελίξεις. Μια άλλη εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία η σχέση αυτή είναι επωφελής
για τη Ρωσία, είναι ότι η ανάπτυξη του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) της
Κίνας αποσπά την προσοχή των ΗΠΑ από τη Ρωσία προς την Κίνα. Η επιρροή της
Μόσχας ενισχύεται από τις πωλήσεις όπλων εξαιτίας των δυνητικών αντιπάλων της
154

William Ide, “Prospect of Warming U.S.-Russia Ties Worries China,” Voice of America News,
January 17, 2017, http://www.voanews.com/a/ prospect-of-warming-us-russia-ties-worrieschina/3679349.html.
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Architecture,” Contemporary Security Policy 37, no. 1 (2016): 98.
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Κίνας, όπως η Ιαπωνία, οι ηγέτες των οποίων θέλουν να περιορίσουν τη σινο-ρωσική
αμυντική συνεργασία καθώς και να μειώσουν τις εντάσεις σε θέματα ασφαλείας με τη
Μόσχα για να αποκτήσουν επιρροή στο Πεκίνο.157
4.9.2 Αυξάνοντας τους δεσμούς ασφαλείας
Οι εκτεταμένοι αμυντικοί δεσμοί Ρωσίας-Κίνας περιλαμβάνουν αμοιβαίες
διαβουλεύσεις, αμοιβαία υιοθέτηση του δόγματος «μη πρώτης χρήσης» (no first use)
για τα πυρηνικά όπλα και συνεργασία κατά των αυτονομιστικών τάσεων, της
τρομοκρατίας και του θρησκευτικού εξτρεμισμού. Η συνθήκη καλής γειτονίας και
φιλικής συνεργασίας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, η οποία υπογράφηκε το 2001, προωθεί τους δεσμούς ασφαλείας, αλλά
δεν διαθέτει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, όπως αυτή που περιλαμβάνεται στη συνθήκη
αμοιβαίας άμυνας που υπέγραψε η ΛΔΚ και η Σοβιετική Ένωση το 1950. Η συνθήκη
υπογραμμίζει την αμοιβαία μη επιθετικότητα, τη μη παρέμβαση, την ειρηνική
συνύπαρξη, την αντιτρομοκρατία, το διεθνές δίκαιο, τον σεβασμό της εθνικής
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.158 Εκπρόσωποι και από τις δύο πλευρές
αρνούνται ότι βλέπουν ο ένας τον άλλον ως στρατιωτική απειλή. Επίσης, απέφυγαν
να εκφράσουν δημόσια ανησυχία ο ένας για τις στρατιωτικές δραστηριότητες του
άλλου, ενώ παράλληλα επέκριναν από κοινού τρίτους, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες
και τους συμμάχους τους. Για παράδειγμα, η Μόσχα και το Πεκίνο επικέντρωσαν
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πρόσφατα την κριτική τους στην επέκταση του αντιπυραυλικού συστήματος THAAD
(Terminal High Altitude Area Defense) στη Νότια Κορέα.
Οι Κινέζοι και οι Ρώσοι ηγέτες χαρακτήρισαν τους στρατιωτικούς δεσμούς
των δύο χωρών ως μια κρίσιμη διάσταση της ευρύτερης στρατηγικής εταιρικής τους
σχέσης159. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 οι δύο πλευρές καθιέρωσαν
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ανέπτυξαν διαδικασίες για την
αποφυγή μελλοντικών απρόοπτων επεισοδίων, έθεσαν περιορισμούς στις συμβατικές
στρατιωτικές δραστηριότητες εντός εκατό χιλιομέτρων από τα κοινά σύνορά τους,
ανέπτυξαν ταχεία δίκτυα επικοινωνίας και προγραμμάτισαν τακτικές συσκέψεις
μεταξύ των αρχηγών των στρατιωτικών τους επιτελείων και των υπουργών άμυνας.
Για παράδειγμα, στις 13 Οκτωβρίου 2009 η Κίνα και η Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία
για να ενημερώνουν ο ένας τον άλλον σχετικά με την επικείμενη εκτόξευση
βαλλιστικών πυραύλων. Ο Vladimir Putin χαρακτήρισε τη συμφωνία «ένα πολύ
σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την ενίσχυση
της

στρατηγικής

συνεδριάσεις

της

μας

εταιρικής

Ρωσο-Κινεζικής

σχέσης».160 Επίσης,
Διακυβερνητικής

διεξάγονται

Επιτροπής

σε

τακτικές
θέματα

Στρατιωτικό-Τεχνολογικής Συνεργασίας, των υπαρχηγών των επιτελείων και άλλες
διμερείς συναντήσεις επίσημων αξιωματούχων για θέματα εθνικής άμυνας.161 Η ΛΔΚ
και οι Ρώσοι ηγέτες συναντώνται συχνά κατά τη διάρκεια των συνόδων κορυφής των
περιφερειακών θεσμών, όπως ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) και η
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Ένωση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Προγράμματα ανταλλαγής
στρατιωτικών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιτρέπουν σε στρατιωτικούς της
μιας χώρας να φοιτήσουν στις στρατιωτικές ακαδημίες της άλλης.
Στις

μεγάλες

σινο-ρωσικές

συναντήσεις

συζητούν

συνήθως

θέματα

περιφερειακής ασφάλειας, που επηρεάζουν την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή
και άλλες κρίσιμες περιοχές.162 Για παράδειγμα, η Κίνα και η Ρωσία επέκριναν κατά
καιρούς την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Αφγανιστάν, ιδιαίτερα την
ανικανότητά της να καταστείλει τη διακίνηση ναρκωτικών . Ωστόσο, ανησυχούν και
για τη μείωση των στρατιωτικών δυτικών δυνάμεων, η οποία θα μπορούσε να
επιδεινώσει την αστάθεια στην Κεντρική Ασία και να υπονομεύσει τα έργα
περιφερειακής ολοκλήρωσης. Το Πεκίνο και η Μόσχα εξέφρασαν ανησυχία για την
πρόσφατη εξάπλωση του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και της Συρίας (ISIS) στην
Ευρασία και ξεκίνησαν μια αμφιλεγόμενη τριμερή ειρηνευτική πρωτοβουλία, στην
οποία συμμετείχαν οι Αφγανοί Ταλιμπάν, που τώρα περιλαμβάνονται στην αφγανική
κυβέρνηση, την Ινδία, το Ιράν και άλλα μέρη.163
Οι τακτικές στρατιωτικές ασκήσεις έχουν καθιερώσει και ισχυροποιήσει
περαιτέρω τους σινο-ρωσικούς αμυντικούς δεσμούς. Οι πολυμερείς και οι διμερείς
ασκήσεις ποικίλλουν σε μορφή, θέση και μέγεθος, από ασκήσεις επί χάρτου, όπως
μια πρόσφατη προσομοίωση κοινής πυραυλικής άμυνας, σε ασκήσεις πλήρους
κλίμακας, όπως οι ετήσιες ασκήσεις του SCO. Ο PLA συμμετέχει τακτικά σε
πολυεθνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τη Ρωσία, όπως οι Διεθνείς

162
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Στρατιωτικοί Αγώνες και οι Δίαθλοι αρμάτων μάχης. Η αεροδιαστημική άσκηση
ασφαλείας τον Μάιο του 2016 στη Μόσχα αποτέλεσε την πρώτη διακλαδική άσκηση
(αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας) μεταξύ των δύο χωρών.
Η πιο σημαντική χερσαία άσκηση είναι η ‘’Peace Mission’’, που διεξάγεται
κάθε ένα ή δύο χρόνια από το 2005. Η Κίνα και η Ρωσία εκπαιδεύονται σε αυτού του
τύπου των επιχειρήσεων, όπως η καταπολέμηση ανταρτών, η καταστολή εξεγέρσεων,
η απελευθέρωση ομήρων, η παροχή τακτικής αεροπορικής υποστήριξης, καθώς και η
προετοιμασία αερομεταφερόμενων ή άλλων ειδικών επιχειρήσεων. Έχουν, επίσης,
πραγματοποιήσει σειρά ναυτικών ελιγμών και ασκήσεων, τις οποίες η Ρωσία
αποκαλεί «Ναυτική Αλληλεπίδραση» (Naval Interaction ), ενώ η Κίνα αναφέρεται σε
αυτές με την ονομασία «Κοινή Θάλασσα» (Joint Sea). Αυτές οι ναυτικές ασκήσεις
καλύπτουν τη θαλάσσια έρευνα και διάσωση, τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, τη
διακλαδική αντιαεροπορική άμυνα, την απελευθέρωση καταληφθέντων πλοίων, τη
συνοδεία πολιτικών σκαφών και αμφίβιες επιχειρήσεις στα νησιά του Ειρηνικού. Το
2012 ο πρώτος γύρος των κοινών θαλάσσιων ασκήσεων πραγματοποιήθηκε στην
Κίτρινη

Θάλασσα,

στα

ανοικτά

των

ακτών

του

Qingdao.

H

δεύτερη

πραγματοποιήθηκε στη Θάλασσα της Ιαπωνίας (επίσης γνωστή ως Ανατολική
Θάλασσα) και η τρίτη στην Ανατολική Θάλασσα της Κίνας. Η ναυτική άσκηση του
2015 ήταν αξιοσημείωτη, επειδή διεξήχθη σε δύο φάσεις σε ξεχωριστά μέρη του
κόσμου, με την πρώτη φάση να πραγματοποιείται στη Μεσόγειο Θάλασσα και τη
δεύτερη στη Θάλασσα της Ιαπωνίας. Αυτές οι σινο-ρωσικές ασκήσεις164 εξυπηρετούν
διάφορους σκοπούς. Για παράδειγμα, μπορούν να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα
μεταξύ των δύο στρατών μέσω της ανάπτυξης κοινών τακτικών, τεχνικών και
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διαδικασιών.

165

Στον διάλογο Shangri-La τον Ιούνιο του 2016 ο Ρώσος αναπληρωτής

υπουργός Άμυνας Anatoly Antonov δήλωσε ότι τέτοιες ασκήσεις δείχνουν «υψηλό
επίπεδο πρακτικής συνεργασίας και βοηθούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων μάχης και
της αξιοπιστίας των ρωσικών και κινεζικών ενόπλων δυνάμεων και αποδεικνύουν την
ετοιμότητα των υπουργείων άμυνας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις
σύγχρονες προκλήσεις και απειλές από κοινού ».166 Οι ασκήσεις αυτές προάγουν
επίσης τις πωλήσεις όπλων, αλλά και άλλες αμυντικές βιομηχανικές συνεργασίες,
στέλνουν μηνύματα προς τρίτους – καθησυχαστικά στους συμμάχους, αποτρεπτικά
στους ενδεχόμενους αντιπάλους - και διατηρούν ενήμερη την Κίνα και τη Ρωσία για
τις στρατιωτικές δυνατότητες του άλλου, ως μέσο αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
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ΚΕΦ 5ο ΣΙΝΟ-ΡΩΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ
5.1 Πολιτικές διαμάχες και εδαφικές διαφορές ως διαμορφωτές
διακρατικών σχέσεων και συμμαχιών
Με τη προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 η Ρωσία ξεκίνησε έναν αδήλωτο
πόλεμο στην Ουκρανία αμφισβητώντας τη διεθνή τάξη, που είχε επικρατήσει στην
Ευρώπη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Έσβησε τις εναπομείνασες ελπίδες για αυτό που
είχε γίνει ήδη όλο και πιο απίθανη προοπτική – ότι η Ρωσία θα γίνει εταίρος σε
θέματα ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους ευρωπαίους συμμάχους του.
Χωρίς θεμελιώδη αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ, η σχέση με τη Ρωσία είναι πιθανό
να παραμείνει αντιδιαμετρική.
Εάν η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ εκπληρώσει την υπόσχεσή της να
αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Ρωσία και να επιτύχει μια νέα εταιρική σχέση, αυτή
η εταιρική σχέση είναι πιθανό να αποδειχθεί απογοητευτική για τους πολιτικούς των
ΗΠΑ και να μην ανταποκρίνεται στις εμφανείς προσδοκίες τους. Μπορεί ίσως να
αποπληρωθεί με μεγαλύτερη βούληση από τη μεριά της Ρωσίας να συνεργαστεί για
την καταπολέμηση του ISIS, αν και η Μόσχα έχει δείξει ελάχιστη προθυμία να
συμμετάσχει στη συριακή σύγκρουση πέρα από την υποστήριξή της στο κυβερνόν
καθεστώς. Ωστόσο, η Ρωσία είναι απίθανο να παραιτηθεί από τις στενές σχέσεις της
με την Κίνα και να έρθει σε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν η κυβέρνηση
Trump αμφισβητήσει τη θέση του Πεκίνου στην Ταϊβάν, το εμπόριο, τις διαμάχες στη
θάλασσα της Νότιας Κίνας, αυτά δηλαδή που η Κίνα θέτει ως προτεραιότητές της.
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5.1.1 Ταϊβάν
Οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Ταϊβάν μπορεί να θεωρηθούν δυνητικά
ακανθώδες πρόβλημα για τη Ρωσία, η οποία είχε τις δικές της προκλήσεις με την
κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα. Η Ρωσία αγωνίστηκε να αποκαταστήσει τον
έλεγχό της στο Βόρειο Καύκασο και παραβίασε την εδαφική ακεραιότητα πολλών
γειτόνων της. Η Μόσχα διατηρούσε σιωπηρά επαφές με την Taipei κατά τη διάρκεια
του Ψυχρού Πολέμου. Υπάρχει, επίσης, η ιστορία της σοβιετικής εμπλοκής με τον
Chiang Kai-shek υπό εξαιρετικά διαφορετικές συνθήκες. Ωστόσο, τίποτα στην
ιστορία της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, πριν ή από το 1991 και μετά, δεν
υποδεικνύει ότι η Μόσχα μπορεί να είναι διατεθειμένη να εκμεταλλευτεί αυτό το
ζήτημα για γεωπολιτικό ή κάποιο άλλο πλεονέκτημα ή να απομακρυνθεί από την
τήρηση της πολιτική της Κίνας, η οποία αναγνωρίζει ότι το Πεκίνο είναι «Η μοναδική
νόμιμη κυβέρνηση ολόκληρης της Κίνας», ότι «η Ταϊβάν αποτελεί αναπαλλοτρίωτο
τμήμα της κινεζικής επικράτειας» και ότι «το ζήτημα της Ταϊβάν εμπίπτει στις
εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας, στις οποίες οι εξωτερικές δυνάμεις δεν έχουν
κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνουν».167 Ως αποτέλεσμα, η Ρωσία «δεν θα καθιερώσει
επίσημες σχέσεις με την Ταϊβάν ούτε θα διεξάγει επίσημες συναλλαγές».168
Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας των σχέσεων της Μόσχας με το Πεκίνο και
των διακυβευόμενων συμφερόντων, η θέση της για την Ταϊβάν και η πολιτική της
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Κίνας υπόσχεται να παραμείνει «σαφής, σταθερή και συνεπής», όπως επιβεβαίωσε
πρόσφατα το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.169
5.1.2 Εμπορικές συναλλαγές
Μια μετατόπιση της θέσης της Ρωσίας όσον αφορά το εμπόριο πιο κοντά σε
αυτή της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι πιθανόν να είναι ασήμαντη. Η Ρωσία δεν
είναι μια αρκετά μεγάλη οικονομία ή μεγάλος εμπορικός εταίρος για τις Ηνωμένες
Πολιτείες ή την Κίνα έτσι ώστε η στάση της απέναντι σε μια από τις δύο χώρες να
επηρεάζει αξιόλογα την άλλη. Το διμερές εμπόριο της Ρωσίας με την Κίνα και τις
Ηνωμένες Πολιτείες το 2016 υπολογίζεται σε περίπου 66 δισεκατομμύρια δολάρια
και 20 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.170 Για λόγους σύγκρισης το εμπόριο
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας ήταν περίπου 600 δισεκατομμύρια
δολάρια.171
5.1.3 Διαφορές στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας
Η Θάλασσα της Νότιας Κίνας αποτελεί το αντικείμενο εδαφικής διαφοράς
μεταξύ της Κίνας, Βιετνάμ και Φιλιππίνων. Η Κίνα όμως δεν σταματά εκεί. Μαζί με
τις εδαφικές διεκδικήσεις της απέναντι σε Ινδία, Μαλαισία, Μπρουνέι και Ινδονησία,
πρόκειται για μια συστηματική προσπάθεια εξασφάλισης της περιμέτρου των
κινέζικων χωρικών υδάτων. 14.500 χλμ. των θαλάσσιων συνόρων.
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Office of the U.S. Trade Representative, “U.S.-China Trade Facts,”
https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/ peoples-republic-china.

Fact

Sheet,

- 104 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΟ – ΣΙΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εικόνα 6. Αμφισβητούμενες αξιώσεις στην Νότια Σινική Θάλασσα
H Κίνα ασκεί ένα διακρατικό «bullying» στις Φιλιππίνες, εκφοβίζοντας τη
γείτονα χώρα σχετικά με την κατοχή αμφισβητούμενων νήσων στη Θάλασσα της
Νότιας Κίνας. Οι συνέπειες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας διαφαίνονται και
στις αντι-κινεζικές αναταραχές του 2014 στο Βιετνάμ μετά την τοποθέτηση μιας
κινεζικής εξέδρας γεώτρησης πετρελαίου σε ύδατα που διεκδικούν και οι δύο χώρες.
Παρά τις εντάσεις και το συνεχές χτίσιμο τεχνητών νησιών που έχουν ως
στόχο να ενισχύσουν τις εδαφικές της διεκδικήσεις, το δικαστήριο της Χάγης,
απεφάνθη ότι τα όσα προσπαθεί να αρπάξει η Κίνα δεν έχουν κανένα ιστορικό
υπόβαθρο, και μάλιστα, οι κινήσεις της, προκαλούν και περιβαλλοντική καταστροφή
στην περιοχή.
Το «κτίσιμο» νησιών επάνω σε υφάλους και η συνεχής αναμέτρηση του
κινεζικού Ναυτικού με το πανίσχυρο αμερικανικό Ναυτικό του Ειρηνικού έχουν
δημιουργήσει ίσως την εντονότερη αντιπαράθεση σε παγκόσμια κλίμακα και όχι
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τυχαία: Στην επίμαχη Νότια Σινική Θάλασσα, στα ανοιχτά της περιφέρειας
Γκουαντόνγκ, διέρχεται το παγκόσμιο εμπόριο ύψους 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων!
Η Ρωσία δεν έχει συμμετάσχει ενεργά στις διαμάχες της Θάλασσας της
Νότιας Κίνας παρά μόνο για να διατηρήσει οριακά τα συμφέροντά της στη
Νοτιοανατολική Ασία. Το κύριο ενδιαφέρον της για την περιοχή φαίνεται να είναι η
αποφυγή ανταγωνισμού με την Κίνα και η προστασία αυτής της διμερούς σχέσης. Το
2016 η Ρωσία έκανε ένα σημαντικό συμβολικό βήμα και προσχώρησε μαζί με την
Κίνα σε θαλάσσια άσκηση στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, αλλά ακόμη και αυτό
πραγματοποιήθηκε μακριά από την αμφισβητούμενη περιοχή. Η γενική θέση της
Ρωσίας σχετικά με τις εδαφικές διαφορές είναι ότι τέτοια θέματα πρέπει να
αντιμετωπίζονται από εσωτερικούς παράγοντες χωρίς παρεμβάσεις από εξωτερικές
εξουσίες - μια σαφή αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Putin υποστήριξε
δημοσίως το Πεκίνο στην άρνησή του να αναγνωρίσει την απόφαση του διεθνούς
διαιτητικού δικαστηρίου στη διαμάχη της Κίνας με τις Φιλιππίνες172.
Έτσι η Ρωσία είναι απίθανο να μετατοπίσει σημαντικά τη θέση της στη
διαμάχη για τη Θάλασσα στη Νότια Κίνα, λαμβάνοντας υπόψη την γραμμή της μέχρι
στιγμής και τη δύναμη της συνολικής σχέσης της με την Κίνα.
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5.2 Κεντρική Ασία, Μέση Ανατολή και Βορειοανατολική Ασία
5.2.1 Κεντρική Ασία

Εικόνα 7. Η Κεντρική Ασία
Η Κεντρική Ασία, που αποτελείται από τα πρώην σοβιετικά κράτη
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan και Uzbekistan, έχει υποστεί μια
θεμελιώδη στρατηγική ανασύνταξη τα τελευταία 25 χρόνια. Η περιοχή, η οποία
θεωρούνταν αποκλειστικός τομέας της Ρωσίας οικονομικά εξαρτώμενος, έχει
αναπροσανατολιστεί προς την Κίνα, η οποία έχει επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια
δολάρια στους τεράστιους ορυκτούς πόρους και τα έργα υποδομής της. Η Ρωσία
εξακολουθεί να ελέγχει σημαντικές εξαγωγικές οδούς από την Κεντρική Ασία και
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική αγορά για τα αγαθά της περιοχής και την
πλεονάζουσα εργασία, αλλά έχει επισκιαστεί από την Κίνα ως εμπορικός εταίρος και
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πηγή επενδύσεων.

173

Στο μέλλον, η διαφορά μεταξύ Ρωσίας και Κίνας ως

οικονομικών εταίρων στην Κεντρική Ασία θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, εάν η Κίνα
προχωρήσει στα έργα υποδομής και επενδύσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας Belt and Road.174
Η Κίνα και η Ρωσία είναι φιλικοί συνεργάτες στην Κεντρική Ασία. Η
Κεντρική Ασία όσο αποτελούσε τμήμα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και μετά της
Σοβιετικής Ένωσης ήταν αποκομμένη από την κινεζική επιρροή. Τώρα ανέλαβε τον
παραδοσιακό της ρόλο ως πεδίο για έντονο ανταγωνισμό και σταυροδρόμι για
αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Νότιας και Ανατολικής Ασίας.
Η Ρωσία τρέφει βαθιά λύπη για την απώλεια της δεσπόζουσας θέσης της στην
Κεντρική Ασία, ενώ η Κίνα κινείται γρήγορα για να γεμίσει το κενό μέσω της
οικονομικής διείσδυσης και των φιλόδοξων έργων υποδομής. Αυτό έκανε την
Κεντρική Ασία έδαφος δοκιμών για την ισορροπία μεταξύ συνεργασίας και
αντιπαλότητας στις σινο-ρωσικές σχέσεις. Η Δύση θα πρέπει να συμμετάσχει σε όλο
αυτό, αν επιθυμεί να παραμείνει στο παιχνίδι.
Η Ρωσία έχει αναπτύξει μικρά στρατεύματα σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία,
έχει αγωνιστεί να προσελκύσει τις περιφερειακές χώρες στον «Οργανισμό
Συλλογικής Ασφάλειας»
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(Collective Security Treaty Organization) και μέχρι

στιγμής είχε περιορισμένη επιτυχία στην προσπάθεια ένταξής τους στην
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«Ευρασιατική Οικονομική Ένωση»176 (Eurasian Economic Union). Οι προσπάθειες
της Ρωσίας έχουν ανασταλεί από την κακή οικονομική της κατάσταση, η οποία έχει
υποτιμηθεί περαιτέρω από τις χαμηλές τιμές της ενέργειας και τις δυτικές κυρώσεις,
καθώς και από την αντίσταση των πρόσφατα ανεξάρτητων χωρών της Κεντρικής
Ασίας να κλείσουν μια συμφωνία με τον πρώην κυβερνήτη τους.
Η Κίνα έχει σημειώσει καλύτερη πρόοδο με τον «Οργανισμό Συνεργασίας της
Σαγκάης» (Shanghai Cooperation Organisation, SCO), τον οποίο ξεκίνησε με τη
Ρωσία το 1996 ως Shanghai Five (με τα υπόλοιπα μέλη να είναι το Καζακστάν, το
Κιργιζιστάν και το Τατζικιστάν, τα τρία κράτη της Κεντρικής Ασίας που συνορεύουν
με την Κίνα). Η Shanghai Five επεκτάθηκε στην SCO φέρνοντας και τα άλλα κράτη
της Κεντρικής Ασίας σε συνεργασία, εκτός από το Τουρκμενιστάν, και τελικά έγινε
το κύριο μέσο συντονισμού των κινεζικών και ρωσικών δραστηριοτήτων στην
Κεντρική Ασία.177 Τακτικές συνεδριάσεις υπό την αιγίδα του SCO διεξάγονται για
θέματα ασφαλείας, στρατιωτικά θέματα, ζητήματα άμυνας, θέματα εξωτερικής
πολιτικής, οικονομικά, πολιτιστικά και τραπεζικά. Ωστόσο, η είσοδος του Πακιστάν
και της Ινδίας ως πλήρων μελών τον Ιούνιο του 2017 έχει μειώσει τη χρησιμότητα
του οργανισμού ως μηχανισμού συντονισμού που κυριαρχείται από την Κίνα και τη
Ρωσία.
Εν τω μεταξύ, η προσοχή της Κίνας έχει μετατοπιστεί στην πρωτοβουλία
«Belt and Road». Ο Πρόεδρος Xi πρότεινε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα κατά τη
διάρκεια επίσκεψής του στο Καζακστάν το 2013. Στόχος του είναι να επεκτείνει
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μαζικά τους δεσμούς της Κίνας με αυτές τις «δυτικές περιοχές», οι οποίες δέσποζαν
μεγάλες στη φαντασία της χώρας για χιλιετίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο
έργα: 1) μια χερσαία «ζώνη» με βελτιωμένες υποδομές που θα διευκολύνουν τις
μεταφορές, την επικοινωνία και φυσικά υποδομές ενέργειας και 2) έναν
συμπληρωματικό θαλάσσιο «δρόμο» που θα εκτείνεται από τις ανατολικές παράκτιες
περιοχές της Κίνας μέσω της Νοτιοανατολικής Ασίας στον Ινδικό Ωκεανό, τη Μέση
Ανατολή και την Ανατολική Αφρική και θα περιλαμβάνει αναβαθμισμένες λιμενικές
εγκαταστάσεις ικανές να στηρίξουν υψηλότερα επίπεδα ναυτιλιακού εμπορίου.
Τα εμπόδια στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου είναι σημαντικά.178 Αν όμως
υλοποιηθούν αυτά τα έργα, η Κεντρική Ασία θα διασυνδεθεί μέσα σε λίγες δεκαετίες
με ένα δίκτυο αυτοκινητοδρόμων υψηλής ταχύτητας και σιδηροδρομικών γραμμών
που θα τρέχουν παράλληλα με αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου και θα
βελτιώσουν σημαντικά την πρόσβαση της Κίνας στη ξηρά και τη θάλασσα στα δυτικά
μέρη της Ασίας και ακόμη και στην Ευρώπη. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες
προτάσεις η πρωτοβουλία για την «Belt and Road» της Κίνας υποστηρίζεται από
δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία μπορούν να διανεμηθούν μέσω της
τραπεζικής πολιτικής του Πεκίνου και της νέο-εκτεινόμενης επενδυτικής τράπεζας
ασιατικών υποδομών (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB). Παρά την
συγκαλλυμένη αντίθεση των ΗΠΑ έναντι της AIIB, ουσιαστικά όλες οι κορυφαίες
ασιατικές και ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση την Ιαπωνία, προσχώρησαν σε αυτήν
την κινεζική τράπεζα.179
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Η αρχική απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές τις εξελίξεις
αποδείχτηκε λανθασμένη. Αυτό είναι ίσως και κατανοητό, καθώς η πρωτοβουλία της
Κίνας για την Belt and Road περιλαμβάνει όχι μόνο μια ρητή αλλά και μια σιωπηρή
διάσταση.
Η ρητή διάσταση είναι η ανάπτυξη της υποδομής. Εδώ ακόμη και οι
Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι η Κεντρική Ασία έχει τεράστιες ανάγκες
υποδομής, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, σε μια ομιλία στην
Chennai της Ινδίας τον Ιούλιο του 2011, η τότε

υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι

Κλίντον ζήτησε τη δημιουργία ενός νέου Δρόμου του Μεταξιού μέσω της Κεντρικής
Ασίας, αποτελούμενου από ένα διεθνές δίκτυο οικονομικών και διαμετακομιστικών
συνδέσεων.180 Τα λόγια της έμοιαζαν με την αμερικανική εκδοχή για το τι πρότεινε
αργότερα το 2013 ο Xi, με τη διαφορά ότι η πρόταση του Xi υποστηρίχθηκε από
πολύ περισσότερους πόρους από ό, τι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να
παράσχουν για να προωθήσουν την ιδέα τους.
Η σιωπηρή διάσταση της πρωτοβουλίας «Belt and Road» είναι οι
γεωπολιτικές συνέπειες της στενότερης σύνδεσης της Κίνας από τη ξηρά και τη
θάλασσα με την Κεντρική Ασία, τη Νότια Ασία και τη Μέση Ανατολή. Εάν η Κίνα
σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πρωτοβουλία, οι στρατηγικές επιπτώσεις θα είναι
τεράστιες.181 Ωστόσο, το Πεκίνο δεν έχει αντιμετωπίσει άμεσα αυτή τη διάσταση της
πρωτοβουλίας σε δημόσιες συζητήσεις. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι
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Nadège Rolland, through an analysis of Chinese primary sources, interprets the Belt and Road
Initiative as an attempt to “create a 21st-century version of a Sinocentric regional order across the
Eurasian continent.” Rolland, China’s Eurasian Century? 178.
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χώρες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους έχουν διαφορετικές απόψεις για τις
επιπτώσεις της πρωτοβουλίας «Belt and Road». 182
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να μειώσουν την εξάρτηση της Κεντρικής
Ασίας από τη Ρωσία, να συνδέσουν την περιοχή πιο στενά με τις δημοκρατικές
οικονομίες της Ευρώπης και να προωθήσουν τη δημοκρατία και τον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύουν επίσης ότι οι στενότεροι εμπορικοί και
μεταφορικοί δεσμοί μεταξύ της Νότιας και Κεντρικής Ασίας θα βοηθήσουν στη
σταθεροποίηση του Αφγανιστάν και έχουν επίγνωση της σημασίας της Ευρασίας ως
εναλλακτικής διαδρομής για την υλικοτεχνική υποστήριξη των στρατιωτικών
επιχειρήσεων των ΗΠΑ σε αυτή τη χώρα.
Η Ρωσία εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον για τα πρώην εδάφη της στην
Κεντρική Ασία και θέλει να διατηρήσει μια κυρίαρχη επιρροή, ειδικά στον τομέα της
ασφάλειας. Η Κίνα, από την πλευρά της, διαδραματίζει ήδη σημαντικό εμπορικό και
επενδυτικό ρόλο στην Κεντρική Ασία και ενδιαφέρεται έντονα για τους πόρους
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έχει σεβαστεί γενικά τα σχετικά με την ασφάλεια
θέματα της Ρωσίας στην περιοχή και έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στο
εμπόριο και την ενέργεια. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, οι σινορωσικές σχέσεις ήταν φιλικές και συνεργατικές τις τελευταίες δεκαετίες και οι δύο
χώρες συνεργάστηκαν καλά στην SCO.
Ωστόσο, πέραν των οικονομικών συμφερόντων της Κίνας στην Κεντρική
Ασία, η πρόταση του Xi τον Μάιο του 2014 για τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού
ασφάλειας και συνεργασίας στην Ασία, έδειξε ότι το Πεκίνο ενδιαφέρεται για την
περιοχή και από άποψη ασφάλειας, η οποία είναι ευρύτερη από την επιθυμία της
182

See Tom Miller, China’s Asian Dream: Empire Building along the New Silk Road (London: Zed Books,
2017).
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απλά να μπλοκάρει τρομοκρατικά στοιχεία. Η εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Belt and
Road» θα προωθήσει τη πρόθεση του Πεκίνου να καταστεί μια σημαντική παγκόσμια
δύναμη.183
Όλα τα στοιχεία ενός νέου Μεγάλου Παιχνιδιού στην Κεντρική Ασία είναι
επομένως υπαρκτά, αν και η διανομή ρόλων στους παίκτες είναι διαφορετική. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μεγάλο βαθμό ένας κύριος παίκτης σε αυτό το σενάριο.
Οι χώρες της Κεντρικής Ασίας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την παρουσία
των ΗΠΑ ως μέσου υπεράσπισης της πρόσφατης ανεξαρτησίας τους έναντι
ενδεχόμενων μελλοντικών καταπατήσεων από ισχυρούς γείτονες, όπως η Ρωσία και η
Κίνα. Παρ 'όλα αυτά, είναι σαφής η διάκριση μεταξύ χωρών με μόνιμα συμφέροντα
στην περιοχή, όπως η Ρωσία και η Κίνα, και εκείνων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες
που έχουν βραχυπρόθεσμη παρουσία και ενδέχεται να αποχωρήσουν, όποτε δεν είναι
πρόθυμοι να πληρώσουν το κόστος της ανάμιξης τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι
Ηνωμένες Πολιτείες στερούνται σημαντικών συμφερόντων στην Κεντρική Ασία.
Ωστόσο, αυτά τα συμφέροντα είναι σε μεγάλο βαθμό παράγωγα πολύ πιο σημαντικών
συμφερόντων των ΗΠΑ σε σχέση με τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, το Αφγανιστάν,
το Πακιστάν και ακόμη και το Ιράν.
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Xi Jinping, “New Asian Security Concept for New Progress in Security Cooperation” (remarks at the
fourth summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, Shanghai,
May 21, 2014), http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1159951.shtml.
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5.2.2 Μέση Ανατολή

Εικόνα 8. Η Μέση Ανατολή
Τα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή διαφέρουν
σημαντικά. Ως εξαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου η Ρωσία δεν εξαρτάται από
τους πλούσιους ενεργειακούς πόρους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της
αυτοκρατορικής επέκτασης της Ρωσίας η περιοχή αποτελούσε αρένα ανταγωνισμού
με τη Μεγάλη Βρετανία για πρόσβαση και επιρροή ως επέκταση του «Μεγάλου
Παιχνιδιού», Κάτω από τη Σοβιετική Ένωση, πέρα από τη γεωπολιτική προσέγγιση
της Μόσχας στην περιοχή, τέθηκαν σε εφαρμογή ιδεολογικές προσεγγίσεις. Η
Σοβιετική Ένωση έδωσε μεγάλη σημασία στην αποδυνάμωση των ιστορικών δυτικών
δεσμών στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εκείνων με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία
και τις Ηνωμένως Πολιτείες. Η σύσταση του συμφώνου της Βαγδάτης (Baghdad
Pact) το 1955 και η παρέμβαση του Σουέζ το 1956 βοήθησαν τη Μόσχα να ενισχύσει
τους δεσμούς της με τη Συρία. Το 1971 επετεύχθη συμφωνία για μια σοβιετική
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ναυτική βάση στο Tartus, την οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί η Ρωσία για τον
στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης η
Μόσχα ανησύχησε για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας που πυροδότησε
ριζοσπαστικές ισλαμικές ομάδες, διατήρησε όμως παράλληλα την επιρροή της σε
χώρες όπως το Ιράν, όπου η Ρωσία είχε παραδοσιακά συμφέροντα και τη Συρία
πρώην κράτος πελάτη.
Για την Κίνα, αντίθετα, η πρόσβαση σε αυτούς τους ενεργειακούς πόρους
αποτελεί σημαντικό εθνικό συμφέρον. Η παρουσία της στην περιοχή έχει
επικεντρωθεί στην επέκταση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών, που τώρα
ενισχύονται από την πρωτοβουλία «Belt and Road». Η στρατιωτική παρουσία της
χώρας αναπτύσσεται επίσης μέσω των περιπολίων καταστολής στις σομαλικές ακτές
με εντολή του ΟΗΕ και τη δημιουργία της πρώτης της στρατιωτικής βάσης στο
Τζιμπουτί. Ειδικότερα η αμυντική συνεργασία της με τη Σαουδική Αραβία αυξάνεται,
εν μέρει διευκολυνόμενη από τις εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της
Σαουδικής Αραβίας. Η Κίνα πούλησε τις πρώτες εξαγόμενες εκδόσεις του πυραύλου
DF-3A στη Σαουδική Αραβία το 1988 και σύμφωνα με πληροφορίες πούλησε τους
συμβατικούς πυραύλους DF-21 το 2007.184 Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι και οι
ενεργειακοί δεσμοί της με τη Σαουδική Αραβία αυξάνονται συνεχώς.
Σε ότι αφορά τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αυτά
παρουσιάζουν μια ανοδική πορεία. Η Ουάσινγκτον θα βρει πιθανώς τη Μόσχα και το
Πεκίνο να ενεργούν περισσότερο ως spoilers παρά ως υποστηρικτές των
πρωτοβουλιών των ΗΠΑ, δεδομένου ότι και οι δύο έχουν κεφαλαιοποιήσει τις
αποτυχίες των ΗΠΑ. Η στρατιωτική παρέμβαση της Ρωσίας στον εμφύλιο πόλεμο της
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Ethan Meick, “China’s Reported Ballistic Missile Sale to Saudi Arabia: Background and Potential
Implications,” U.S.-China Economic and Security Review Commission, Staff Report, June 16, 2014.
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Συρίας και η επιτυχία της Κίνας στην προώθηση της εικόνας της ως χώρας που
υποστηρίζει την κρατική κυριαρχία και τη μη επέμβαση στις εγχώριες υποθέσεις,
απεικονίζουν δύο από τις προκλήσεις που καλούνται οι ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν
στην περιοχή. Την ίδια στιγμή η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν δείχνει ότι σε
περιορισμένες περιοχές οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βρουν κοινά συμφέροντα
τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Πεκίνο.
5.2.3 Βορειοανατολική Ασία

Εικόνα 9. Η Βορειοανατολική Ασία
Τα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα στη βορειοανατολική Ασία έχουν πολλά
κοινά σημεία, αλλά δεν είναι ταυτόσημα. Αμφότερες δεν επιθυμούν να δουν ξένες
δυνάμεις να εδραιώνονται στη γεωγραφική περιοχή της Βόρειας Κορέας. Ούτε
ευνοούν την κατάρρευση του καθεστώτος Κιμ, εξαιτίας των απρόβλεπτων συνεπειών
που θα επακολουθούσαν και των ευκαιριών για εξωτερική παρέμβαση που θα
παρουσίαζε μια αποσταθεροποιημένη Βόρεια Κορέα, ούτε όμως και θέλουν μια
ενοποιημένη Κορεατική Χερσόνησο ενταγμένη σε κάποια Δυτική Συμμαχία.
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Ταυτόχρονα η πολιτική αστάθεια στη Βόρεια Κορέα θα είχε διαφορετικό
εσωτερικό αντίκτυπο για την Κίνα και διαφορετικό για τη Ρωσία. Η Κίνα μοιράζεται
πολύ μακρύτερα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα από ό, τι η Ρωσία και επιπλέον εντός
της επικράτειάς της - ειδικά στην επαρχία Jilin –υπάρχει κορεατικός πληθυσμός.
Επομένως, μια εισροή προσφύγων στην Κίνα θα μπορούσε να υπονομεύσει την
ικανότητα του Πεκίνου να διαχειριστεί τον συνοριακό πληθυσμό του. Η Ρωσία είναι
λιγότερο ευάλωτη σε τέτοιες συνέπειες και θα μπορούσε να κλείσει τα σύνορά της με
τη Βόρεια Κορέα πιο αποτελεσματικά από ό, τι θα το έκανε η Κίνα.
Επιπλέον, ενώ δεν υπάρχουν άμεσες προοπτικές για την ενοποίηση της
Κορέας, εάν ή όταν γίνει η ενοποίηση, η Κίνα θα είναι πλέον το μόνο διαιρεμένο
κράτος που θα έχει απομένει μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό θα έχει
αναπόφευκτα αντίκτυπο στη διαχείριση της Ταϊβάν αυξάνοντας τις εγχώριες πιέσεις
για την επίλυση του διχασμένου καθεστώτος της Κίνας. Η Ρωσία, αντιθέτως, δεν θα
υπόκειται σε τέτοιες πιέσεις. Μια άλλη διαφορά είναι ότι η Σοβιετική Ένωση δεν
ήταν άμεσος εμπλεκόμενος στον κορεατικό πόλεμο και, σε αντίθεση με την Κίνα, δεν
υπέστη απώλειες.
Παρόλο που η Ρωσία έχει σημαντικά ιστορικά και γεωγραφικά συμφέροντα
που συνδέονται με την Κορεατική Χερσόνησο, είναι αδύναμα σε σύγκριση με τα
συμφέροντα της Κίνας. Για το λόγο αυτό η Μόσχα επιδιώκει να συμμετάσχει σε
θέματα που επηρεάζουν την Κορεατική Χερσόνησο, όπως οι εξαμερείς συνομιλίες
για την αποπυρηνικοποίηση, αλλά μεταβιβάζει στο Πεκίνο τα θέματα που αφορούν
την Κορέα και δεν επιδιώκει να παίξει ηγετικό ρόλο. Τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα
έχουν ταχθεί εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το ζήτημα της ανάπτυξης
του αντι-βαλλιστικού πυραυλικού συστήματος Terminal High Altitude Area Defense
(THAAD) στη Νότια Κορέα για την ενίσχυση της άμυνας κατά της απειλής από τη
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Βόρεια Κορέα. Το Πεκίνο ανησυχεί ότι το ισχυρό ραντάρ που σχετίζεται με το
THAAD θα ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να παρακολουθούν την πρόοδο της
Κίνας στον τομέα των πυραύλων και θα επηρεάσει δυσμενώς την πυρηνική αποτροπή
της χώρας. Η Μόσχα συμμερίζεται παρόμοιες ανησυχίες και είχε ήδη αντιταχθεί στην
τοποθέτηση ραντάρ στην Ανατολική Ευρώπη.
Τα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα περιπλέκονται όσον αφορά την Ιαπωνία.
Και οι δύο χώρες δεν επιθυμούν να δουν μια Ιαπωνία με νέους στρατιωτικούς
εξοπλισμούς ή μια Ιαπωνία με πυρηνικά όπλα και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.
Τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα πιστεύουν επίσης ότι η συμμαχία ΗΠΑ-Ιαπωνίας,
συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης Αμοιβαίας Άμυνας (Mutual Defense Treaty)185,
περιορίζει τις επιλογές τους στη βορειοανατολική Ασία και αποτελεί πιθανή απειλή
για την ασφάλειά τους. Και οι δύο έχουν συνεχιζόμενες εδαφικές διαμάχες με την
Ιαπωνία, που περιπλέκουν τη διατήρηση πλήρως φυσιολογικών σχέσεων. Επιπλέον η
κοινή γνώμη και στις δύο χώρες περιορίζει την ελευθερία δράσης των αντίστοιχων
κυβερνήσεων στη διαχείριση ή την επίλυση των διαφορών.
Από πολλές απόψεις, όμως, η Μόσχα και το Πεκίνο βλέπουν την Ιαπωνία από
διαφορετική οπτική γωνία. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ιαπωνία ανησυχούν για την
ταχεία επανεμφάνιση της Κίνας ως υπερδύναμη. Καμία τους δεν θέλει να δει την
Κίνα να κατακτά μια ηγεμονική θέση στην Ανατολική Ασία. Και οι δύο χώρες θα
ήθελαν να αναπτύξουν μεταξύ τους μια σχέση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως
έλεγχος των κινεζικών φιλοδοξιών, στόχος όμως που εμποδίζεται από την ανεπίλυτη
διαμάχη τους για τις Νήσους Kuril 186/ Βόρεια Εδάφη. Τα κίνητρα και στη Μόσχα και
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στο Τόκιο για να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο ήταν αρκετά ισχυρά και οδήγησαν στη
διερεύνηση πιθανών λύσεων, αν και μέχρι σήμερα ανεπιτυχώς.
Στο παρελθόν η Κίνα και η Ιαπωνία ανταγωνίστηκαν για την πρόσβαση στους
πλούσιους φυσικούς πόρους της Ρωσίας, ιδίως την ενέργεια, την ξυλεία και τα
ορυκτά. Μέχρι την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 η Ιαπωνία είχε ένα
πλεονέκτημα σε αυτόν τον ανταγωνισμό λόγω της απροθυμίας της Μόσχας να
συμβάλει στην ταχεία οικονομική ανάπτυξη της Κίνας. Έκτοτε η Κίνα απέκτησε
σταδιακά το προβάδισμα, ιδίως μετά την αυξημένη ένταση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της
Ρωσίας εξαιτίας της Ουκρανίας. Αυτή η κρίση επέτρεψε τη σύναψη αρκετών σινορωσικών ενεργειακών συμφωνιών, τις οποίες η Μόσχα είχε διστάσει να εγκρίνει στο
παρελθόν, αν και η εφαρμογή αυτών των συμφωνιών υπονομευόταν από την απότομη
πτώση των τιμών της ενέργειας στα τέλη του 2014.
Η Κίνα παραμένει ο πρωταρχικός στρατηγικός ανταγωνιστής των Ηνωμένων
Πολιτειών στη βορειοανατολική Ασία, με τη Ρωσία να κατέχει μικρότερο, αλλά
σημαντικό ρόλο. Σε μια κρίση της Βόρειας Κορέας, ειδικά μια που να αφορά
στρατιωτική δράση, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την πολυτέλεια να αγνοούν τα
ρωσικά συμφέροντα, παρόλο που η Κίνα θα είναι ο σημαντικότερος παίκτης.
Επιπλέον η Ρωσία μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα των
ΗΠΑ, δεδομένου ότι αποτελεί πλέον τον εναλλακτικό προμηθευτή όπλων στις χώρες
της Ανατολικής Ασίας.
Η πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και
Ηνωμένων Πολιτειών στη βορειοανατολική Ασία είναι μεγάλης σημασίας. Τόσο η
Κίνα όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για τους δικούς τους λόγους η καθεμία,
διατηρούν επιφυλάξεις για το αν πραγματικά επιθυμούν την επίλυση της διαμάχης
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μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας, η οποία θα βελτίωνε της ρωσο-ιαπωνικές σχέσεις. Τόσο
το Πεκίνο όσο και η Ουάσινγκτον προσπαθούν να είναι προσεκτικοί στις θέσεις και
απόψεις που διατυπώνουν, καθόσον είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες
σε σημαντικές σχέσεις - στην περίπτωση του Πεκίνου με τη Μόσχα και στην
περίπτωση της Ουάσινγκτον με το Τόκιο.
Η Κίνα είναι πιο έτοιμη από τη Ρωσία να εκμεταλλευτεί μια διαφωνία στην
δομή της συμμαχίας των ΗΠΑ

στη βορειοανατολική Ασία εκεί, όπου η Νότια

Κορέα, για ιστορικούς λόγους, δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό των Ηνωμένων
Πολιτειών να αναλάβει η Ιαπωνία μεγαλύτερο ρόλο ασφάλειας στην Ανατολική
Ασία. Η Σεούλ δεν βλέπει ευνοϊκά τις συνταγματικές αναθεωρήσεις στην Ιαπωνία,
που θα διευκόλυναν έναν τέτοιο ρόλο - μια κίνηση που υποστηρίζεται αθόρυβα από
τις Ηνωμένες Πολιτείες με το πρόσχημα ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να το
αποφασίσει η ίδια η Ιαπωνία.
Το πυρηνικό ζήτημα της Βόρειας Κορέας187 θα μπορούσε επίσης να φέρει την
Ουάσιγκτον σε μια δύσκολη θέση, την οποία η Μόσχα και το Πεκίνο θα επιδίωκαν
να εκμεταλλευτούν. Αυτό θα συνέβαινε, εάν η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την
Πιονγιάνγκ τελικά έπειθε το Τόκιο και τη Σεούλ ότι χρειάζονται και αυτές τα δικά
τους πυρηνικά όπλα. Η Ρωσία και η Κίνα θα είχαν έντονες αντιρρήσεις σε μια τέτοια
εξέλιξη, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας των συμμαχικών τους σχέσεων δεν θα
μπορούσε να αντιταχθεί ανοιχτά σε αυτό το ενδεχόμενο.

187

European Parliament, Policy Department, Directorate-General for External Policies, ‘’Nuclear
Proliferation
in
North
East
Asia’’,
2017.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578015/EXPO_STU(2017)578015_EN.p
df
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5.3 Οι δορυφόροι
Μία συμμαχία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας θα μπορούσε να επεκταθεί και σε
άλλα κράτη. Η χώρα που είναι πιο πιθανό να συμμετάσχει είναι το Ιράν. Ένα κράτος
με βαθιά εχθρότητα προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένου
του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, το Ιράν έχει έντονη επιθυμία να ξαναγράψει
τους κανόνες της σημερινής παγκόσμιας τάξης. Καθώς η κινεζική πρωτοβουλία «Μια
Ζώνη - Ένας Δρόμος» απογειώνεται, οι κινεζικές επενδύσεις στο Ιράν άρχισαν να
αυξάνονται. Κι αν το Ιράν και η Ρωσία έχουν τις διαφορές τους, τα συμφέροντα τους
αναφορικά με την ασφάλεια ευθυγραμμίζονται τελευταία. Στον εμφύλιο της Συρίας,
για παράδειγμα, έχουν συντονίσει στενά τις αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις
τους τα δυο τελευταία χρόνια. Στο μεταξύ, το Ιράν θα προστεθεί στην ενεργειακή
παρέα των δυο μεγάλων δυνάμεων, καλωσορίζοντας κάθε προσπάθεια μετατόπισης
των παγκόσμιων αγορών ενέργειας από το δολάριο. Υπό τις παρούσες συνθήκες, το
Ιράν έχει κάθε λόγο να ενισχύσει τους στρατηγικούς δεσμούς του με τη Ρωσία και
την Κίνα, πολύ δε περισσότερο αφού ελκύει παγκόσμιους επενδυτές.
Το Ιράν δεν είναι ο μόνος υποψήφιος που θα μπορούσε να ενταχθεί στη σινο ρωσική συμμαχία. Η πρωτοβουλία της Κίνας «Μια Ζώνη - Ένας Δρόμος» είναι μια
δεινή «παγίδα», που εν μέρει αποσκοπεί να παρασύρει αρκετές χώρες. Μεταξύ αυτών
είναι το Πακιστάν, η Μιανμάρ, το Μπαγκλαντές, η Τουρκία, η Σρι Λάνκα και η
Ταϊλάνδη. Όλα αυτά τα έθνη, θεωρητικά, θα μπορούσαν να ενταχθούν στον σινορωσικό πυρήνα. Ακόμα, είναι αμφίβολο, ωστόσο, το κατά πόσον οι περισσότεροι θα
το κάνουν. Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, συνεργάστηκε στενότερα με τη Ρωσία και
το Ιράν τους τελευταίους μήνες αναφορικά με τη σύγκρουση στη Συρία και εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό. Ωστόσο, η Τουρκία θα
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δυσκολευτεί να εγκαταλείψει τις δεσμεύσεις της έναντι του ΝΑΤΟ. Αντίθετα,
πιθανότατα θα παίξει ένα παιχνίδι συναλλαγών και με τις τρεις δυνάμεις.
Στην ασιατική ήπειρο, είναι καλύτερο για το συμφέρον τόσο της Σρι Λάνκα,
όσο και του Μπαγκλαντές, να μην ανταγωνίζονται τον πλησιέστερο γείτονά τους, την
Ινδία, πηγαίνοντας πολύ κοντά στην Κίνα. Επιπλέον, η Μιανμάρ έχει μια πολύπλοκη
ιστορία με την Κίνα, ενώ η Ταϊλάνδη είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και πρόσφατα έχει
αναζητήσει έδαφος μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου. Το Πακιστάν βρίσκεται
κοντά στην Κίνα εδώ και δεκαετίες διατηρώντας παράλληλα μια έντονη (αν και
συναλλακτική) σχέση στα ζητήματα ασφαλείας με τις ΗΠΑ αλλά και περίπλοκους
δεσμούς με το Ιράν. Αν οι σχέσεις μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Ουάσινγκτον, καθώς και
Νέου Δελχί και Πεκίνου επιδεινωθούν αισθητά, το Πακιστάν μπορεί να διαπιστώσει
ότι η ευθυγράμμιση με τη Ρωσία και την Κίνα φέρνει περισσότερα οφέλη απ’ ότι
κόστος. Αλλά όταν όλα έχουν ειπωθεί και γίνει, κάθε προσπάθεια μετατροπής της
σινο-ρωσικής συμμαχίας σε μια εκτεταμένη διεθνή συμμαχία θα αντιμετώπιζε
τεράστια εμπόδια.
Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ ενισχύουν τις σχέσεις τους αναφορικά με την
ασφάλεια με την Ινδία και το Βιετνάμ, βρίσκοντας έτοιμους συνεργάτες εναντίον της
Κίνας και της Ρωσίας στην Ιαπωνία και την Πολωνία αντίστοιχα και απολαμβάνοντας
την προοπτική ενός Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, που θα είναι πιο
εξαρτημένο από ποτέ από την Ουάσιγκτον. Με πληθυσμό άνω του ενός
δισεκατομμυρίου ανθρώπων, το μέλλον της Ινδίας διαφαίνεται πομπώδες στην
παγκόσμια τάξη - αλλά μόνο αν μπορέσει η χώρα να υπερβεί τις πολλές εγχώριες
προκλήσεις της. Αν και η Ινδία θα μπορούσε να γίνει βασικό μέλος του μπλοκ υπό
την ηγεσία των ΗΠΑ στο μέλλον, η ιστορική της αυτονομία και οι βαθιά ριζωμένες
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αμυντικές σχέσεις με τη Ρωσία θα μπορούσαν να περιορίσουν την προσέγγιση του
Νέου Δελχί με την Ουάσιγκτον και το Τόκιο.
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ΚΕΦ 6ο ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΠΑ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ
6.1 Συνέπειες για τις Ηνωμένες Πολιτείες
Η έλλειψη σαφούς στρατηγικής των ΗΠΑ έναντι της Κίνας και της Ρωσίας
κατά τους πρώτους μήνες της προεδρίας του Trump και η προκύπτουσα ρευστότητα
της πολιτικής των ΗΠΑ έναντι αυτών, καθιστούν δύσκολη την εκτίμηση της
επίδρασης της σινο-ρωσικής συνεργασίας στα συμφέροντα των ΗΠΑ. Παρ 'όλα αυτά,
κάποιο ιστορικό υπόβαθρο και πλαίσιο παρέχουν μια βάση για την κατανόηση αυτής
της εξελισσόμενης δυναμικής.
Περασμένες είναι οι ημέρες του στρατηγικού τριγώνου του Ψυχρού Πολέμου.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέταξαν την Κίνα - και η Κίνα κατέταξε ευχαρίστως τις
Ηνωμένες Πολιτείες - ως εταίρο στην εξισορρόπηση της Σοβιετικής Ένωσης στη
διάρκεια μιας περιόδου, κατά την οποία και οι δύο χώρες θεωρούσαν τη Σοβιετική
Ένωση ως την κύρια απειλή για την ασφάλειά τους. Σήμερα, τόσο η Κίνα όσο και η
Ρωσία βλέπουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως την κύρια απειλή για τα συμφέροντά τους.
Στο πλαίσιο αυτό το Πεκίνο και η Μόσχα έχουν μια σταθερή στρατηγική εταιρική
σχέση βασισμένη σε μια γεωπολιτική πραγματικότητα καθώς και πολλούς τομείς
σύγκλισης οικονομικούς, διπλωματικούς και ασφαλείας. Συγκεκριμένα ο Xi επενδύει
προσωπικά σε αυτή τη σχέση και θεωρεί ότι αυτό προσδίδει διαφορετική αξία.
Πράγματι, οι προσωπικοί δεσμοί του με τον Putin παρέχουν ισχυρά θεμέλια στην
σχέση τους. Η Κίνα γνωρίζει ότι η Ρωσία ανησυχεί για τη μεταβαλλόμενη ισορροπία
δυνάμεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά αισθάνεται ότι είναι εξοπλισμένη για να
διαχειριστεί αυτή τη δυναμική - και έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει. Η Κίνα
γνωρίζει ότι η Ρωσία την βλέπει ως πολύ λιγότερο σοβαρή απειλή από τις Ηνωμένες
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Πολιτείες. Το Πεκίνο μπορεί να έχει ανησυχίες για την αξιοπιστία της Ρωσίας, αλλά
αυτό δεν είναι καινούριο και δεν είναι εμφανές για πάνω από μια δεκαετία. Οι
Κινέζοι πολιτικοί γνωρίζουν καλά ότι τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της σχέσης
είναι προς όφελος της χώρας τους. Η αυξανόμενη δύναμη της Κίνας και τα διάφορα
εσωτερικά προβλήματα της Ρωσίας τονίζουν την ασυμμετρική φύση της σχέσης.
Επομένως, το Πεκίνο δεν χρειάζεται να ανησυχεί πάρα πολύ για τη Ρωσία ως άμεση ή
μακροπρόθεσμη απειλή σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η περίοδος προεδρίας του

Richard Nixon δεν αποτελεί πρότυπο για το

σημερινό σύνολο αλληλεπιδράσεων μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.
Οποιαδήποτε προσέγγιση της διοίκησης του Trump, που αποσκοπεί στην
αναζωογόνηση της γεωπολιτικής κατάστασης του Ψυχρού Πολέμου, αναστρέφοντας
τους ρόλους της Κίνας και της Ρωσίας στη στρατηγική του Νίξον και του
Κίσινγκερ188, δεν θα είχε νόημα στο πλαίσιο της τρέχουσας δυναμικής μεταξύ των
τριών μεγάλων δυνάμεων. Αν ο έπαινος του Trump για τον Putin αντανακλά μια
στρατηγική που επικεντρώνεται στην προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων των ΗΠΑ
με τη Ρωσία, με στόχο την ένταξή της ως εταίρου για τη συγκράτηση της Κίνας, αυτή
η προσέγγιση είναι πολύ πιθανόν καταδικασμένη σε αποτυχία. Πράγματι, οι
ενδεχόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ υπό τη διοίκηση του Trump να προσεγγίσουν τη
Ρωσία θα είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στη σχέση Ρωσίας-Κίνας. Ανεξάρτητα από
την τροχιά των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας και ΗΠΑ-Κίνας, το Πεκίνο και η Μόσχα
πιθανότατα θα έρθουν ακόμη πιο κοντά. Επιπλέον, η ασυναρτησία ή η ασυνέπεια σε

188

Ο Kissinger περιγράφει τα γεγονότα της περιόδου της προεδρίας Nixon, σε σχέση με την
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ προς την ΕΣΣΔ και την Κίνα. Η όλη διαδικασία επισημοποιήθηκε αρχικά
με το Ανακοινωθέν της Σαγκάης το 1972 και ολοκληρώθηκε το 1973 με ένα ανακοινωθέν, όπου Κίνα
και ΗΠΑ συμφώνησαν «να αντισταθούν από κοινού στην απόπειρα οποιασδήποτε χώρας να
κυριαρχήσει στον κόσμο». Henry Kissinger, On China (New York: Penguin Press)
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βασικά ζητήματα από τη διοίκηση του Trump θα μπορούσε να δημιουργήσει
ευκαιρίες για την Κίνα και τη Ρωσία να βρουν νέους και διαφορετικούς τρόπους για
να υπονομεύσουν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων και
συνεργατών τους.
6.2 Συνέπειες - Επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή
Κινέζοι και Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι η εταιρική σχέση μεταξύ
των δύο χωρών προάγει την ειρήνη και την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ
αυτός ο ισχυρισμός είναι συζητήσιμος, η συνεργασία αυτή σίγουρα ενισχύει τη δική
τους ασφάλεια και τα περιφερειακά τους συμφέροντά. Για παράδειγμα, οι ρωσικές
πωλήσεις όπλων προς την Κίνα παρακάμπτουν τις δυτικές κυρώσεις, που έχουν
επιβληθεί και στις δύο χώρες και δίνουν όπλα στον PLA που δεν μπορεί να αποκτήσει
από άλλους προμηθευτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυνατότητες του Λαϊκού
Απελευθερωτικού Στρατού για A2/ AD έχουν ενισχυθεί με την αγορά ρωσικών
βλημάτων που πλήττουν και αεροσκάφη και πλοία. Αυτές οι αγοροπωλησίες
περιορίζουν την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψουν την κινεζική
πίεση στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν και άλλων εταίρων των ΗΠΑ που βρίσκονται στην
περιοχή και παράλληλα επιτρέπουν στην Κίνα να συνεχίσει να αυξάνει την ισχύ της
και την παρουσία της στο Δυτικό Ειρηνικό.189 Ομοίως η σινο-ρωσική συνεργασία
επιτρέπει στη Ρωσία να εστιάσει τις στρατιωτικές της προσπάθειες στην Ουκρανία,
τη Συρία και σε άλλες περιοχές εκτός Ασίας. Οι αλληλεπικαλυπτόμενες σφαίρες
ασφαλείας, με κέντρο την κοινή συνοριακή περιοχή, παρέχουν στην Κίνα και τη
Ρωσία ένα de facto ασφαλές «στρατηγικό μετόπισθεν» - μια περιοχή στην οποία δεν

189

Rakesh Krishnan Simha, “China Emulates Russian Military Strategy in the Pacific,” Russia Beyond
the Headlines,
August20,2015,http://rbth.com/blogs/2015/08/20/china_emulates_russian_miitary_strategy_in_the
_pacific_48627.html.
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αντιλαμβάνονται καμία απειλή ο ένας για τον άλλο και η οποία βρίσκεται εκτός του
ελέγχου του Πενταγώνου.190
Και οι δύο χώρες αναζητούν δυνατότητες που αποσκοπούν στην ανατροπή της
τεχνολογικής υπεροχής των Ηνωμένων Πολιτειών και στην εκμετάλλευση των
αδυναμιών της άμυνάς της.191 Για παράδειγμα, ειδικοί σε θέματα ασφαλείας της
Ρωσίας και της Κίνας συζήτησαν τρόπους συνεργασίας για την αντιμετώπιση της
πυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία για τα πυραυλικά συστήματα
που βρίσκονται εγκατεστημένα στη βορειοανατολική Ασία. Στη συνέχεια το Πεκίνο
και η Μόσχα ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν τη δεύτερη άσκηση
αντιπυραυλικής άμυνας το 2017.192
Οι κινεζικές και ρωσικές πωλήσεις όπλων πολλαπλασίασαν, επίσης, τις
δυνατότητες A2/AD και άλλων χωρών (π.χ. βαλλιστικοί πύραυλοι, cyber όπλα,
συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ναυτικά και χερσαία ναρκοπέδια), γεγονός που
απειλεί την πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στο λεγόμενο «παγκόσμιο
κοινό χώρο» (global commons), αναιρώντας ενδεχομένως μερικά από τα συμβατικά
πλεονεκτήματα

προβολής

ισχύος

των

ΗΠΑ.

Η

Ρωσία,

για

παράδειγμα,

διαπραγματεύεται νέες προμήθειες όπλων προς το Ιράν αξίας δισεκατομμυρίων
δολαρίων.193 Εξετάζοντας το παραπάνω γεγονός από την οπτική της ασφάλειας της
περιοχής, διαπιστώνει κανείς πολύ εύκολα ότι τέτοιες συμφωνίες καθιστούν την
αποτροπή των ΗΠΑ λιγότερο αξιόπιστη, διότι οι αντίπαλοι των ΗΠΑ, όπως το Ιράν
190

Artyom Lukin, “Why the Russian Far East Is So Important to China,” Huffington Post, January 12,
2015, http://www.huffingtonpost.com/ artyom-lukin/russian-far-east-china_b_6452618.html.
191
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Simha, “China Emulates Russian Military Strategy in the Pacific.”

“Russia,China to Hold 2nd Missile Defense Drill in 2017 ,” Sputnik, October11, 2016,
https://sputniknews.com/military/201610111046212661- russia-china-missile-defense.
193
Roland Oliphant, “Russia May Sell Iran $10 Billion Worth of Tanks and Jets in New Arms Deal,”
Telegraph, November 14, 2016, http://www. telegraph.co.uk/news/2016/11/14/russia-may-sell-iran10-billion-worth-of-tanks-and-jets-in-new-a.
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και η Βόρεια Κορέα, βλέπουν τώρα την Κίνα και τη Ρωσία ως εξισορροπητές των
Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η αυξημένη στρατιωτική συνεργασία ασκεί, επίσης,
πίεση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους συμμάχους, όπως η Ιαπωνία, οι οποίοι
αναζητούν στην Ουάσινγκτον προστασία έναντι της Κίνας και της Ρωσίας.
Παρά τους στενότερους δεσμούς σε διάφορα θέματα, είναι απίθανο να
υπάρξει σενάριο, όπου ένας συνδυασμένος σινο-ρωσικός στόλος θα αναλάβει κοινή
στρατιωτική δράση. Ακόμη και στην Κεντρική Ασία o SCO στερείται μόνιμων
στρατιωτικών δομών ή λειτουργιών και το αντιτρομοκρατικό κέντρο που λειτουργεί
στην περιοχή διεξάγει ελάχιστες και περιορισμένου μεγέθους και κλίμακας
επιχειρήσεις, πέραν των συνηθισμένων δραστηριοτήτων, που αφορούν στην συλλογή
και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τρομοκρατικές απειλές και στην
εναρμόνιση των διαφορετικών κανονισμών των μελών του, που σχετίζονται με την
τρομοκρατία. Δεν υπάρχουν, επίσης, στοιχεία ότι η Κίνα και η Ρωσία συντονίζουν
συστηματικά την πολιτικo-στρατιωτική τους πίεση κατά τρίτων, όπως η Ιαπωνία. Σε
ορισμένες περιπτώσεις η σινο-ρωσική συνεργασία θα μπορούσε να ωφελήσει τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Για παράδειγμα, μεγαλύτερη βοήθεια από την Κίνα και τη
Ρωσία στην κυβέρνηση και τον στρατό του Αφγανιστάν σε θέματα που αφορούν την
ασφάλεια, θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναδιανείμουν τους πόρους τους
και να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Εκτιμάται, ωστόσο, ότι η Κίνα και η Ρωσία ενδέχεται να συνεργαστούν πιο
στενά στο μέλλον κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ. Η Ρωσία μπορεί να πουλήσει
στην Κίνα πιο εξελιγμένα όπλα και για τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων
του PLA. Μπορεί, επίσης, να αρχίσει να αγοράζει στρατιωτικές τεχνολογίες από
Κινέζους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων οπλικών συστημάτων,
όπως η φρεγάτα τύπου 054A, η οποία εντάχθηκε στην κοινή ναυτική άσκηση του
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2015 με το ρωσικό ναυτικό στη θάλασσα της Μεσογείου. Η Κίνα και η Ρωσία έχουν
ήδη συμφωνήσει να συνεργαστούν για την ανάπτυξη νέων όπλων και να τα
πουλήσουν σε τρίτους, που ενδέχεται να περιλαμβάνουν κράτη εχθρικά προς τα
συμφέροντα των ΗΠΑ. Οι συνεχώς αυξανόμενες στο εξωτερικό στρατιωτικές τους
δραστηριότητες ενδέχεται, επίσης να αυξήσουν και τον κίνδυνο ατυχημάτων ή
αθέλητων συναντήσεων με τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και άλλων χωρών,
δεδομένου ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας είναι πιο δύσκολα
να διαπραγματευτούν και συντονιστούν σε τριμερή βάση παρά σε διμερή.
Θεωρητικά η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να υπογράψουν μια επίσημη
αμυντική συμφωνία, βάση της οποίας κάθε χώρα θα έδινε στρατιωτική βοήθεια στην
άλλη σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης από Τρίτη χώρα ή άλλο ισχυρότερο
συνασπισμό αμυντικής συνεργασίας. Παρόλο που το Πεκίνο έχει διαψεύσει σταθερά
την πρόθεση του για συμμαχίες με άλλους στρατούς και την αναζήτηση ξένων
βάσεων, έχει κάνει σημαντικές αλλαγές στην εξωτερική και αμυντική του πολιτική τα
τελευταία χρόνια. Στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας η Κίνα έχει υιοθετήσει μια πιο
δυναμική στάση, που περιλαμβάνει τη μαζική κατασκευή και τη συνεχιζόμενη
στρατιωτικοποίηση τεχνητών νησιών σε αμφισβητούμενη περιοχή. Το Πεκίνο θα
μπορούσε να αποφασίσει να αναθεωρήσει την πολιτική του «χωρίς συμμαχία» (noalliance policy). Επιπλέον, η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να εμβαθύνουν στην
αμυντική τους συνεργασία αυξάνοντας τη συχνότητα, το μέγεθος και τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα των κοινών στρατιωτικών τους ασκήσεων και
αναλαμβάνοντας επιπλέον δεσμεύσεις η μία προς την άλλη. Θα μπορούσαν, δηλαδή,
να προετοιμαστούν για μια ενδεχόμενη μελλοντική διεξαγωγή ευρέων κοινών
στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Κεντρική ή στην Ανατολική Ασία.
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6.3 Επιλογές ΗΠΑ και Συμμάχων
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι της θα μπορούσαν προληπτικά να
αντιμετωπίσουν τη σινο-ρωσική σχέση στον τομέα της ασφάλειας με πιο δυναμικές
πολιτικές – πάντα βέβαια με τον κίνδυνο να οδηγήσουν την Κίνα και τη Ρωσία πιο
κοντά, αντί να τις απομακρύνουν. Εάν η Ουάσινγκτον θελήσει να ακολουθήσει αυτήν
την τολμηρή στρατηγική, θα μπορούσε αρχικά να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις
διαφορές τους. Οι Κινέζοι αναλυτές, για παράδειγμα, αμφισβητούν την προθυμία της
Μόσχας να στηρίξει το Πεκίνο σε πιθανή αντιπαράθεση με έναν άλλο εταίρο της
Ρωσίας, όπως η Ινδία ή το Βιετνάμ. Ομοίως, ενώ η Μόσχα έχει κινηθεί προς την
στήριξη της κινεζικής θέσης στη διαμάχη σχετικά με τις αμφισβητούμενες περιοχές
στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, εξακολουθεί να μην έχει συνταχθεί πλήρως με το
Πεκίνο. Σε μια άμεση σύγκρουση Κίνας και ΗΠΑ η αποτυχία να υποστηριχθούν
επαρκώς οι εδαφικές διεκδικήσεις του Πεκίνου, θα μπορούσε να έχει το ίδιο πικρό
αποτέλεσμα με αυτό της χαλαρής υποστήριξης της Μόσχας στη δυναμική εξωτερική
πολιτική της ΛΔΚ, κατά τη δεκαετία του 1950. Εν τω μεταξύ,
αναγνώρισε

τις

αυτοανακηρυγμένες

αυτονομιστικές

η ΛΔΚ δεν

κυβερνήσεις (Ν.

Οσσετίας και Αμπχαζίας), που υποστήριξε η Μόσχα στη Γεωργία. Παρόλο που η
Κίνα και η Ρωσία καταγγέλλουν τακτικά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, οι κινεζικές
τράπεζες και εταιρείες έχουν εκ των πραγμάτων τηρήσει τα μέτρα που έχουν
επιβληθεί από τη Δύση και έχουν περιορίσει τις εμπορικές δραστηριότητες τους στην
Κριμαία. Η Δύση θα μπορούσε να επιδιώξει τη διάρρηξη των ρωσο-κινεζικών
σχέσεων εντείνοντας τις κυρώσεις, ωστόσο αυτή είναι μια ριψοκίνδυνη πολιτική, που
μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο αντίθετο αποτέλεσμα, να φέρει δηλαδή την Κίνα
και τη Ρωσία πιο κοντά. Εναλλακτικά η μείωση των κυρώσεων των ΗΠΑ έναντι της
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Ρωσίας, θα μπορούσε να εξαλείψει έναν παράγοντα που έχει παρακινήσει τη Ρωσία
να ισχυροποιήσει τους δεσμούς της με την Κίνα.
Τα ζητήματα ελέγχου των όπλων παρέχουν ένα άλλο μέσο στην προσπάθεια
των Ηνωμένων Πολιτειών να ενισχύσουν τις σινο-ρωσικές διαφορές. Ορισμένοι
Ρώσοι θέλουν η Κίνα να ενταχθεί στις διαπραγματεύσεις της συνθήκης για τη μείωση
των στρατηγικών όπλων (START), οι οποίες μέχρι τώρα έγιναν αποκλειστικά μεταξύ
Ρωσίας και ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Ομπάμα ισχυρίστηκε ότι ο επόμενος γύρος μείωσης
των πυρηνικών όπλων, μετά τη συμφωνία του Νέου START το 2010, θα πρέπει να
γίνει και πάλι μόνο μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, δεδομένου ότι έχουν πολύ περισσότερες
πυρηνικές κεφαλές από την Κίνα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η κυβέρνηση Trump
ενδέχεται να επιθυμεί να καλέσει το Πεκίνο να συμμετάσχει στον επόμενο γύρο
περικοπών πυρηνικών όπλων, μολονότι η Μόσχα θα απαιτήσει, αρχικά τουλάχιστον,
να συμπεριληφθούν και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται, επίσης, να προτείνουν στη Ρωσία να προσπαθήσει να
πείσει την Κίνα να ενταχθεί στην «Συνθήκη για τα Πυρηνικά Όπλα Μέσου
Βεληνεκούς» (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), πράγμα το οποίο η Κίνα
μάλλον θα αρνηθεί.
Οι μελλοντικές τάσεις ενδέχεται να αποδυναμώσουν τη σινο-ρωσική εταιρική
σχέση για την ασφάλεια ακόμη και χωρίς εμφανή αμερικανικά αντίμετρα. Οι
αμφιβολίες του Πεκίνου σχετικά με τη Μόσχα είχαν παρατηρηθεί νωρίτερα στις
κινεζικές ανησυχίες για την ικανότητα της Ρωσίας να εξασφαλίσει και διασφαλίσει
την ασφάλεια της Κεντρικής Ασίας. Στην περιοχή αυτή δεν έχει γίνει αντιληπτή
κάποια

αντιπαλότητα

μεταξύ

Κίνας

και

Ρωσίας

λόγω

των

αρμονικών

βραχυπρόθεσμων συμφερόντων τους. Ωστόσο η σταθερότητα της Κεντρικής Ασίας
αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τα σχέδια της ΛΔΚ τόσο για την ενοποίηση
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Ανατολής-Δύσης όσο και για την ασφάλεια των δυτικών συνόρων της από υποκρατικές τρομοκρατικές απειλές. Οι αμφιβολίες για τη βούληση και τη δυνατότητα
της Ρωσίας να διατηρήσουν την Ευρασιατική σταθερότητα έγιναν λιγότερο εμφανείς,
καθώς η Μόσχα κινήθηκε κατά της Ουκρανίας το 2014, αλλά θα μπορούσαν να
επανεμφανιστούν. Εάν οι Κινέζοι ηγέτες θεωρήσουν ότι είναι απαραίτητο να
παρέμβουν στρατιωτικά στην Κεντρική Ασία, αυτό θα μεγάλωνε την αμηχανία της
Μόσχας και θα την έκανε να ανησυχεί περισσότερο για τις συνέπειες της
αυξανόμενης εξουσίας της Κίνας και τη ρωσική επιρροή στην Ευρασία.
Οι Ρώσοι εξαγωγείς όπλων επιθυμούν ήδη να αναπτύξουν ένα ευρύτερο
χαρτοφυλάκιο πελατών και επιδιώκουν να εξισορροπήσουν τη μείωση των πωλήσεων
προς τη Κίνα διαπραγματευόμενοι με άλλους βασικούς εταίρους. Μερικοί από αυτούς
τους αγοραστές, όπως η Ινδία και το Βιετνάμ, είναι δυνητικοί κινεζικοί στρατιωτικοί
αντίπαλοι. Η Ινδία, ειδικότερα, γίνεται όλο και πιο σημαντική. Από το 2012 έως το
2016 η Κίνα απέκτησε το 11% των όπλων που εξάχθηκαν από τη Ρωσία, ενώ η Ινδία
έλαβε το 38%.194 Η Μόσχα πρόσφατα συμφώνησε να πουλήσει τα συστήματα S-400
και στο Νέο Δελχί. Η Ρωσία επιδιώκει να ενισχύσει τις κοινοπραξίες της με ινδικές
επιχειρήσεις, εν μέρει για να διατηρήσει το κυρίαρχο μερίδιο της αγοράς και την
επιρροή της έναντι του ισχυρού αμυντικού ανταγωνισμού των ΗΠΑ.195 Αντίστροφα,
οι Ρώσοι έμποροι όπλων ανησυχούν ότι πρέπει να ανταγωνιστούν με όλο και πιο
σύγχρονες κινεζικές κατασκευές όπλων. Μέχρι στιγμής οι κινεζικές εξαγωγές όπλων
κινήθηκαν σε αγορές χαμηλής αξίας για τους Ρώσους. Ωστόσο οι Ρώσοι πολιτικοί

194

Aude Fleurant, Pieter D. Wezeman, Siemon T. Wezeman, and Nan Tian, “Trends in International
Arms Transfers, 2016,” SIPRI, Fact Sheet, February 2017,
https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-in-international-arms-transfers-2016.pdf.
195

Anuj Srivas, “India, Russia Look to Massive Defense Deals to Bring Back That Loving Feeling,” Wire
(India), October 14, 2016, http://thewire. in/73136/india-russia-look-massive-defence-deals-bringback-loving-feeling.
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κατανοούν ότι η κινεζική τεχνολογική ικανότητα θα μπορούσε να επιτρέψει στη ΛΔΚ
να εξασφαλίσει μια θέση για τις εξαγωγές της, πουλώντας όπλα ελαφρώς λιγότερο
ικανά από τα αντίστοιχα ρωσικά, αλλά σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Για παράδειγμα,
το 2016 η Μόσχα ανέμενε από τον βασιλικό ταϊλανδικό στρατό να παραγγείλει
ρωσικά άρματα μάχης T-90. Αντ 'αυτού η Ταϊλάνδη διαπραγματεύθηκε να αγοράσει
τα λιγότερο δαπανηρά άρματα MBT-3000 της Κίνας.196 Επίσης ο φόβος της Ρωσίας
για την κινεζική βιομηχανική κατασκοπεία και των υποκλοπών στο κυβερνοχώρο
τεχνολογικών μυστικών στον τομέα της άμυνας παραμένει υψηλός.
Κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ
ζήτησε να συζητήσει ανοιχτά την ανάγκη αντιμετώπισης μιας σινο-ρωσικής
ευθυγράμμισης εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τράμπ κατηγόρησε την
κυβέρνηση Ομπάμα ότι αντιμετώπισε ταυτόχρονα το Πεκίνο και τη Μόσχα και
συνεπώς τους οδήγησε στη συνεργασία. Αρκετοί σύμβουλοι του Trump ανέφεραν ότι
σκόπευαν να εργαστούν πιο ενεργά για να αποτρέψουν την ισχυρότερη σινο-ρωσική
ευθυγράμμιση ενάντια στα συμφέροντα των ΗΠΑ, μέσω της μείωσης της έντασης με
τη Ρωσία. Εξετάζοντας από μια άλλη οπτική, η επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία
από τη διοίκηση Ομπάμα και το Κογκρέσο των ΗΠΑ παρείχαν στον Trump
περισσότερα διαπραγματευτικά όπλα στην προσπάθεια επιρροής και αλλαγής της
ρωσικής πολιτικής με την Κίνα. Θα μπορούσαν, δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες να
πείσουν τη Ρωσία να περιορίσει τις πωλήσεις όπλων στην Κίνα ως προϋπόθεση για
την χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων. Η διοίκηση του Trump φάνηκε έτοιμη να
επιτρέψει στη Ρωσία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη Συρία.
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Εντούτοις, αρκετοί παράγοντες έχουν καθυστερήσει την πολυαναμενόμενη
στροφή της πολιτικής των ΗΠΑ για προσέγγιση της Ρωσίας και την πιο άμεση
αντιμετώπιση της Κίνας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η απόφαση των Ηνωμένων
Πολιτειών για πυραυλική επίθεση κατά της κυβέρνησης Assad ως αντίποινα στη
χρήση από την τελευταία χημικών όπλων εναντίον αμάχων, η διατηρούμενη πίεση
στη Μόσχα για την παύση στήριξης του σύριου προέδρου, η συνέχιση των
αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσία και η απόφαση του Trump να αποφύγει μια
περεταίρω κλιμάκωση στη σχέση του με την Κίνα, με αντάλλαγμα τη βοήθεια του
Πεκίνου στις προσπάθειες των ΗΠΑ για τερματισμό του πυραυλικού και πυρηνικού
προγράμματος της Βόρειας Κορέας.
Ακόμη και αν η κυβέρνηση Trump συνεχίσει την πολιτική της κυβέρνησης
Ομπάμα, να αντιμετωπίσει, δηλαδή, ταυτόχρονα το Πεκίνο και τη Μόσχα, η
Ουάσινγκτον εκτιμάται ότι θα εστιάσει την προσοχή της ακόμα περισσότερο στην
αξιολόγηση των πωλήσεων όπλων μεταξύ Κίνας-Ρωσίας, τις στρατιωτικές
ανταλλαγές τους και τις αμυντικές τους σχέσεις. Επιπλέον, οι αμερικανικές και
συμμαχικές κυρώσεις θα στοχεύσουν στην αποτροπή της ανταλλαγής τεχνολογιών
μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας ώστε να μην ενισχύονται οι αμυντικοί δεσμοί τους. Ο
διάλογος μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για τις πωλήσεις όπλων εκτιμάται ότι
μελλοντικά θα καλύψει εκτενώς την πιθανότητα πωλήσεων οπλικών συστημάτων
τόσο στην Κίνα όσο και στη Ρωσία ώστε οι σύμμαχοι και συνεργάτες των ΗΠΑ να
κατανοήσουν το βάθος των ανησυχιών της Ουάσιγκτον σχετικά με αυτές τις
μεταφορές και να υιοθετήσουν καλύτερους ελέγχους εξαγωγών και τελικών χρηστών.
Οι εμπορικές συμφωνίες και τα συναφή μέτρα θα μπορούσαν να βελτιώσουν τους
αμυντικούς βιομηχανικούς δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και των βασικών τους εταίρων,
αποθαρρύνοντάς τους ταυτόχρονα από την αγορά κινεζικών ή ρωσικών όπλων.
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Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να διατηρήσουν τα στρατιωτικά
τεχνολογικά πλεονεκτήματά τους έναντι των δύο άλλων κρατών σε κρίσιμους τομείς
όπως η αεροπορία, οι πληροφοριακές επιχειρήσεις και η πυραυλική άμυνα.
6.4 Ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής των ΗΠΑ
Διερευνώντας τη διεθνή σκηνή το 2017 είναι σαφές ότι η περίοδος μετά το
Ψυχρό Πόλεμο δεν ήταν καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην αποτυχία των ΗΠΑ να ηγηθούν, αλλά και στην αυξανόμενη
δυσλειτουργία του πολιτικού τους συστήματος. Μια τέτοια δυσλειτουργία αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα στην αντιμετώπιση του ζητήματος της παγκόσμιας τάξης. Αν η
κυρίαρχη παγκόσμια δύναμη δεν μπορεί να θέσει ρεαλιστικούς στόχους εξωτερικής
πολιτικής και βασίζεται σε ουτοπικά οράματα, τότε ελάχιστα μπορούν να
επιτευχθούν. 197
Η κατάρρευση του κύριου στρατηγικού ανταγωνιστή των Ηνωμένων
Πολιτειών, της Σοβιετικής Ένωσης, προσέφερε μια εξαιρετική ευκαιρία για την
αναδιάρθρωση του παγκόσμιου συστήματος που είχε προκύψει μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι αλλαγές που
σημειώθηκαν από το 1945 έως το 1990. Ο στόχος θα έπρεπε να ήταν η δημιουργία
ενός πιο δίκαιου και καλύτερα ισορροπημένου διεθνούς συστήματος με
συμφωνημένους κανόνες που θα περιόριζαν την άσκηση εξουσίας από τις
ισχυρότερες στις πιο αδύναμες χώρες. Αντί όμως να συμβεί αυτό, οι Ηνωμένες
Πολιτείες απολάμβαναν τη θέση τους ως μοναδική υπερδύναμη και αντιστάθηκαν

197

Office of the President. Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense.
Washington: The White House/Department of Defense, 2012. Accessed December 1, 2017.
http://archive.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf.
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στην ενίσχυση οποιουδήποτε διεθνούς συστήματος θα μπορούσε να περιορίσει την
αυθαίρετη χρήση της δύναμής τους.
Το περίεργο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αγνόησαν την αμερικανική
πολιτική ιδέα ότι η εξουσία διαφθείρει και πρέπει να ελέγχεται και να εξισορροπείται.
Εφάρμοσαν αυτή τη θεωρία στο εγχώριο πολιτικό τους σύστημα, αγνοώντας τη
δυνατότητα εφαρμογής της στο διεθνές σύστημα, όπου είναι εξίσου σημαντική. Οι
συνέπειες της παραβίασης αυτής της βασικής αρχής είναι καταφανής στην Ευρώπη,
όπου εξαιτίας πολιτικών λαθών η περιοχή από σημαντικός παράγοντας σταθερότητας
και ευημερίας μετατράπηκε σε πηγή επικίνδυνων εντάσεων και αναδυόμενων
συγκρούσεων.
Η ένταση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας εξαιτίας της Ουκρανίας είναι
ενοχλητική και με τρόπο που ξεπερνά τα όρια της Ευρώπης. Το σημαντικότερο είναι
ότι οι σπάνιοι πόροι των ΗΠΑ απομακρύνονται από τον δυτικό Ειρηνικό, εκεί όπου
τώρα η Κίνα έχει αναλάβει το ρόλο που κατείχαν οι ΗΠΑ, αυτή δηλαδή του
σημαντικού στρατηγικού ανταγωνιστή των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αυτές οι εξελίξεις συμβαίνουν σε μια εποχή κατά την οποία μια νέα
αμερικανική κυβέρνηση έχει αναλάβει καθήκοντα και σημειώνονται σημαντικές
μετατοπίσεις στην παγκόσμια ισορροπία. Βρισκόμαστε στη διαδικασία μετάβασης
από τον κόσμο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, τον οποίο γνωρίσαμε τα τελευταία 25
χρόνια, σε έναν νέο κόσμο χωρίς μια ενιαία ηγεμονική υπερδύναμη. Η ταχεία άνοδος
των αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία δημιουργούν έναν
πολυπολικό κόσμο με ένα αριθμό ισχυρών παικτών και μια μεγαλύτερη ομάδα
μικρότερων,

αλλά

πραγματικότητα

ισχυρών

δευτερογενών

παραγόντων.

Σε

αυτή

τη

νέα

η δημιουργία και η διατήρηση μιας παγκόσμιας ισορροπίας
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δυνάμεων, η οποία στηρίζεται σε μικρότερες περιφερειακές δυνάμεις, θα αποτελέσει
την κύρια και στρατηγική πρόκληση της εποχής. Το ερώτημα είναι εάν είναι δυνατή
μια σταθερή ισορροπία σε μια τέτοια διαμόρφωση. Η απάντηση θα εξαρτηθεί σε
μεγάλο βαθμό από το πόσο οι ισχυρότεροι παράγοντες θα κερδίσουν τη συνεργασία
και την υποστήριξη μικρότερων, αλλά σημαντικών παραγόντων.
Σε αυτό το πλαίσιο, μία από τις κύριες προκλήσεις της κυβέρνησης του Trump
θα είναι η αντιμετώπιση της μειωμένης εμπιστοσύνης των συμμάχων και φίλων των
ΗΠΑ στην πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν μια θέση ισχύος και
να παραμείνουν παράγοντας διαμόρφωσης της διεθνούς πολιτικής. Αυτό δεν θα είναι
εύκολο. Η προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ έστειλε δυο ανησυχητικά μηνύματα
στη διεθνή κοινότητα: πρώτον, ότι η δυσλειτουργία στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ
είναι πιθανό να συνεχιστεί και να μειώσει την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών
ως μακροπρόθεσμου στρατηγικού εταίρου και δεύτερον, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
γίνονται εσωστρεφείς και κατευθύνονται στην υιοθέτηση του προστατευτισμού όσον
αφορά την εμπορική τους πολιτική.
Στην Ανατολική Ασία η αντίληψη ότι η ισορροπία δυνάμεων μετατοπίζεται
προς τη μεριά της Κίνας αρχίζει να βρίσκει έδαφος. Οι ασιάτες ηγέτες αναγνωρίζουν
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι
της Κίνας όσον αφορά την αεροπορία και τη ναυτική δύναμη. Παρόλα αυτά
ορισμένες χώρες αρχίζουν να προσαρμόζουν την εξωτερική πολιτική και την πολιτική
ασφαλείας τους για να εξυπηρετήσουν τα κινεζικά συμφέροντα.
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ΚΕΦ 7ο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την αρχή της χιλιετίας οι δύο χώρες έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό
τις ενεργειακές, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις τους πάνω σε μια εξελισσόμενη
σειρά στρατηγικών συνεργασιών. Κατευθυνόμενες από την ενίσχυση των
προσωπικών δεσμών Xi και Putin, το εύρος και το βάθος των σχέσεων Κίνας-Ρωσίας
είναι διάχυτο σε πολλαπλά επίπεδα κυβερνητικών και θεσμικών πολιτικών. Αυτό
συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τις κεντρικές κυβερνήσεις των δύο χωρών, αλλά και τις
περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τον νέο αυξημένο ρόλο που διαδραματίζουν οι
κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες των δύο χωρών και διάφορους τομείς της κοινωνίας
των πολιτών τους.
Οι απόψεις της Κίνας σχετικά με τη σημασία της σινο-ρωσικής σχέσης και οι
ρωσικές προοπτικές δείχνουν πολύ έντονα ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να
πιστεύουν ότι έχουν επιτακτικούς λόγους για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης
τους. Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα
μπορέσουν να επιδιώξουν με επιτυχία μια στρατηγική με στόχο τη βελτίωση των
δεσμών τους με τη Ρωσία προκειμένου να υπονομεύσουν τη σινο-ρωσική σχέση,
πολύ λιγότερο για να χρησιμοποιήσουν θερμότερους δεσμούς με τη Μόσχα ως πηγή
στρατηγικής μόχλευσης ενάντια στο Πεκίνο.
O επαναπροσανατολισμός της Κεντρικής Ασίας προς την Κίνα αντιμετώπισε
μικρή, αν όχι και καθόλου, αντίσταση από τη Ρωσία και δεν φαίνεται να είχε
αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου. Η Ρωσία έχει
προφανώς αποδεχθεί την οικονομική υπεροχή της Κίνας καθώς και τη δική της
αδυναμία να αμφισβητήσει ή να ανταγωνιστεί την Κίνα στον τομέα αυτό. Οι Ρώσοι
ίσως θεωρούν ότι η κατάσταση αυτή είναι επωφελής για τα συμφέροντά τους, καθώς
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η οικονομική εμπλοκή της Κίνας στην Κεντρική Ασία συμβάλλει στην οικονομική
ευημερία και σταθερότητα της περιοχής, την οποία η Ρωσία δεν θα ήταν σε θέση να
υποστηρίξει μόνη της. Ο σημαντικότερος παράγοντας από τη σκοπιά της Μόσχας
είναι ότι το Πεκίνο - σε αντίθεση με την Ουάσινγκτον - δεν προωθεί πολιτικές
μεταρρυθμίσεις στην περιοχή ούτε απειλεί τη σταθερότητά της. Το αποτέλεσμα είναι
μια κινεζο-ρωσική συγκυριαρχία στην Κεντρική Ασία, η οποία ταιριάζει στα ρωσικά
συμφέροντα και συμπληρώνει άλλες πτυχές της συνολικής σχέσης τους.
Η εταιρική σχέση της Ρωσίας με την Κίνα βρίσκεται εδώ και φαίνεται ότι θα
διατηρηθεί και στο άμεσο μέλλον ή τουλάχιστον όσο υφίσταται η σημερινή
εσωτερική πολιτική κατάσταση στη Ρωσία. Είναι προϊόν των εσωτερικών συνθηκών
της Ρωσίας, της θέσης της στη διεθνή πολιτική σκηνή, των παγκόσμιων τάσεων,
καθώς και μιας σκόπιμης σειράς στρατηγικών επιλογών από τους Ρώσους πολιτικούς.
Οποιαδήποτε προσπάθεια από τη Δύση να χωρίσει τη Ρωσία από την Κίνα είναι
πιθανό να αποτύχει.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτήν την κατάσταση. Πρώτον και πιο σημαντικό
είναι το γεγονός ότι απλά η Ρωσία δεν είναι ένας αρκετά μεγάλος παράγοντας σε
περιοχές όπου τα συμφέροντα των ΗΠΑ συγκρούονται με εκείνα της Κίνας. Όσον
αφορά τα ζητήματα τόσο του εμπορίου όσο και των διαφορών στη θάλασσα της
Νότιας Κίνας, η Ρωσία είναι ένας περιθωριακός παράγοντας στην καλύτερη των
περιπτώσεων και θα παραμείνει τέτοιος για το προσεχές μέλλον. Επιπλέον, κάθε
άνοιγμα, που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρωσία, θα μπορούσε να της
επιτρέψει να παρέμβει με τους δικούς της γεωπολιτικούς ελιγμούς στα ευρωπαϊκά
ζητήματα, ενώ παράλληλα θα αποδυνάμωνε ελάχιστα τη σχέση της με την Κίνα. Η
Δύση πρέπει να προσέχει τις ακούσιες συνέπειες.
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Είναι δύσκολο κάτω από αυτές τις συνθήκες οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν
μια συνεκτική και στενά ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση στην Κεντρική Ασία,
ειδικά όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν πρωτοβουλίες μεγάλων εξωγενών δυνάμεων,
όπως η Κίνα. Παρόλα αυτά τόσο η Ουάσινγκτον όσο και το Πεκίνο υποστηρίζουν ότι
πρέπει να αποφευχθεί η ολίσθηση προς έναν καταστρεπτικό ψυχρό πόλεμο,
ενισχύοντας για αυτό το λόγο τους τομείς συνεργασίας, όπου αυτό είναι δυνατό.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να υπερεκτιμήσουν τη σημασία τους στην
Κεντρική Ασία. Τα συμφέροντα τόσο της Ρωσίας όσο και της Κίνας στην περιοχή
είναι μεγαλύτερα και διαρκή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πιο αποτελεσματικές
στην ενίσχυση της περιφερειακής επιρροής της, εάν μπορέσουν να συνεργαστούν και
με τις δύο χώρες. Το υπόλοιπο αυτού του αιώνα θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των
ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας να βρουν συμβιβασμούς στη διαδικασία δημιουργίας
της νέας παγκόσμιας τάξης. Οι εξελίξεις του επόμενου αιώνα θα εξαρτηθούν από την
αυτο- αντίληψη των τριών δυνάμεων και τις σχέσεις τους.
Η σύγχρονη αναζήτηση για την παγκόσμια τάξη θα απαιτήσει μια συνεκτική
στρατηγική. Χρειάζεται τάξη εντός των περιφερειών και συνεννόηση των
περιφερειών μεταξύ τους. Σε περιόδους αναταραχής, όλα είναι αβέβαια και όλα
εξαρτώνται από το αν κάποιος μπορεί να έχει μιαν αίσθηση του πώς θα είναι το
μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν όμως να αποφύγουν το μεγάλο δίλημμα
μιας νέας διεθνούς τάξης. Καμία παγκόσμια τάξη δεν μπορεί να επιτευχθεί από μια
χώρα που δρα μόνη της. Απαιτείται ένας εκσυγχρονισμός του βεστφαλιανού
συστήματος με βάση τις τρέχουσες πραγματικότητες. Το πρόβλημα είναι ότι τόσο
σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από ηγέτες που δεν ξέρουν σε ποιο αποτέλεσμα
οδηγούν οι πράξεις τους. Απλά καθοδηγούνται από ένα είδος διαίσθησης του
μέλλοντος.
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Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς το μέλλον ενός διεθνούς συστήματος που
απαιτεί πλέον αναδόμηση198. Κι αν αυτό δεν συμβεί; Το αποτέλεσμα δεν θα είναι
τούτη τη φορά ένας παγκόσμιος πόλεμος, αλλά η μετεξέλιξη του σημερινού
συστήματος σε σφαίρες επιρροής που θα ταυτίζονται με συγκεκριμένες εσωτερικές
δομές και τύπους διακυβέρνησης, π.χ. το βεστφαλιανό μοντέλο απέναντι σε μια
ριζοσπαστική ισλαμική εκδοχή. Μια διαμάχη μεταξύ περιφερειών (regions) όμως θα
μπορούσε να είναι πιο καταστροφική από εκείνη μεταξύ εθνών. Συνεπώς απαιτείται
σύνεση και μια συνεκτική στρατηγική εκ μέρους των σημερινών μεγάλων δυνάμεων.
Η πραγματικότητα είναι ότι η παγκόσμια γεωπολιτική υπεροχή της Αμερικής
έχει ξεφτίσει. Έχοντας υπερεξαπλωθεί σε μία σειρά πολέμων που δεν μπορούσαν να
κερδηθούν κατά πολύ πιο αδύναμων - και παρ' όλα αυτά ανεξέλεγκτων - αντιπάλων,
οι ΗΠΑ οδηγήθηκαν σε εσωστρέφεια. Το κενό ισχύος που άφησαν πίσω έχει
προκαλέσει περιφερειακές κρίσεις - πιο σημαντικές στη Μέση Ανατολή, στην
Ουκρανία στη Νότια και Ανατολική Κινεζική Θάλασσα - και έχει συμβάλλει σε μία
πιο ευρεία μετακίνηση προς την αστάθεια και την αταξία. Το ερώτημα τώρα είναι τί
θα αντικαταστήσει την Pax Americana. Μία πιθανότητα είναι η επιστροφή της
αποκεντρωμένης τάξης που υπήρχε πριν τη Βιομηχανική Επανάσταση. Τότε, η Κίνα
και η Ινδία ήταν οι μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, ένα στάτους που
ενδεχομένως να επανακτήσουν αυτόν τον αιώνα.
Όταν το κάνουν, μπορεί μαζί με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Ρωσία να
δημιουργήσουν νέα σύστημα «πενταρχίας» που θα μοιάζει στο ευρωπαϊκό σύστημα
ισορροπίας της ισχύος του 19ου αιώνα. Αλλά προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την
ικανότητα αυτών των κρατών να αναλάβουν παγκόσμιους ηγετικούς ρόλους. Με την
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει χωρίς προηγούμενο προβλήματα είναι δύσκολο
198

Henry Kissinger, World Order, Penguin Press, New York, 2014

- 141 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΟ – ΣΙΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

να προβλέψουμε το μέλλον της. Το μέλλον της Ρωσίας είναι ακόμη πιο αβέβαιο.
Αυτό μας αφήνει μόνο τις ΗΠΑ και την Κίνα. Σήμερα η Κίνα χρηματοδοτεί το
δημόσιο χρέος της Αμερικής και κατά μία έννοια επιχορηγεί την παγκόσμια εξουσία
της. Και η Κίνα δεν θα μπορούσε να είχε επιτύχει τη γρήγορη οικονομική της
ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό χωρίς τις αμερικανικές αγορές. Επομένως, είναι πιθανό
ότι η νέα παγκόσμια τάξη θα μοιάζει πιο πολύ στη διπολική τάξη του Ψυχρού
Πολέμου - αλλά μόνο επιφανειακά. Στην ουσία, θα χαρακτηρίζεται από δεσμεύσεις
και αμοιβαίο συμβιβασμό, στο όνομα κοινών συμφερόντων.
Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να είναι αισιόδοξος για τη δυνατότητα και την
προθυμία των Ευρωπαίων να συνδράμουν τις ΗΠΑ, ώστε να εξισορροπηθεί η Κίνα
και για αυτό εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ θα καταφύγουν στη βοήθεια ασιατικών δυνάμεων,
όπως η Ιαπωνία και η Ινδία. Στην περίπτωση αυτή μήλο της έριδος θα αποτελέσουν η
Ινδονησία, αλλά και η Ταϊβάν.
Το συμπέρασμα ότι «στο τέλος η πολιτική υπερισχύει της οικονομίας»199 και
ότι η οικονομική αλληλεξάρτηση δεν θα αποτρέψει την ενδεχόμενη σύγκρουση
ΗΠΑ-Κίνας, όπως αναφέρει ένας σύγχρονος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, είναι κάτι
που μένει να αποδειχτεί. Θα μπορούσε όμως κάποιος να αντιτείνει ότι ειδικά στην
περίπτωση των σχέσεων ΗΠΑ και Κίνας, ο οικονομικός παράγοντας παίζει
εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη ρύθμισή τους, ενώ η αλληλεξάρτηση των δυο χωρών
είναι απίστευτα ισχυρή.
Αυτή η επισήμανση δεν γίνεται για να ταχθεί εμμέσως κάποιος υπέρ της
σχετικής θεωρίας που δίνει βάρος στην «αλληλεξάρτηση» (interdependence), αλλά

199

Βλ. J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλωνδυνάμεων, μτφρ. Κ. Κολιόπουλος,
επιμ. Π. Ήφαιστος-Η. Κουσκουβέλης, Αθήνα:Ποιότητα, 2006.
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για να υποστηριχθεί ότι αυτό το δεδομένο καθιστά σταθερή τη διμερή σχέση μόνο
βραχυπρόθεσμα ή/και μεσοπρόθεσμα. Αυτή καθεαυτή η ισχυρότατη αλληλεξάρτηση,
με απλά λόγια σημαίνει ότι ακόμα και η πιο «αθώα» ενέργεια στο οικονομικό πεδίο
έχει απευθείας αντίκτυπο στο στρατηγικό επίπεδο (π.χ. η παύση αγοράς
αμερικανικών ομολόγων από την Κίνα, δηλαδή χρέους των ΗΠΑ, ή ο πληθωρισμός
του αμερικανικού νομίσματος από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, τη FED) και
μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το επίπεδο έντασης ανάμεσα στις δυο χώρες.
Καταλήγοντας,

είναι

βέβαιο

ότι

όλες

οι

μεγάλες

δυνάμεις

στη

βορειοανατολική Ασία έχουν κοινό συμφέρον να δουν την περιοχή να παραμείνει
ειρηνική, ευημερούσα και σταθερή. Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι αντίστοιχες
πολιτικές τους θα εξυπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό. Απάντηση στο ερώτημα αυτό
ίσως αποτελεί η εκτίμηση του Cooley, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: « Όλοι
πρέπει να επιδεικνύουν ευελιξία στις περιφερειακές συμμαχίες τους »200 και να
αποφεύγουν να περιορίζονται από αρχές που αποκλείουν τη συνεργασία με τη μία ή
την άλλη μεγάλη δύναμη στην περιοχή.
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Oxford University Press, 2012.
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