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Μέλος ηης Ομάδας Έρεσνας Κενηρικής Αζίας και Ρωζίας

ραγδαία πτώση της τιμής του φυσικού αερίου από τα μέσα του
2014 και έπειτα, έχει οδηγήσει σε ύφεση αρκετούς κλάδους που
σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε
αξιοσημείωτες αλλαγές στις διακρατικές σχέσεις χωρών που ανταγωνίζονται
σε αυτούς τους κλάδους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του
φαινομένου είναι οι ρώσο-τουρκμενικές σχέσεις. τις 4 Ιανουαρίου του 2016,
η τουρκμενική κρατική εταιρία φυσικού αερίου Türkmengaz ανακοίνωσε
ότι η ρωσική εταιρία Gazprom Export LLC
διέκοψε
εξ
ολοκλήρου
την
εισαγωγή
τουρκμενικού αερίου1. Σα ερωτήματα που
προκύπτουν και στα οποία προσπαθεί να δώσει
H ξαγδαία πηώζε ηεο
απαντήσεις η παρούσα έρευνα είναι, αφενός, αν
ηηκήο ηνπ θπζηθνύ
αεξίνπ από ηα κέζα
και κατά πόσο επηρέασε η κρίση των τιμών του
ηνπ 2014 θαη έπεηηα
φυσικού αερίου τις οικονομίες της Ρωσίας και
έρεη νδεγήζεη ζε
του Σουρκμενιστάν αντίστοιχα, και αφετέρου,
ύθεζε αξθεηνύο
πώς επηρέασε τις μεταξύ τους σχέσεις. Η υπόθεση
θιάδνπο πνπ
εργασίας της έρευνας διατυπώνεται ως εξής: «ο



διεθνής
οικονομικός
ανταγωνισμός
που
παρατηρείται σε περιόδους οικονομικών κρίσεων
οδηγεί σε υποχώρηση της συνεργασίας των χωρών
στις διακρατικές σχέσεις». Προκειμένου να

ζρεηίδνληαη κε ηελ
παξαγωγή ελέξγεηαο.



εξεταστεί η παραπάνω υπόθεση αξιοποιήθηκε το
θεωρητικό πλαίσιο που παρέχει η κεϋνσιανή
θεωρία. Η κεϋνσιανη θεωρία εστιάζει στην ενίσχυση της παραγωγής και της
συνολικής ζήτησης2, ενώ αναφέρει ότι η ενίσχυση διακρατικού
ανταγωνισμού μπορεί να οδηγήσει σε κατασπατάληση χρημάτων, εμπορικούς
πολέμους, προστατευτισμό και λανθασμένη εφαρμογή οικονομικής

Βλ. РБК, «Газпром отказался от поставок газа из Туркмении», 4 Ιανουαρίου 2016.
[Ανακτήθηκε από: http://www.rbc.ru/business/04/01/2016/568a60d89a79477ae3bf88fc,
τελευταία πρόσβαση: 26/12/2016]
1

Βλ. BLINDER Alan, “Keynesian Economics” στο Concise Encyclopedia of Economics,
of
Economics
and
Liberty,
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.econlib.org/library/Enc/KeynesianEconomics.html,
τελευταία
πρόσβαση:
25/12/2016]
2

Library

1

Τόμος 2, Τεύτη 1-2

Ιανοσάριος - Ιούλιος 2017

πολιτικής3. Η συνολική ζήτηση είναι το άθροισμα τεσσάρων παραγόντων:
της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων, της δημόσιας κατανάλωσης και
των καθαρών εξαγωγών (AD = C + I + G + NX)4. Η βιβλιογραφία αντλήθηκε
κυρίως από δευτερογενείς πηγές, όπως είναι οι μελέτες επιστημονικών
ινστιτούτων, αλλά και πρωτογενείς πηγές όπως ανταποκρίσεις εφημερίδων,
στατιστικά στοιχεία από κεντρικές τράπεζες, διεθνείς οργανισμούς και
λογιστικά ιδρύματα. Σο άρθρο ακολουθεί την εξής δομή: αρχικά θα γίνει
αναφορά στον τρόπο που επηρέασε η κρίση των τιμών του φυσικού αερίου
την οικονομία της Ρωσίας, έπειτα θα τονιστεί ο αντίκτυπος της κρίσης στην
οικονομία του Σουρκμενιστάν και τέλος, θα γίνει αναφορά στους τομείς
συνεργασίας των δύο χωρών που επλήγησαν ή που έμειναν ανεπηρέαστοι
από την κρίση.
Η πτώση των τιμών του φυσικού αερίου επηρέασε αρνητικά τη ρωσική
οικονομία. Η οικονομία της Ρωσίας βασίζεται ως επί το πλείστον στις
εξαγωγές της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι οποίες φτάνουν σε ποσοστό
60% του συνόλου των εξαγωγών, ενώ μόνο οι δύο αυτοί πόροι αποτελούν
πάνω από το 30% του ΑΕΠ της5. ύμφωνα με την Κεντρική Σράπεζα της
Ρωσίας6, η αξία των εξαγωγών φυσικού αερίου μειώθηκε από $ 67,2 δις. το
2013 σε $ 55,2 δις. το 2014. Σα αποτελέσματα της κρίσης δεν άργησαν να
φανούν. Μέσα στο χρονικό διάστημα μεταξύ του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου
του 2014, το ρωσικό ρούβλι έχασε το 59% της αξίας του σε σχέση με το
αμερικανικό δολάριο7. Η υποτίμηση του ρωσικού ρουβλιού οδήγησε σε
σταδιακή μείωση των εισαγωγών. ύμφωνα με το Statista η αξία των
ρωσικών εισαγωγών το 2013 ήταν $ 341,34 δις και το 2014 ήταν $ 308,03 δις,
ενώ το 2015 ήταν μόλις $ 194,09 δις8. τη Ρωσία, η ετήσια αύξηση του
Α.Ε.Π. ανήλθε σε 1,279% το 2013, σε 0,706% το 2014, ενώ το 2015 σε -

Βλ. KRUGMAN Paul, “Competitiveness: A Dangerous Obsession”, Foreign Affairs, Σόμος
73, Σεύχος 2, Μάρτιος/Απρίλιος 1994, σελ. 28-44.
3

Βλ. ΑΝΣΖΟΤΛΑΣΟ Άγγελος, Κυβερνήσεις, Φρηματαγορές και Μακροοικονομία, Αθήνα,
Διπλογραφία, 2011, σελ. 263-264.
4

Βλ. DEPERSIO Greg, “How does the price of oil affect Russia's economy?”, Investopedia,
3
Μαρτίου
2015.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.investopedia.com/ask/answers/030315/how-does-price-oil-affect-russiaseconomy.asp, τελευταία πρόσβαση: 25/12/2016]
5

Βλ. The Central Bank of the Russian Federation , Russian Federation: Natural Gas
Exports,
2000-15.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.cbr.ru/eng/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=gas_e.htm,
τελευταία
πρόσβαση: 25/12/2016]
6

7

Βλ. DEPERSIO Greg, ό.π..

Βλ. Statista, “Russia: Import of goods from 2015 to 2015 in billion U.S. dollars”.
[Ανακτήθηκε από: https://www.statista.com/statistics/263648/import-of-goods-to-russia,
τελευταία πρόσβαση 26/12/2016]
8
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3,727%9. Προκειμένου να μειώσει τις δαπάνες της10 και να βελτιώσει το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η ρωσική κυβέρνηση, μείωσε τις εισαγωγές
της. Η απόφασή της να σταματήσει εντελώς τις εισαγωγές φυσικού αερίου
από το Σουρκμενιστάν θεωρείται απολύτως ορθολογική και αποτελεί άμεση
ανταπόκριση στις οικονομικές δυσχέρειες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει.
Σο Σουρκμενιστάν επίσης επηρεάστηκε από την πτώση της τιμής του
φυσικού αερίου. Η οικονομία του Σουρκμενιστάν διαθέτει ένα σοβαρό
δομικό πρόβλημα, καθώς βασίζεται σχεδόν
αποκλειστικά σε εξαγωγές υγραερίου που το 2014
αποτελούσαν το 80,2% του συνόλου των εξαγωγών
του, ενώ η συνολική αξία τους ανήλθε σε $ 10,6
Η νηθνλνκία ηεο
δις από τα οποία τα $ 8,6 δις προήλθαν από τον
Ρωζίαο βαζίδεηαη
κλάδο του υγραερίου11. Κατά την περίοδο
[…] ζηηο εμαγωγέο
Ιανουαρίου–Νοεμβρίου του 2015 η αξία των
ηεο ζε πεηξέιαην θαη
εξαγωγών φυσικού αερίου από το Σουρκμενιστάν
θπζηθό αέξην, νη
προς την Κίνα, το μεγαλύτερο εισαγωγέα του
νπνίεο θηάλνπλ ζε
τουρκμενικού αερίου, μειώθηκε, σε σχέση με την
πνζνζηό 60% ηνπ
αντίστοιχη περίοδο του 2014, από $ 8,22 σε $
ζπλόινπ ηωλ
6,97 δις παρόλη την αύξηση της ποσότητας κατά
εμαγωγώλ ηεο.
6.7%, δηλαδή σε 17,985 εκατ. τόνους από 16,78
εκατ. τόνους12. Σο 2014, η συνολική ποσότητα του
φυσικού αερίου που εξήχθη στη Ρωσία από το
Σουρκμενιστάν ανήλθε περίπου σε 11 bcm13, ενώ
η αξία του υπολογίζεται γύρω στα $ 2,64 δις.. Εντούτοις, το 2015 η Ρωσία
εισήγαγε μόλις 4 bcm συνολικής αξίας $ 0,96 δις14 και τον Ιανουάριο του
2016 η Gazprom, ο ρώσικος κολοσσός φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ότι παύει





Βλ.
World
Bank,
GDP
growth
(annual
%).
[Ανακτήθηκε
από:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RU,
τελευταία
πρόσβαση: 26/12/2016]
9

Η τιμή αγοράς τουρκμενικού φυσικού αερίου ήταν μόλις $240 ανά χίλια κυβικά μέτρα
(tcm). Αν αναλογιστούμε ότι η Ρωσία πουλάει φυσικό αέριο σε ευρωπαϊκές χώρες σε τιμές
χαμηλότερες των $200/tcm παρατηρούμε ότι η αγορά τουρκμενικού αερίου δεν έχει μεγάλες
αποδόσεις κέρδους για τη Gazprom.
10

Βλ.
OEC,
“Turkmenistan”.
[Ανακτήθηκε
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/tkm, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2016]
11

από:

Βλ. Natural Gas World, “Turkmenistan No. 1 Supplier of Gas to China-But Revenues
Down”, 30 Δεκεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.naturalgasworld.com/turkmengas-share-chinese-import-energy-mix, τελευταία πρόσβαση: 25/12/2016]
12

13

Δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm).

Βλ. Reuters, “Russia’s Gazprom ceases purchases of Turkmen gas - RIA cites
Turkmengaz”,
6
Ιανουαρίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.reuters.com/article/russia-gazprom-turkmenistan-idUSL8N14O1QX20160104,
τελευταία πρόσβαση: 25/12/2016]
14
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ολοσχερώς τις αγορές τουρκμενικού αερίου15. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω,
η ανάπτυξη του Α.Ε.Π. του Σουρκμενιστάν μειώθηκε. Σο πρώτο τρίμηνο του
2015 η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ ήταν 10,3%, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του
2016 ήταν μόλις 6,5%16. Σέλος, η πτώση των εξαγωγών οδήγησε αρχικά σε
έλλειψη και έπειτα σε περιορισμούς ξένου συναλλάγματος που επιβλήθηκαν
από την Κεντρική Σράπεζα του Σουρκμενιστάν προκειμένου να μειωθεί η
εκροή ξένου συναλλάγματος από τη χώρα17.
Όσον αφορά τη συνεργασία ειδικότερα και τις σχέσεις μεταξύ του
Ασγκαμπάτ και της Μόσχας γενικότερα, παρατηρήθηκε σταδιακή
οπισθοδρόμηση. Όπως προκύπτει από τα
παραπάνω
δεδομένα,
οι
απώλειες
του
Σουρκμενιστάν, στον κλάδο της ενέργειας, μόνο
από την παύση αγοράς του ρωσικού αερίου
Η νηθνλνκία ηνπ
υπολογίζονται γύρω στα $ 2,64 δις ετησίως χωρίς
Τνπξθκεληζηάλ
να υπολογίσουμε και τις περικοπές άλλων
δηαζέηεη έλα ζνβαξό
εισαγωγών της Ρωσίας από το Σουρκμενιστάν
δνκηθό πξόβιεκα,
λόγω του υποτιμημένου νομίσματός της
θαζώο βαζίδεηαη
τελευταίας. Οι δύο χώρες είχαν προβλήματα στη
ζρεδόλ απνθιεηζηηθά
διεξαγωγή εμπορίου φυσικού αερίου στο
ζε εμαγωγέο
παρελθόν. Σον Ιούλιο του 2015, το τουρκμενικό
πγξαεξίνπ πνπ ην
Τπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η ρωσική
2014 απνηεινύζαλ ην
εταιρία φυσικού αερίου Gazprom δεν είχε
80,2% ηνπ ζπλόινπ
εξοφλήσει τα χρέη της όσον αφορά εκείνο το έτος,
ηωλ εμαγωγώλ ηνπ.
χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ούτε η ποσότητα του
φυσικού αερίου που έχει εξαχθεί στη Ρωσία, αλλά
ούτε και τα χρέη που θα πρέπει να αποδώσει η
Gazprom στο τουρκμενικό κράτος18. Η τελευταία
απάντησε στις κατηγορίες προσφεύγοντας στο Δικαστήριο Διεθνούς
Διαιτησίας της τοκχόλμης προκειμένου να γίνει αναδιαπραγμάτευση του





Βλ. VOLOSHIN George, “Turkmenistan Diversifies Its Gas Exports To Reduce Reliance
On China”, Oil Price, 11 Απριλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://oilprice.com/LatestEnergy-News/World-News/Turkmenistan-Diversifies-Its-Gas-Exports-To-ReduceReliance-On-China.html, τελευταία πρόσβαση: 25/12/2016]
15

Βλ. Trading Economics, “Turkmenistan GDP Annual Growth Rate”. [Ανακτήθηκε από:
http://www.tradingeconomics.com/turkmenistan/gdp-growth-annual, τελευταία πρόσβαση:
25/12/2016]
16

Βλ. Reuters, “Exclusive: Turkmenistan limits access to foreign currency as exports fall –
sources”, 20 Ιουλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.reuters.com/article/usturkmenistan-economy-exclusive-idUSKCN100153, τελευταία πρόσβαση: 25/12/2016]
17

Βλ. Reuters, “Russia's Gazprom ceases purchases of Turkmen gas - RIA cites
Turkmengaz”,
6
Ιανουαρίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.reuters.com/article/russia-gazprom-turkmenistan-idUSL8N14O1QX20160104,
τελευταία πρόσβαση: 25/12/2016]
18
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συμβολαίου πώλησης φυσικού αερίου από το Σουρκμενιστάν19. Σην ίδια
περίοδο, αξιωματούχοι του Σουρκμενιστάν κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι δεν
τηρεί τις υποσχέσεις της για επενδύσεις στους αγωγούς “East–West” και
“Pricaspiysky”, αν και αργότερα απέσυραν τις κατηγορίες20. Παρόλ’ αυτά οι
δύο χώρες διατηρούν στενή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, κυρίως
λόγω διμερούς ενδιαφέροντος για την προστασία των συνόρων μεταξύ του
Σουρκμενιστάν και του Αφγανιστάν, με σκοπό την αποτροπή της εισόδου
παραστρατιωτικών ομάδων στην Κεντρική Ασία21, όπως προέκυψε από τη
συνάντηση των υπουργών Άμυνας της Ρωσίας και του Σουρκμενιστάν στις
αρχές Ιουνίου του 201622. τον κλάδο της ενέργειας, όμως, η Gazprom
ανακοίνωσε ότι στα σχέδιά της δεν περιλαμβάνεται η επανέναρξη εισαγωγών
τουρκμενικού αερίου ως το 201823. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι
και στις δύο χώρες η συνολική ζήτηση24, που θεωρείται από την κεϋνσιανή
θεωρία ως παράγοντας ευημερίας, έχει μειωθεί λόγω της κρίσης των τιμών
του φυσικού αερίου, οδηγώντας τις δύο χώρες προς το άκρο του
προστατευτισμού
και
του
έντονου
οικονομικού
ανταγωνισμού,
δημιουργώντας προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις.
υμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η πτώση των τιμών του φυσικού
αερίου έχει αρνητικές συνέπειες στις οικονομίες της Ρωσίας και του
Σουρκμενιστάν. Επιπλέον, βλέπουμε μια σταδιακή υποχώρηση στις σχέσεις
των δυο παραπάνω χωρών στον κλάδο της ενέργειας όπου παρατηρούνταν η
στενότερη συνεργασία τους, είτε με τη μορφή εμπορικών συναλλαγών είτε με
τη μορφή επενδύσεων. Η υπόθεση εργασίας επιβεβαιώνεται με βάση τα
παραπάνω στοιχεία. Η κρίση των τιμών του φυσικού αερίου πράγματι
επηρέασε με αρνητικό τρόπο τις σχέσεις της Μόσχας και του Ασγκαμπάτ,
που ανταγωνίζονταν στον κλάδο της ενέργειας. Παρόλ’ αυτά, η συνεργασία
στον κλάδο της ασφάλειας έμεινε ανεπηρέαστη. Ωστόσο, μετά την πρόσφατη
υμφωνία του OPEC με σκοπό τη μείωση της παραγωγής πετρελαίου,
αναμένεται οι συνέπειες της κρίσης των τιμών στις οικονομίες των δύο
Βλ. BLAGOV Sergei, “Turkmenistan is eyeing revived ties Russia”, Asia Times, 4
Νοεμβρίου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.atimes.com/turkmenistan-eyeing-revivedties-russia, τελευταία πρόσβαση: 25/12/2016]
19

20

Βλ. ό.π..

21

Βλ. ό.π..

Βλ. РИА Новости, «Министры обороны России и Туркменистана обсудили
сотрудничество
на
Каспии»,
9
Ιουνίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
https://ria.ru/defense_safety/20160609/1444885718.html, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2016]
22

23

Βλ. BLAGOV Sergei, ό.π..

την περίπτωση του Σουρκμενιστάν και της Ρωσίας, είχαμε μείωση ιδιωτικής και
δημόσιας κατανάλωσης, επενδύσεων και μείωση εξαγωγών. Σο άθροισμα των τεσσάρων αυτών
παραγόντων αποτελεί την συνολική ζήτηση.
24
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χωρών να μετριαστούν, ενώ παράλληλα θα υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση
του εμπορίου μεταξύ τους25.

*****

Βλ. RAZZOUK Nayla, RASCOUET Angelina, MOTEVALLI Golnar, “OPEC Confounds
Skeptics, Agrees to First Oil Cuts in 8 Years”, Bloomberg Markets, 30 Νοεμβρίου 2016.
[Ανακτήθηκε
από:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-30/opec-said-toagree-oil-production-cuts-as-saudis-soften-on-iran, τελευταία πρόσβαση: 25/12/2016]
25
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ΙΡΑΝ-ΣΟΤΡΚΙΑ: ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ ΙΦΤΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΗ ΜΟΟΤΛΗ



ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΤ
Μέλος της Ομάδας Έρευνας Καυκάσου

τα τέλη Οκτωβρίου του 2016, το Ιράν πραγματοποίησε τις πρώτες
δηλώσεις και κινήσεις που σηματοδότησαν την εμπλοκή του στη
διαμάχη Σουρκίας–Ιράκ στην περιοχή της Μοσούλης του Β. Ιράκ.
υγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Ιράν, Φασάν Ρουχανί, δήλωσε ότι θα πρέπει
να προηγηθεί η έκκληση του Ιράκ και της υρίας προς τη διεθνή κοινότητα
και στη συνέχεια τρίτες χώρες να ανταποκριθούν καταπολεμώντας την
τρομοκρατία στο έδαφος των εν λόγω χωρών. Η δήλωση αυτή του Ιρανού
αξιωματούχου αναφέρεται στην πολιτική που ασκεί η Σουρκία στις
παραπάνω χώρες και αποτέλεσε το έναυσμα εμπλοκής της Σεχεράνης στη
διαμάχη Σουρκίας-Ιράκ, στο πλευρό της Βαγδάτης.
Η περιοχή της Μοσούλης διαθέτει μεγάλη στρατηγική σημασία, την
οποία το Ιράν και η Σουρκία έχουν κατανοήσει πλήρως και προσπαθούν να
ικανοποιήσουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους, που τις φέρνουν αντιμέτωπες.
Οι δύο χώρες, ενώ ουσιαστικά αφήνουν να
εννοηθεί ότι συμφωνούν στην επιτακτική
ανάγκη αντιμετώπισης του αυτοαποκαλούμενου
Η περηοτή ηες
«Ισλαμικού Κράτους» (Ι.Κ.), μίας τρομοκρατικής
Μοζούιες δηαζέηεη
οργάνωσης, η οποία από τον Ιούνιο του 2014
κεγάιε ζηραηεγηθή
έχει καταλάβει την περιοχή της Μοσούλης και
ζεκαζία, ηελ οποία
αποτελεί κοινό εχθρό για Ιράν και Σουρκία,
ηο Ιράλ θαη ε Τοσρθία
καταλήγουν σε αντίπαλα στρατόπεδα και σε έναν
έτοσλ θαηαλοήζεη
αγώνα ισχύος, το αποτέλεσμα του οποίου θα
πιήρως θαη
καθορίσει την επιρροή της κάθε χώρας στην
προζπαζούλ λα
περιοχή της Μοσούλης. ύμφωνα με τη Θεωρία
ηθαλοποηήζοσλ ηα
Παιγνίων, σε μία μάχη στην οποία συμμετέχουν
ηδηαίηερα ζσκθέροληά
περισσότεροι από δύο παίχτες, αυτοί θα
ηοσς
υποχρεωθούν να συνάψουν συμμαχίες ακόμη
και με πρόσφατους εχθρούς τους, όπως στην
περίπτωση του Ιράν και του Ιράκ, που είναι
χώρες με πληθώρα διαφορών που εν προκειμένω,
όμως, βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο λόγω κοινών συμφερόντων και ειδικών
σχέσεων (σιιτισμός) μεταξύ των ηγεσιών τους. Αυτό συμβαίνει διότι η
στρατηγική του ενός παίχτη συνδέεται άμεσα και επηρεάζει τη στρατηγική
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των άλλων1. Οι δύο αυτές χώρες δηλαδή, Ιράν και Σουρκία, είναι
ανταγωνιστικές γειτονικές χώρες, καθώς, έχοντας μεγάλη ισχύ, στοχεύουν
σε μία περιφερειακή ηγεμονία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και
διαθέτουν και οι δύο τα μέσα για να το καταφέρουν – η Σουρκία ανέκαθεν,
ενώ το Ιράν έχει αποκτήσει τη δυνατότητα αυτή τα τελευταία χρόνια και
φαίνεται να είναι μία πολλά υποσχόμενη δύναμη2. Σο βασικό ερώτημα της
παρούσας ανάλυσης σχετίζεται με το ποιές είναι οι βασικές επιδιώξεις των
δύο χωρών και με τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουν να τις
πραγματοποιήσουν. χετίζεται, δηλαδή, με την επιρροή την οποία ασκούν
οι μεγαλύτερες δυνάμεις στους λιγότερο ισχυρούς δρώντες με απώτερο στόχο
την ικανοποίηση των συμφερόντων τους. Πιο συγκεκριμένα, στην
περίπτωση των δύο αυτών χωρών αναφέρεται στο ποιά μέσα θα
χρησιμοποιήσουν οι ισχυροί δρώντες για να επιτύχουν την περιφερειακή
ηγεμονία σε ένα σύστημα υπό την απειλή των μη κυρίαρχων δρώντων.
Η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής: «Μη κρατικοί δρώντες, οι

οποίοι απειλούν τη διεθνή ασφάλεια, μπορούν να προκαλέσουν τον
ανταγωνισμό μεταξύ των κυρίαρχων δρώντων για την επίτευξη
περιφερειακής ηγεμονίας». Η μέθοδος που



ακολουθήθηκε για την εξέταση της παραπάνω
υπόθεσης είναι η επαγωγική, καθώς η έρευνα
Ιράλ θαη Τοσρθία,
ξεκινάει από το επιμέρους φαινόμενο, δηλαδή τη
είλαη αληαγωληζηηθές
δράση μη κρατικών δρώντων και φτάνει στο
γεηηοληθές τώρες,
γενικό, δηλαδή τον ανταγωνισμό μεταξύ των
θαζώς θαη οη δύο,
κυρίαρχων δρώντων (Ιράν–Σουρκίας), ο οποίος
έτοληας κεγάιε ηζτύ,
προκαλείται από αυτούς. Για την εξέταση της
ζηοτεύοσλ ζε κία
παραπάνω υπόθεσης εργασίας αρχικά αναλύονται
περηθερεηαθή
τα συμφέροντα εμπλοκής και διαφωνίας των δύο
εγεκολία ζηελ
χωρών για την περιοχή της Μοσούλης και οι
περηοτή ηες Μέζες
πολιτικές που ακλουθούν εναντίων του «Ι.Κ.».
Αλαηοιής.
Εν συνεχεία γίνεται μνεία στη στάση του ίδιου
του Ιράκ αλλά και άλλων διεθνών δρώντων, όπως
των Η.Π.Α. και της Ρωσίας στις πολιτικές τους
και, τέλος, αναφέρονται οι συμπερασματικές
σκέψεις της ανάλυσης. Η μελέτη αυτή θα επιτρέψει την εξαγωγή χρήσιμων



Βλ. WALTZ Keneth, Ο Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα,
2011, σελ. 256.
1

Βλ. RAUFOGLU Alakbar, “Turkey vs. Iran: The Battle for Influence”, World Policy
Institute,
11
Νοεμβρίου
2011,
[Ανακτήθηκε
από
2

http://www.worldpolicy.org/blog/2011/11/11/turkey-vs-iran-battle-influence,
πρόσβαση: 3/1/2017]
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συμπερασμάτων για την πολιτική που ακολουθούν οι ισχυροί περιφερειακοί
δρώντες, για το κατά πόσο επιβεβαιώνεται η παραδοχή ότι ο ασθενέστερος
υποκύπτει στη θέληση του ισχυρότερου3 και για την επιρροή που ασκούν οι
μη κρατικοί δρώντες σε αυτούς.
Σο Ιράν και η Σουρκία έχουν πληθώρα συμφερόντων, πολιτικών και
οικονομικών στην περιοχή της Μοσούλης, τα οποία κατά το μεγαλύτερο
βαθμό είναι αντικρουόμενα. Αναφορικά με το Ιράν, αυτό έχει καλές σχέσεις
με το Ιράκ, η σιιτική κυβέρνηση του οποίου έχει περιέλθει στην επιρροή
του. Καθοριστικός παράγοντας για το παραπάνω είναι η κοινή ιδεολογία
που μοιράζονται οι δύο χώρες, πράγμα που
επέτρεψε στο Ιράν, μετά την επέμβαση των
Η.Π.Α. το 2003, να παίξει σημαντικό ρόλο στην
Η Μοζούιε, ζηελ
ανοικοδόμηση
του
ιρακινού
κράτους,
οποία επητεηρούλ λα
προσπαθώντας να εφαρμόσει την ιδεολογία της
αζθήζοσλ επηρροή
Ισλαμικής επανάστασης που θέλει να προωθήσει
ηόζο ε Άγθσρα όζο
σε όλες τις χώρες4. ε αυτό έχει συμβάλει και το
θαη ε Τετεράλε, δελ
γεγονός ότι οι δύο λαοί μοιράζονται ορισμένα
ηειεί σπό ηολ πιήρε
κοινά στοιχεία. Οι λαοί σε αμφότερες τις χώρες
έιεγτο ηες Βαγδάηες.
είναι στην πλειονότητά τους ιίτες, σε αντίθεση
με την Σουρκία, στην οποία επικρατεί το
ουνητικό δόγμα. Παρόλα αυτά, πρέπει να
σημειωθεί ότι η Μοσούλη, στην οποία επιχειρούν
να ασκήσουν επιρροή τόσο η Άγκυρα όσο και η Σεχεράνη, δεν τελεί υπό τον
πλήρη έλεγχο της Βαγδάτης, ενώ πρέπει να σημειωθεί και ότι η
πλειονότητα του πληθυσμού αποτελείται από ουνήτες (Άραβες και
Κούρδους). Η διαφοροποίηση της πληθυσμιακής σύνθεσης της Μοσούλης
επιτρέπει στο Ιράν να βλέπει τη διαδικασία απελευθέρωσης της εν λόγω
πόλης ως τρόπο να αυξήσει την επιρροή του στο Βόρειο Ιράκ και να
συμβάλει στο να περιέλθει ο έλεγχος ολόκληρης της περιοχής υπό την
κυβέρνησή του5. Σο Ιράν, δηλαδή, επιθυμεί να διατηρήσει ένα ενωμένο Ιράκ
ως σύμμαχο και φίλο σε μία περιοχή στην οποία είναι απομονωμένο,
ιδιαίτερα ένα σύμμαχο, με τον οποίο να μοιράζονται κοινά συμφέροντα και





3

Βλ. WILLIAMSON Murray, BERNSTEIN Alvin, MacGREGOR Knox, Η ιστορία της

στρατηγικής, Αθήνα, Tουρίκη, 2007, σελ. 22.

Βλ. BRUNO Greg, “Religion and Politics in Iran”, Council on Foreign Relations, 19
Ιουνίου 2008, [Ανακτήθηκε από: http://www.cfr.org/iran/religion-politics-iran/p16599,
τελευταία πρόσβαση: 4/1/2017]
4

Βλ. SELΟOM Muhanad, “Turkish and Iranian Interests Cross Paths in Mosul”, Alsharq
Νοέμβριος
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.sharqforum.org/2016/11/23/turkish-and-iranian-interests-cross-paths-inmosul/, τελευταία πρόσβαση: 2/1/2017]
5

Forum,
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ανησυχίες6. Επίσης, η Σεχεράνη επιθυμεί να αποκτήσει έξοδο στις
μεσογειακές ακτές της υρίας και του Λίβανου, πράγμα το οποίο θα
μπορούσε να επιτύχει μόνο επεκτείνοντας τον έλεγχό της σε περιοχές του
Β. Ιράκ, όπως η Μοσούλη7, και μέσω αυτών στη υρία.
Από την άλλη, η Σουρκία, στην εξωτερική πολιτική της, παρά τη
ρητορική «των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες» που ακολουθεί
βάσει του Δόγματος Νταβούτογλου, θεωρεί τις γειτονικές χώρες ως
κατώτερης δυναμικότητας8. Ουσιαστικά, θεωρεί την περιοχή της Μοσούλης
ως σφαίρα επιρροής απαραίτητη για την ικανοποίηση των συμφερόντων της.
Καταρχάς, ένα από τα σημαντικότερα συμφέροντα της Σουρκίας στην
περιοχή είναι η διαφύλαξη της ύπαρξης των Σουρκμένων που κατοικούν
εκεί, λόγος με τον οποίο η ίδια δικαιολογεί την παρουσία των δυνάμεών της
στο έδαφος της Μοσούλης9. Επίσης, η άσκηση της τουρκικής επιρροής στην
Μοσούλη θα μπορούσε να εξισορροπήσει το Ιράν, το οποίο, όπως
προαναφέραμε, έχει κοινά στοιχεία με το Ιράκ, λόγος για τον οποίο η
Άγκυρα επικαλείται τις Οθωμανικές τους ρίζες, έτσι ώστε να δημιουργήσει
την αίσθηση ενός κοινού παρελθόντος10.
Αναφορικά με τους Κούρδους της περιοχής, θα πρέπει να αναφέρουμε
ότι και οι δύο χώρες έχουν σημαντική κουρδική μειονότητα στο έδαφός
τους. Αυτό τις κάνει να ανησυχούν για το ότι μία πιθανή επιτυχία τους στο
Ιράν θα τους ωθήσει στην αναζήτηση αυτονομίας. Η Σουρκία από τη μεριά
της έχει αναπτύξει στρατηγική σχέση με το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα
του Μ. Μπαρζανί, αλλά παράλληλα, θέλει να αποτρέψει την επέκταση του

Βλ. SINKAYA B., “The Mosul Operation and Iran”, Orsam, 27 Οκτωβρίου 2016,
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.orsam.org.tr/index.php/Content/Analiz/4945?s=orsam%7Cenglish, τελευταία
πρόσβαση: 4/1/2017]
6

Βλ. Sputnik, “Turkey's Eagerness to Join Mosul Offensive is „All About Iran‟”, 10
Οκτωβρίου
2016,
[Ανακτήθηκε
από:
https://sputniknews.com/middleeast/201610251046707503-turkey-interests-mosuloffensive/, τελευταία πρόσβαση: 4/1/2017]
7

Βλ. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος, “Νέο-Οθωμανική Εξωτερική Πολιτική της Σουρκίας. Η
Διπλωματία του Α. Νταβούτογλου”, στο ΚΑΡΒΟΤΝΑΡΑΚΗ Θεοδόσης (Επιμ.), Η
Διπλωματία στον 21ο αιώνα., Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2014.
8

Βλ. AKHMETOV T., “Why Turkey wants a role in the liberation of Mosul”, Russia
Direct, 20 Οκτωβρίου 2016 [Ανακτήθηκε από: http://www.russia-direct.org/opinion/why9

turkey-wants-role-liberation-mosul, τελευταία πρόσβαση: 4/1/2017]
Βλ. OSTOVAR Af., “Iran and the Middle East's Great Game”, Foreign Affairs, 4
Νοεμβρίου 2016 [Ανακτήθηκε από: https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2016-1104/tehran-mosul, τελευταία πρόσβαση: 4/1/2017]
10
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Σουρκικού Εργατικού Κόμματος στο Βόρειο Ιράκ11. Σο Ιράν, από την άλλη,
φοβάται ότι το Κουρδικό Κόμμα της Ελεύθερης Ζωής (PJAK) θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί από τους αντιπάλους του για να το βλάψει στη διεθνή
σκηνή12.
τις 24 Οκτωβρίου του 2016, ο Πρόεδρος του Ιράν, Φασάν Ρουχανί,
δήλωσε ότι «Οι ξένες παρεμβάσεις [στο Β. Ιράκ], χωρίς συντονισμό με τη

χώρα υποδοχής είναι πολύ επικίνδυνες, και πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις
του Ιράκ και της υρίας θα πρέπει πρώτα να ζητήσουν βοήθεια και μετά
άλλες χώρες θα μπορούν να καταπολεμήσουν την
τρομοκρατία στο έδαφός τους»13. Με αυτή τη



δήλωση καθίσταται εμφανές ότι η αντιμετώπιση
Η αληηκεηώπηζε ηοσ
του «Ι.Κ.» στην Μοσούλη είναι η δικαιολογία που
«Ι.Κ.» ζηε Μοζούιε
προβάλουν και οι δύο χώρες για να
είλαη ε δηθαηοιογία
«νομιμοποιήσουν» την εμπλοκή τους στην
ποσ προβάιοσλ θαη οη
περιοχή. Σο Ιράν σε αντίθεση με την Σουρκία,
δύο τώρες γηα λα
όπως έχουν δηλώσει αξιωματούχοι του, δεν
«λοκηκοποηήζοσλ»
φαίνεται να διαθέτει σημαντικές ένοπλες
ηελ εκπιοθή ηοσς
δυνάμεις στην περιοχή14. Ωστόσο, αμφότερες
ζηελ περηοτή.
χώρες έχουν στρατιωτικούς συμβούλους που τους
ενημερώνουν για την κατάσταση που επικρατεί
στην περιοχή15. Αξίζει να σημειωθεί, από την
μία, ότι δράση απέναντι στο «Ι.Κ.» έχει αναλάβει
το ώμα Ισλαμικής Επαναστατικής Υρουράς του
Ιράν, το οποίο εκπαιδεύει, χρηματοδοτεί και οργανώνει τις επιχειρήσεις και
μάχεται το «Ι.Κ.» σε όλα τα μέτωπα16, ενώ παράλληλα το ίδιο το Ιράν
στηρίζει τους ιίτες πολιτοφύλακες και κατά περίπτωση ορισμένες



Βλ. KHALIZAD Z., “Are Turkey and Iraq Headed for War in Mosul?”, The National
Interest, 20 Οκτωβρίου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://nationalinterest.org/feature/are11

turkey-iraq-headed-war-mosul-18130, τελευταία πρόσβαση: 4/1/2017]
12

Βλ. SELΟOM M., Ό.π..

Βλ. Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, “Foreign intervention
without coordinating with the host country very dangerous”, 24 Οκτωβρίου 2016,
[Ανακτήθηκε
από:
http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=2014&newsview=419192,
τελευταία πρόσβαση: 3/1/2017].
13

Βλ. Mehr News Agency, “No Iranian boots on Mosul ground”, 24 Νοεμβρίου 2016,
[Ανακτήθηκε
από:
http://en.mehrnews.com/news/121566/No-Iranian-boots-on-Mosulground, τελευταία πρόσβαση: 4/1/2017]
14

15

Βλ. SELOOM M., ό.π..

Βλ. OSTOVAR Af., “A Brief History of Iran's IRGC”, Foreign Affairs, 7 επτεμβρίου
2016, [Ανακτήθηκε από: https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2016-09-07/soldiersrevolution, τελευταία πρόσβαση: 4/1/2017]
16
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κουρδικές δυνάμεις του Β. Ιράκ (Peshmerga)17. Η Σουρκία από την άλλη,
διέθετε ήδη στρατό στην περιοχή τόσο για να εκπαιδεύσει ουνίτες και
Κούρδους μαχητές όσο και για να τους ελέγξει και να ασκήσει επιρροή στην
περιοχή όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία18.
Εκτός από τις δύο αυτές χώρες, όμως, θέση για όσα συμβαίνουν στην
περιοχή της Μοσούλης έχουν πάρει και άλλες χώρες, οι οποίες με τη σειρά
τους προσπαθούν να προωθήσουν ή να προασπιστούν τα συμφέροντά τους.
Σο Ιράκ, καταρχάς, επιχειρεί να αυξήσει την επιρροή του στην περιοχή,
καθώς δεν ασκεί απόλυτο έλεγχο στη Μοσούλη.
υνεπώς, χρειάζεται τη στήριξη που του παρέχει
το Ιράν, όπως αποδείχτηκε από την πρόσκληση
που του απηύθυνε η ιιτική ηγεσία της
Η Οσάζηγθηολ
Βαγδάτης για να δράσει στο έδαφός της19.
σποζηερίδεη ηο Ιράθ
Αντίθετα, δεν τηρεί την ίδια στάση απέναντι
ζηολ αγώλα ηοσ
στην Σουρκία, αντιδρώντας στην παρουσία
ελαληίολ ηοσ «Ι.Κ.»,
στρατιωτικών δυνάμεων της Άγκυρας σε
προζπαζώληας
στρατόπεδα στο Β. Ιράκ με σημαντικότερο εκείνο
παράιιεια λα ηο
της Μπασίκα (Bashiqa), όπως φαίνεται από τη
αποκαθρύλεη από ηελ
δήλωση του Ιρακινού πρωθυπουργού: «Ζητήσαμε
επηρροή ηοσ Ιράλ.





από την τουρκική πλευρά πάνω από μία φορά να
μην παρεμβαίνει σε ιρακινές υποθέσεις και
φοβάμαι ότι η τουρκική περιπέτεια θα μπορούσε
να μετατραπεί σ έναν περιφερειακό πόλεμο»20.

Με τη δήλωση αυτή η Βαγδάτη παίρνει θέση και δηλώνει εμφανώς την
προτίμησή της προς την Σεχεράνη, την οποία προτιμάει να έχει στο πλευρό
της στην αντιμετώπιση του «Ι.Κ.». Αυτή η προτίμηση είναι απόρροια της
ιδεολογικής συγγένειας που προαναφέρθηκε, η οποία είναι ένας από τους
λόγους που έχει επέλθει η κυβέρνηση της Βαγδάτης υπό την επιρροή της
Σεχεράνης.

Βλ. BOZORGMEHR N., “Rivalry in Mosul campaign risk splitting Iraq, says Iranian
official”,
Financial
Times,
10
Νοεμβρίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
https://www.ft.com/content/11fac34e-a513-11e6-8898-79a99e2a4de6, τελευταία πρόσβαση:
4/1/2017]
17

18

Βλ. OSTOVAR Af., “A Brief History…”, ό.π..

19

Βλ. SELOOM M., ό.π..

Βλ. SANCHEZ R., “Iraq warns Turkey it risks 'regional war' by keeping troops on Iraqi
soil”,
The
Telegraph,
5
Οκτωβρίου
2016,
[Ανάκτηση
από:
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/05/iraq-warns-turkey-it-risks-regional-war-bykeeping-troops-on-ira/, τελευταία πρόσβαση: 7/1/2017]
20
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Οι μεγάλες δυνάμεις του διεθνούς συστήματος έχουν ήδη «επιλέξει
στρατόπεδα». Η στάση που τηρούν οι Η.Π.Α. στο ζήτημα αυτό, παραδόξως
συγκλίνει με τη στάση του Ιράν. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει δηλαδή το Ιράκ
στον αγώνα του εναντίον του «Ι.Κ.», προσπαθώντας παράλληλα να το
απομακρύνει από την επιρροή του Ιράν21. Όσον αφορά τη στάση της για τη
δράση της Σουρκίας, η αμερικανική ηγεσία θεωρεί ότι δεν είναι βοηθητική.
Ασκήθηκε, ακόμη, πίεση στην κουρδική ηγεσία του Ιράν να ζητήσει από την
Σουρκία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη Μπασίκα22. Η Ρωσία από τη
μεριά της, θέλει να εξαλείψει την παρουσία και τη δράση τρομοκρατικών
οργανώσεων στην περιοχή και τάσσεται με το Ιράν, με το οποίο διατηρεί
πολύ καλές σχέσεις. Με αυτή την κίνηση, προσπαθεί να κερδίσει έδαφος και
να αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή του Ιράκ23.
υμπερασματικά, επαληθεύεται η υπόθεση εργασίας που
διατυπώθηκε και μελετήθηκε παραπάνω, καθώς το Ιράν και η Σουρκία είναι
δύο δρώντες με πολύ μεγάλο κύρος στην περιοχή που προσπαθούν να
αυξήσουν την επιρροή τους με αφορμή την ανάγκη αντιμετώπισης του
«Ι.Κ.». την ουσία, όμως, η δράση του «Ι.Κ.» προσφέρεται απλά ως μία
δικαιολογία που προβάλλουν για να επιτύχουν τα συμφέροντά τους, τα
οποία αφορούν κυρίως την άσκηση επιρροής στο έδαφος του Βορείου Ιράκ
και κυρίως στον έλεγχο του κουρδικού στοιχείου της περιοχής. Σο
παραπάνω μπορεί να επηρεάσει άμεσα τους Κούρδους στο έδαφός τους. ε
αυτή τη μάχη επιρροής και ισχύος, οι ισχυροί διεθνείς δρώντες στέκονται
στο πλευρό του Ιράκ, προβάλλοντας, επίσης, την αντιμετώπιση της
τρομοκρατίας για να περιορίσουν τη δυνητική επιρροή της Σουρκίας στο
Βόρειο Ιράκ, χωρίς όμως να υποστηρίζουν ανοιχτά τη δράση του Ιράν.
υνεπώς, η αντιμετώπιση ενός κοινού εχθρού και συγκεκριμένα της
τρομοκρατίας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί για τους κυρίαρχους
περιφερειακούς δρώντες μία ευκαιρία αναζήτησης ισχύος και επιρροής στο
διεθνές σύστημα.
*****

21

Βλ. KHALIZAD Z., ό.π..

22

Βλ. ό.π..

Βλ. AFP, “Russia seeks to stop jihadists from fleeing Mosul”, Al monitor, 28 Οκτωβρίου
2016, [Ανακτήθηκε από http://www.al-monitor.com/pulse/afp/2016/10/iraq-syria-conflictrussia.html, τελευταία πρόσβαση: 7/1/2017]
23
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Η ΕΠΙΣΡΟΥΗ ΣΗ ΡΨΙΑ ΣΗ ΚΑΚΙΕΡΑ ΣΗ ΜΕΗ ΑΝΑΣΟΛΗ:
ΘΕΜΑΣΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΦΡΤΑ ΧΤΛΛΑΚΗ

Μέλος ηης Ομάδας Έρεσνας Toσρκίας

Η

Μέση Ανατολή παρουσιάζει ανά τους αιώνες ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τους μελετητές των Διεθνών χέσεων, τόσο λόγω της ιδιαίτερης
γεωγραφικής θέσης που κατέχει στο χάρτη, όσο και για τις
σημαντικές ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν. το συγκεκριμένο
περιφερειακό υποσύστημα παρατηρείται ένας έντονος ανταγωνισμός
ασφάλειας μεταξύ των κυρίαρχων δρώντων του,
καθώς επίσης και έντονη κινητικότητα εκ μέρους
των μη κυρίαρχων δρώντων που δρουν
Σηο πεπιθεπειακό
ανεξέλεγκτα, στοιχείο που έχει επιπτώσεις στη
ςποζύζηημα ηηρ
δομή του υποσυστήματος. Αυτό είναι εμφανές
Μέζηρ Αναηολήρ
είτε στον τομέα της ασφάλειας, με πληθώρα
παπαηηπείηαι έναρ
εξτρεμιστικών ομάδων να δρουν και να
ένηονορ
επιδιώκουν τη μεταβολή του συστήματος προς
ανηαγωνιζμόρ
όφελός τους, είτε στο συστημικό επίπεδο με την
αζθάλειαρ μεηαξύ
εγκαθίδρυση νέων καθεστώτων στην περιοχή.
ηων κςπίαπσων
Εξαιτίας των ανωτέρω δεδομένων, οι διεθνείς
δπώνηων ηος, καθώρ
δρώντες, όπως οι περιφερειακές δυνάμεις ή οι
επίζηρ και ένηονη
Μεγάλες Δυνάμεις που έχουν συμφέροντα στην
κινηηικόηηηα εκ
περιοχή επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία
μέποςρ ηων μη
τους, προκειμένου να μην απολέσουν τον έλεγχο
κςπίαπσων δπώνηων.
και την επιρροή που ασκούν στην εν λόγω
αποσταθεροποιημένη περιοχή. Οι περιφερειακές
συμμαχίες, λοιπόν, μεταβάλλονται σε συνάρτηση
με τα συμφέροντα των δρώντων. Τπό αυτό το
πρίσμα θα εξεταστούν οι αλληλεπιδράσεις της Ρωσίας με την Αίγυπτο.
Ανακύπτει εύλογα το ερώτημα αν η Μόσχα θα μπορούσε να παίξει το ρόλο
του ηγεμόνα στη Μ. Ανατολή, καθώς διαθέτει καλές σχέσεις και με την
Σουρκία και με την Αίγυπτο – αλλά και με τη υρία.





Σο θεωρητικό πλαίσιο γύρω από το οποίο κινείται η παρούσα ανάλυση
διαμορφώνεται βάσει των κεντρικών αξιωμάτων του δομικού ρεαλισμό με
σημαντικότερη την έννοια της ισορροπίας ισχύος, της σύναψης συμμαχιών,
του ηγεμονισμού, του ορθολογισμού και του ανταγωνισμού. Κάποιοι δρώντες
προβάλλουν ηεγεμονικές τάσεις, στηριζόμενοι σε μεγαλύτερη ισχύ έναντι
των υπόλοιπων παικτών του συστήματος. ύμφωνα με τις παραδοχές του
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Ρεαλισμού και τον ορισμό που δίνει ο Emerich De Vattel, τα κράτη
επιδιώκουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, μέσω της διατήρησης της
ισορροπίας ισχύος, δηλαδή της κατάστασης όπου καμία δύναμη (κράτος) δεν
βρίσκεται σε προεξέχουσα θέση, έτσι ώστε να μπορεί να επιβάλλει τον νόμο
στους άλλους1. Ψστόσο στο διεθνές σύστημα επικρατεί ανταγωνισμός μεταξύ
των δρώντων. ε αυτό το πλαίσιο κάποιοι από τους παίκτες του συστήματος,
όντας ορθολογικοί και εντοπίζοντας πως έχουν κοινά συμφέροντα και
αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, δημιουργούν συμμαχίες και
συνεργασίες, με στόχο να εξισορροπήσουν τον αντίπαλο. Η Ρωσία, ως ένας
από τους μεγαλύτερους σε ισχύ και επιρροή παίκτες του συστήματος,
έχοντας λόγο στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή μετά τις αναταραχές της
«Αραβικής Άνοιξης» -κυρίως στη υρία- επιδιώκει να εδραιώσει την
παρουσία της στην περιοχή. Ψστόσο, άλλες δυνάμεις επιδιώκουν επίσης τον
ίδιο ρόλο. Για παράδειγμα, η Σουρκία επιζητά σταθερά να αναχθεί σε
ηγέτιδα δύναμη του υποσυστήματος και εν προκειμένω προβαίνει σε
κινήσεις ισχυροποίησης της θέσης της. Ο ισχυρός ανταγωνισμός των δύο
δυναμιτίζει την περιοχή και χωρίζει σφαίρες επιρροής. Η Ρωσία σε αυτό το
φάσμα ανταγωνισμού συσπειρώνεται με την Αίγυπτο, που διατηρεί
ανταγωνιστικές σχέσεις με την Σουρκία. Σο Κάιρο, στη βάση του
ορθολογισμού και της ασφάλειας, επέλεξε τη συνεργασία και ενίσχυση των
κρίσιμων οικονομικών δεσμών με την Ρωσία, ενόσω οι σχέσεις του με την
άλλη Μεγάλη Δύναμη, τις Η.Π.Α., είχε αρχίσει να σημειώνει μια
εξασθένηση. Επί πολλά έτη, στόχος των Η.Π.Α. στην περιοχή ήταν η
εγκαθίδρυση σταθερών καθεστώτων κατά τα δυτικά πρότυπα. Ψστόσο, μετά
την «Αραβική Άνοιξη», αναπτύχθηκαν έντονες διαμαρτυρίες κατά της Δύσης.
Παράλληλα, οι Η.Π.Α. προωθώντας την ατζέντα της στρατιωτικής
απεμπλοκής σταδιακά άρχισαν να μην έχουν τον ίδιο ενεργό ρόλο όπως
παλαιότερα.
Η έρευνα που ακολουθεί στηρίζεται στην ποιοτική ανάλυση μιας
περιπτωσιολογικής μελέτης που έχει σκοπό να αναδείξει τους παράγοντες
που ωθούν τις δυνάμεις είτε να συμμαχούν είτε να ανταγωνίζονται στην
γεωπολιτική αρένα. Ενδελεχέστερα θα μελετηθούν οι σχέσεις που δεσπόζουν
στο περιφερειακό υποσύστημα, με έμφαση στη σύσφιξη επαφών ΚαΐρουΜόσχας και την υποβάθμιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ΑιγύπτουΣουρκίας. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στην ολοένα μειούμενη δράση των
Η.Π.Α. στη Μέση Ανατολή. Η υπόθεση εργασίας της παρούσας μελέτης
διατυπώνεται ως εξής: «Όταν τείνει να φθίνει η παρουσία μιας Μεγάλης

Δύναμης στο σύστημα, άλλες ανταγωνιστικές ή ανερχόμενες δυνάμεις
1

Βλ. BULL Hedley, Η Άναρχη Κοινωνία, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2001, σελ. 147.
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επιδιώκουν να αναλάβουν τον ηγετικό ρόλο της σε περιφερειακά
υποσυστήματα». Φαρακτηριστικό παράδειγμα, η δράση της Ρωσίας στη Μέση
Ανατολή, που επιδιώκει να ανατρέψει τις ισορροπίες, υπονομεύοντας τον
ρόλο των Η.Π.Α., προκειμένου να διεισδύσει στην περιοχή.
Οι Μεγάλες Δυνάμεις που ασκούν εξουσία στο διεθνές γίγνεσθαι,
μεριμνούν για τη διατήρηση της ισορροπίας ισχύος προς όφελός τους. Όταν
υπάρξουν μεταβολές, όπως συνέβη με την επιδείνωση των ρώσο-τουρκικών
σχέσεων, λόγω της κατάρριψης του ρωσικού αεροσκάφους στις 24 Νοεμβρίου
2015, στρέφονται στη δημιουργία ή ενίσχυση νέων συνασπισμών. Πιο
συγκεκριμένα το ως άνω συμβάν, εκκινώντας από τη σκληρή ρητορική των
ηγετών, οδήγησε στο «πάγωμα» των επαφών με κύριο αντίκτυπο στις
οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, που άρχισαν να πλήττονται αφού
υποβλήθηκαν κυρώσεις σε βάρος της Σουρκίας2.
Σαυτόχρονα
ενισχύθηκαν
και
ισχυροποιήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ ΚαΐρουΜόσχας, κυρίως όταν αναπτύχθηκε ένταση στις
σχέσεις Αιγύπτου–Σουρκίας, λόγω της μη
Ιζσςποποιήθηκαν οι
αναγνώρισης της αιγυπτιακής διακυβέρνησης του
ζσέζειρ μεηαξύ
Αμπντέλ Υατάχ αλ-ίσι από την τουρκική ηγεσία.
Καΐπος-Μόζσαρ,
Ο νέος αυτός άξονας, πέρα από την πολιτική
κςπίωρ όηαν
πτυχή, δηλαδή τη στήριξη του αλ-ίσι από τον
αναπηύσθηκε
Πούτιν3, αφορά κυρίως τις οικονομικές και
ένηαζη ζηιρ ζσέζειρ
ενεργειακές σχέσεις, ενώ παράλληλα έχει
Αιγύπηος–Τοςπκίαρ.
επεκταθεί και στον στρατιωτικό τομέα. Εκκινώντας
από το 2013, παρατηρήθηκε σταδιακή σύσφιξη των
σχέσεών μεταξύ Καΐρου και Μόσχας, η οποία
σύντομα αναπτύχθηκε. Σον Αύγουστο του 2014 οι
δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στη δυνατότητα δημιουργίας μιας Ζώνης
Ελεύθερων υναλλαγών και συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία ρωσικής
βιομηχανικής ζώνης στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της





Βλ. Ναυτεμπορική, «Διάταγμα με ρωσικές οικονομικές κυρώσεις κατά της Σουρκίας» ,
28/11/2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.naftemporiki.gr/story/1036796/diatagma-merosikes-oikonomikes-kuroseis-kata-tis-tourkias, Σελευταία πρόσβαση : 26/12/2016]
2

τις 12 Υεβρουαρίου 2014 ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλ. Πούτιν δήλωσε ότι γνώριζε την
απόφαση του ίσι να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος και χαιρετίζοντας την απόφαση
αυτή τον συνεχάρη τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους του ρωσικού λαού. Βλ. Αl-monitor,
“Russia's Egypt policy confounds Turkey”, 13 Υεβρουαρίου 2014. [Ανακτήθηκε από:
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/02/egypt-russia-sisi-rapprochementturkey.html, Σελευταία πρόσβαση: 26/12/2016]
3
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διώρυγας του ουέζ4. Σο ίδιο έτος οι δύο χώρες υπέγραψαν εμπορικές
συμφωνίες αξίας $ 4,5 δις. – αύξηση κατά 80 % σε σύγκριση με το 2013.
Παρά την καμπή που σημειώθηκε λόγω της πτώσης του ρωσικού επιβατικού
αεροσκάφους στις 31 Οκτωβρίου 2015 πάνω από τη χερσόνησο του ινά, οι
εμπορικές σχέσεις εντατικοποιήθηκαν με την υπογραφή πολλών συμφωνιών
έκτοτε.


Η προοπτική
κατασκευής
πυρηνικού σταθμού,
καθιστά δυνατή την
πραγμάτωση ενός
«ονείρου» της
Αιγύπτου που δεν
ευοδώθηκε την
περίοδο που
διατηρούσε πιο
στενές επαφές με τις
Η.Π.Α..



το κρίσιμο ζήτημα της αύξησης της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου,
στις 19 Νοεμβρίου 2015 οι δύο χώρες υπέγραψαν
συμφωνία που αφορούσε δάνειο $ 25 δις. από τη
Ρωσία, προκειμένου να κατασκευαστεί ο πρώτος
πυρηνικός σταθμός της Αιγύπτου5. Αυτή
Επιπροσθέτως, λίγο αργότερα, τον Ιούλιο του
2016, επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα της
δημιουργίας βιομηχανικής ζώνης στη διώρυγα
του ουέζ και γνωστοποιείται η πρόθεση των
ρωσικών εταιρειών να επενδύσουν $ 4,6 δις με
χρονοδιάγραμμα ως το 20356. Παράλληλα στην
προσπάθεια για περαιτέρω επέκταση της
οικονομικής τους συνεργασίας, η Αίγυπτος
βρίσκεται σε διάλογο με την Ευρασιατική
Οικονομική Ένωση, της οποίας ιδρυτικό μέλος
είναι η Ρωσία, σχετικά με την έναρξη
διαπραγματεύσεων για την υπογραφή υμφωνίας
Ελεύθερου Εμπορίου7. Επιπρόσθετα, οι δύο

Βλ. RT, “Russia, Egypt looking to create a free trade zone – Putin”, 12 Αυγούστου 2014.
[Ανακτήθηκε
από:
https://www.rt.com/business/179860-russia-egypt-free-trade-zone/,
Σελευταία πρόσβαση: 26/12/2016]
4

Βλ. Reuters, “Egypt, Russia sign deal to build a nuclear power plant”, 19 Νοεμβρίου
2015,
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.reuters.com/article/us-nuclear-russia-egyptidUSKCN0T81YY20151119, Σελευταία πρόσβαση: 17/12/2016].
5

Βλ. RT, “Russia plans $4.6bn investment in Egypt’s industrial zone”, 13 Ιουλίου 2016.
[Ανακτήθηκε από: https://www.rt.com/business/350883-russia-egypt-zone-investments/,
Σελευταία πρόσβαση: 15/12/2016].
6

Βλ. Αmwal Al Ghad, “Eurasian Union to start talks with Egypt over free trade
agreement:
Minister”,
27
Δεκεμβρίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
http://en.amwalalghad.com/investment-news/industry-trade/53826-eurasian-union-tostart-talks-with-egypt-over-free-trade-deal-minister.html,
Σελευταία
πρόσβαση:
29/12/2016]
7
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χώρες έχουν δεσμευτεί να δρουν από κοινού για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και κατά του ριζοσπαστικού Ισλάμ8.
Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως οι Μεγάλες
Δυνάμεις, όπως όλοι οι κυρίαρχοι δρώντες, λειτουργούν στη βάση
συμφερόντων και επειδή δρουν ορθολογιστικά δίνουν έμφαση στην
προσέγγιση κόστους-οφέλους, και συγκεκριμένα στα σχετικά κέρδη, όταν
εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα
κράτη. τη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ρωσία
συμπράττοντας με την Αίγυπτο, παρέχει στην
τελευταία οικονομική στήριξη και τεχνογνωσία,
Σηην πποζπάθεια για
μέσω της διεξαγωγής κοινών ασκήσεων9. ε
πεπαιηέπω επέκηαζη
αντάλλαγμα, έχει πρόσβαση στο αιγυπτιακό
ηηρ οικονομικήρ ηοςρ
έδαφος και τη στήριξη του Καΐρου σε διεθνή
ζςνεπγαζίαρ, η
ζητήματα, όπως στην περίπτωση του ψηφίσματος Αίγςπηορ βπίζκεηαι ζε
διάλογο με ηην
στο .Α. του Ο.Η.Ε. για τη υρία στις 8
Εςπαζιαηική
Οκτωβρίου, όπου η Αίγυπτος ήταν μη-μόνιμο
Οικονομική Ένωζη,
μέλος του υμβουλίου Ασφαλείας10. Αυτή η
ηηρ οποίαρ ιδπςηικό
κίνηση του Καΐρου απέκλινε από τα άλλα
μέλορ είναι η Ρωζία.
αραβικά κράτη, προκαλώντας σφοδρή αντίδραση
της αουδικής Αραβίας11. ύμφωνα με τον
υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Sameh
Shoukry, η απόκλιση αυτή στο .Α. του Ο.Η.Ε.
οφείλεται στη διαφορετική αντίληψη των χωρών
για το μέλλον του συριακού καθεστώτος, καθώς για τη χώρα του δεν έχει
σημασία η μεταβολή της συριακής ηγεσίας, σε αντίθεση με το τι υποστηρίζει





Βλ. Ιστότοπος της Κυβέρνησης της Ρωσίας, “Prime Minister Dmitry Medvedev’s interview
with Egyptian
daily
Al-Ahram”,
6 Αυγούστου 2015. [Ανακτήθηκε από:
http://government.ru/en/news/19157/, Σελευταία πρόσβαση: 29 /12/2016]
8

Οι δύο χώρες διεξήγαγαν κοινές ασκήσεις με την κωδική ονομασία «Τπερασπιστές της
Υιλίας 2016», για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο αιγυπτιακό έδαφος, τον
Οκτώβριο του 2016. Ψστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς έκαναν κοινές ναυτικές
ασκήσεις στη Μεσόγειο κοντά στην Αλεξάνδρεια τον Ιούλιο του 2015 ( Γέφυρα Υιλίας 2015).
Βλ. Pro News, «Άσκηση «Τπερασπιστές της Υιλίας 2016» Ημερήσιες και νυκτερινές βολές
από τους Ρώσους και Αιγύπτιους αλεξιπτωτιστές», 19 Οκτωβρίου 2016. [Ανακτήθηκε από:
http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/495061_askisi-yperaspistes-tisfilias-2016-imerisies-kai-nykterines, Σελευταία πρόσβαση: 23/12/2016]
9

Βλ. Daily News Egypt, “Egypt votes in favour of 2 different Syrian peace resolutions at
UN
security
council”,
9
Οκτωβρίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.dailynewsegypt.com/2016/10/09/557272/, Σελευταία πρόσβαση: 28/12/2016]
10

Βλ. Middle East Eye, “Saudi anger as Egypt votes with Russia in UN vote” , 12
Οκτωβρίου 2016, [Ανακτήθηκε από: http://www.middleeasteye.net/news/saudi-angeregypt-votes-russia-un-vote-1258726322, Σελευταία πρόσβαση: 28/12/2016]
11
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το Ριάντ12. Η διαφωνία αυτή δεν έμεινε μόνο στη λεκτική αντιπαράθεση,
αλλά είχε και αντίκτυπο στην οικονομία της Αιγύπτου, μετά την απόφαση
της Εταιρείας Πετρελαίου της αουδικής Αραβίας (Αramco) να διακόψει την
προμήθεια αργού πετρελαίου στην Αίγυπτο, τον Οκτώβριο του 201613. Σο
Ριάντ προχώρησε σε οικονομικού χαρακτήρα «αντίποινα» παρά την πενταετή
συμφωνία συνεργασίας που είχε υπογραφεί πριν από λίγο χρονικό
διάστημα14. Σο Κουβέιτ με αφορμή αυτή την εξέλιξη συμφώνησε να
προμηθεύσει την Αίγυπτο με 2 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου ανά μήνα,
αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2017, σύμφωνα με το κρατικό
πρακτορείο ειδήσεων της Αιγύπτου15.


Η επιθςμία για ιζσύ
και έλεγσο ηων
δςνάμεων ζηην
πεπιθέπειά ηοςρ
οδηγεί ηοςρ
κςπίαπσοςρ δπώνηερ
ζε αναζσεδιαζμό ηων
ζςμμασιών ηοςρ.



Η παραπάνω εξέλιξη δείχνει πως Μόλις
υπάρξουν ανασχηματισμοί και προκύψει κάποιο
κενό, μία άλλη δύναμη σπεύδει να το καλύψει. Η
στενή οικονομική αλληλεπίδραση συντελεί σε
σημαντικό βαθμό προς την κατεύθυνση αυτή. τη
συγκεκριμένη περίπτωση επιβεβαιώθηκε η
αλληλεγγύη ορισμένων σουνιτικών χωρών της Μ.
Ανατολής με την Αίγυπτο. Βασικό κίνητρο αυτής
της προσέγγισης ήταν να μη στραφεί η πληγείσα
οικονομία της Αιγύπτου προς το Ιράν, κύριο
πολιτικό αντίπαλο της αουδικής Αραβίας.
Ψστόσο, η προσέγγιση Αιγύπτου-Κουβέιτ, δεν
κατέστη ικανή να αποτρέψει υψηλόβαθμες
επαφές μεταξύ Αιγύπτου-Ιράν, το Νοέμβριο16.

Βλ. Μiddle Εast Οbserver, “Egyptian-Russian Rapprochement”, 12 Οκτωβρίου 2016.
[Ανακτήθηκε
από:
https://www.middleeastobserver.org/2016/10/12/egyptian-russianrapprochement/, Σελευταία πρόσβαση: 15 Δεκεμβρίου 2016]
12

Βλ. Μiddle Εast Εye, “Saudi Arabia halts oil supplies to Egypt”, 11 Οκτωβρίου 2016,
[Ανακτήθηκε από: http://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-halts-oil-suppliesegypt-895293252, Σελευταία πρόσβαση: 30/12/2016]
13

Βλ. Reuters Africa, “Saudi Arabia to supply Egypt with 700,000 tonnes of petroleum
products
a
month”,
11
Απριλίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL5N17E1VH,
Σελευταία
πρόσβαση:
30/12/2016]
14

Βλ. Egypt Independent, “Kuwait to supply Egypt with 2 million barrels of oil a month”,
16 Νοεμβρίου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.egyptindependent.com/news/kuwaitsupply-egypt-2-million-barrels-oil-month,Σελευταία πρόσβαση : 29 /12/2016]
15

Βλ. Reuters, “Egypt's oil minister makes rare trip to Iran for oil talks after Saudi
suspension”, 6 Νοεμβρίου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.reuters.com/article/usegypt-iran-oil-idUSKBN131125, Σελευταία πρόσβαση: 31/12/2016]
16
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ύμφωνα με δημοσιεύματα, αιγυπτιακές αρχές φάνηκαν πρόθυμες σε πρώτο
χρόνο να επιτρέψουν σε Ιρανούς επιχειρηματίες να κάνουν επενδύσεις σε
προγράμματα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης17.
Ενόσω οι ρώσο-τουρκικές σχέσεις έχουν επανακάμψει τον Ιούνιο του
2016, προκύπτει το ερώτημα αν είναι εφικτό να διαδραματίσει η Ρωσία το
ρόλο του πειφερειακού ηγεμόνα. Η Μόσχα με κίνητρο την αύξηση της
επιρροής της, αναπτύσσει στενές σχέσεις με την Αίγυπτο, την Σουρκία και
τη υρία. Παρόλο που έχει πλέον καλούς δεσμούς και με την Άγκυρα και με
το Κάιρο, πιθανότατα δε θα μπορέσει να συνδράμει στην εξομάλυνση των
μεταξύ τους σχέσεων. Επιχειρώντας την επισκόπηση των κινήσεων της
Ρωσίας στη Μέση Ανατολή, γίνεται φανερό ότι η Μόσχα επιδιώκει να
ασκήσει επιρροή σε περιοχές που η αμερικανική παρουσία αρχίζει και
αντιμετωπίζει προκλήσεις.

*****

Βλ. Middle East Monitor, “Iranian investments in Egyptian media likely to anger Saudi
Arabia”,
29
Δεκεμβρίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
https://www.middleeastmonitor.com/20161229-iranian-investments-in-egyptian-medialikely-to-anger-saudi-arabia/, Σελευταία πρόσβαση: 31/12/2016]
17
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ΠΡΟ ΜΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ «ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ» ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: O
ΝΕΟ ΔΡΟΜΟ ΣΟΤ ΜΕΣΑΞΙΟΤ
ΝΙΚΟ ΜΑΝΑΡΑ

Μέλος ηης Ομάδας Έρεσνας Κενηρικής Αζίας και Ρωζίας

Σ

ο φθινόπωρο του 2013, ο νέος τότε Πρόεδρος της Κινεζικής Λαϊκής
Δημοκρατίας, Xi Jinping, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της Κίνας
για τη δημιουργία του Νέου Δρόμου του Μεταξιού (Belt and Road
Initiative - BRI), ένα σχέδιο στρατηγικής σημασίας για την Κίνα τόσο σε
οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό
σχέδιο που επικεντρώνεται στη δημιουργία
υποδομών στον τομέα των μεταφορών, της
επικοινωνίας και της βιομηχανίας και στην
αύξηση των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στις
Ο Νένο Δξόκνο ηνπ
εμπλεκόμενες χώρες, το οποίο θα συνδέει σχεδόν
Μεηαμηνύ είλαη έλα
όλη την Ευρασία, από την Ανατολική Ασία μέχρι
αλαπηπμηαθό ζρέδην
και τη Μεσόγειο, εκτεινόμενο μέχρι και την
πνπ επηθεληξώλεηαη
ζηε δεκηνπξγία
Αφρική1. Χωρίζεται σε δύο μέρη: την Οικονομική
Ζώνη του Δρόμου του Μεταξιού, που αφορά έργα ππνδνκώλ ζηνλ ηνκέα
ηωλ κεηαθνξώλ, ηεο
υποδομών στην ξηρά, και το Θαλάσσιο Δρόμο του
επηθνηλωλίαο θαη ηεο
Μεταξιού του 21ου αιώνα, που περιλαμβάνει
βηνκεραλίαο θαη ζηελ
επενδύσεις στον τομέα των υποδομών στη
αύμεζε ηωλ
θάλασσα (π.χ. λιμάνια). Η χρηματοδότηση του
εκπνξηθώλ
σχεδίου γίνεται τόσο από το ίδιο το κινεζικό
ζπλαιιαγώλ αλάκεζα
κράτος όσο και από επενδυτικά ταμεία που
ζηηο εκπιεθόκελεο
συγκροτήθηκαν ακριβώς για το σκοπό του BRI,
ρώξεο.
όπως η Ασιατική Επενδυτική Σράπεζα Τποδομών
και το Σαμείο του Δρόμου του Μεταξιού της
Κίνας. Επικουρικά, συνδράμουν με κεφάλαια η
Κινεζική Αναπτυξιακή Σράπεζα και η Σράπεζα
Εισαγωγών-Εξαγωγών της Κίνας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία
κολοσσιαίας σημασίας, καθώς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά
σχέδια στη σύγχρονη ιστορία και πιθανώς είναι η πρώτη προσπάθεια της
Κίνας για επέκταση της επιρροής της σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο,
γιγάντωση της οικονομίας της και του μεριδίου της επί του παγκοσμίου
Α.Ε.Π.. Επιπλέον, επιχειρεί να εμφανιστεί ως ηγέτιδα της σύγχρονης





Βλ. BESSLER Patrick, “China‟s „‟new Silk road‟‟: Focus on Central Asia”, Konrad
Stiftung,
22
Δεκεμβρίου
2015
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.kas.de/wf/doc/kas_43841-1522-2-30.pdf?160401030733, τελευταία πρόσβαση
25/5/2017]
1

Adenauer
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παγκοσμιοποιημένης
οικονομίας,
με
τάση
αμφισβήτησης
της
πρωτοκαθεδρίας των Η.Π.Α.. Σο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας
ανάλυσης αναφέρεται στο αν αναπτυξιακά σχέδια από αναδυόμενες δυνάμεις
στο διεθνές σύστημα δύνανται να αυξήσουν την οικονομική και πολιτική
επιρροή των τελευταίων διεθνώς. την προσπάθεια αυτή θα εξετάσουμε τις
πρόσφατες διεθνές εξελίξεις, καθώς και τον αντίκτυπο του πρώτου BRI
Forum που διεξήχθη τον Μάιο του 2017 στο Πεκίνο, με τη συμμετοχή 29
ηγετών κρατών και απεσταλμένων από πάνω από 60 συμμετέχουσες χώρες2.
Ως βάση της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το ερμηνευτικό πλαίσιο που
παρέχει η Ρεαλιστική χολή κέψης των Διεθνών χέσεων, σύμφωνα με την
οποία, λόγω της αναρχίας του διεθνούς συστήματος, διεξάγεται μια διαρκής
πάλη για ισχύ ανάμεσα στα κράτη που αποτελούν
βασικές συνιστώσες του εν λόγω συστήματος. Η
υπόθεση εργασίας της ανάλυσης υποστηρίζει ότι
Η ρξεκαηνδόηεζε
τα ανερχόμενα κράτη του διεθνούς συστήματος
ηνπ ζρεδίνπ γίλεηαη
έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την ισχύ και
ηόζν από ην ίδην ην
επιρροή τους μέσω αναπτυξιακών σχεδίων. Για
θηλεδηθό θξάηνο όζν
την
εξέταση
της
παραπάνω
υπόθεσης
θαη από επελδπηηθά
ακολουθήθηκε η ερμηνευτική μέθοδος και
ηακεία πνπ
ζπγθξνηήζεθαλ
διεξήχθη βιβλιογραφική έρευνα σε επιστημονικά
αθξηβώο γηα ην ζθνπό περιοδικά, διεθνείς ειδησεογραφικούς ιστοτόπους
ηνπ BRI, όπωο ε
στο Διαδίκτυο, καθώς και συνεντεύξεις που
Αζηαηηθή Επελδπηηθή
παραχώρησαν
πολιτικά
πρόσωπα
στους
Τξάπεδα Υπνδνκώλ
εκπροσώπους του Σύπου. Αρχικά, θα εξετάσουμε
θαη ην Τακείν ηνπ
ποιοι λόγοι παρακίνησαν την Κίνα σε αυτό το
Δξόκνπ ηνπ Μεηαμηνύ
φιλόδοξο όσο και ριψοκίνδυνο σχέδιο. Εν
ηεο Κίλαο.
συνεχεία θα επικεντρωθούμε στο γιατί το
αποφάσισε στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία
και θα αναλυθούν τα προβλήματα υλοποίησης
του σχεδίου. Σέλος, θα γίνει αναφορά στη στάση
των υπολοίπων μεγάλων δυνάμεων απέναντι στην πρωτοβουλία αυτή και θα
κλείσουμε με το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε από τα παραπάνω.





Η απόφαση ανακοινώθηκε το 2013, ωστόσο, οι προσπάθειες έχουν
ενταθεί τα δύο τελευταία χρόνια, κάτι που επισφραγίστηκε με το πρόσφατο
πρώτο διεθνές φόρουμ, ένα γεγονός που αποτέλεσε το επισφράγισμα των
επιτυχημένων χειρισμών της κινεζικής διπλωματίας και ανέδειξε τη χώρα σε
Βλ. TIEZZI Shannon, “What did China accomplish at the Belt and Road Forum?”, The
Diplomat, 16 Μαΐου 2017. [Ανακτήθηκε από: http://thediplomat.com/2017/05/what-did2

china-accomplish-at-the-belt-and-road-forum/ τελευταία πρόσβαση 25/5/2017]
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πραγματικά ισχυρό παίκτη του παγκοσμίου εμπορίου και πιθανό κυρίαρχο
στο μέλλον. Μπορούμε να πούμε ότι οι κύριοι λόγοι που συνέβαλαν στο να
τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο ήταν τρεις 3 : Η επιθυμία για την επίτευξη
ευρύτερης ολοκλήρωσης με τις οικονομίες των γειτονικών χωρών. Η
αναβάθμιση της κινεζικής βιομηχανίας διεθνώς, σε συνδυασμό με την
εξαγωγή των κινεζικών προτύπων στον βιομηχανικό τομέα, δεδομένου ότι τα
περισσότερα έργα θα διεκπεραιωθούν από κινεζικές κρατικές ή ιδιωτικές
εταιρίες. Σέλος, η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερ-παραγωγής σε
πλείστους τομείς της κινεζικής βιομηχανίας, βλέποντας ως λύση την
εξαγωγή προϊόντων σε περισσότερες αγορές, όπως και τη μεταφορά κινεζικών
βιομηχανιών στο εξωτερικό.

Χάρτης του Νέου Δρόμου του Μεταξιού
Πηγή: Wall Street Journal και World Economic Forum, 26 Ιουνίου 2016.

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι ώστε να προχωρήσουν σε ένα
τέτοιο βήμα. Η παρατεταμένη παγκόσμια οικονομική κρίση έχει
δημιουργήσει κενό στο κομμάτι των επενδύσεων διεθνώς, καθώς οι
περισσότερες χώρες φαίνονται διστακτικές και το διασυνοριακό εμπόριο
περιορίζεται από τις αυξανόμενες προστατευτικές πρακτικές χωρών, όπως οι
Η.Π.Α. και η Μ. Βρετανία. Η εκλογή Σραμπ το Νοέμβριο του 2016, σήμαινε
επίσης και την αναστολή των διαδικασιών για τις εμπορικές συμφωνίες
Βλ. CAI Peter, “Understanding China‟s Belt and Road Initiative”, Lowy Institute,
Μάρτιος
2017
[Ανακτήθηκε
από:
https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding%20China%E2
%80%99s%20Belt%20and%20Road%20Initiative_WEB_1.pdf,
τελευταία
πρόσβαση
25/5/2017]
3
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TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) και TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership), δημιουργώντας έτσι κενό στη ρύθμιση
των διασυνοριακών συναλλαγών και αποδυναμώνοντας μερικώς τη θέση και
την επιρροή των Η.Π.Α. στο κομμάτι του εμπορίου4. Η Κίνα άδραξε την
ευκαιρία για ενίσχυση της θέσης της τόσο στη γειτονιά της (γεωπολιτικοί
στόχοι) όσο και παγκοσμίως, μεγεθύνοντας την οικονομία της και το κομμάτι
της στην εμπορική πίτα (γεωοικονομικοί στόχοι). Για το λόγο αυτό ενέτεινε
τις προσπάθειές της για υλοποίηση των έργων που ήταν ήδη υπό κατασκευή
(π.χ. την αναβάθμιση των λιμανιών του Gwadar στο Πακιστάν και του
Πειραιά στην Ελλάδα) 5 , φιλοξένησε το προαναφερθέν Belt and Road
Initiative Forum στο οποίο υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με 68 κράτη
και διεθνείς οργανισμούς και ανακοίνωσε περαιτέρω επενδύσεις μέσω των
αναφερθέντων στην εισαγωγή ταμείων και τραπεζών6. Είναι εμφανές λοιπόν
ότι οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, φάνηκαν ιδιαίτερα ευνοϊκές για μια
τέτοια πρωτοβουλία και η συγκυρία ήταν ιδανική, καθώς ήρθε σε μια
περίοδο όπου πλέον ήταν αναγκαία τόσο η εύρεση νέων αγορών για τα
κινεζικά προϊόντα όσο και η γενικότερη αναβάθμιση της κινεζικής
οικονομίας και ο εκσυγχρονισμός των φτωχότερων επαρχιών της χώρας, οι
οποίες θα επωφεληθούν από τις υποδομές και την προσφορά εργασίας που θα
προσφέρει η σύνδεση με γειτονικές χώρες. Η Κίνα επιθυμεί να αυξήσει την
ισχύ της ως κράτος με ένα είδος ήπιας ισχύος, έχοντας στραμμένα τα νώτα
της τόσο προς το εσωτερικό, όσο και προς το εξωτερικό.
Ωστόσο, καθοριστικής σημασίας ζήτημα είναι το αν παρά τις
μεγαλόστομες διακηρύξεις, είναι πράγματι εφικτή η πραγματοποίηση του
σχεδίου, έστω και με τα θεωρητικά ευνοϊκά δεδομένα των ημερών μας.
Αναμφίβολα, ένα επενδυτικό πλάνο που περιλαμβάνει έργα υποδομών από
τη Νοτιοανατολική Ασία έως και την Κεντρική Ευρώπη είναι μια ιδιαίτερα
πολύπλοκη υπόθεση που απαιτεί συντονισμό ανάμεσα στα εμπλεκόμενα
κράτη, προσαρμογή στα υπάρχοντα κανονιστικά πλαίσια, κατάλληλη
τεχνογνωσία από όσους φέρουν σε πέρας τα έργα, τεράστια κεφάλαια και
συναίνεση ή έστω αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες. Ακόμη, πολλές
Κινεζικές εταιρίες διστάζουν να συνεισφέρουν ενεργά στο σχέδιο λόγω του
αβέβαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην πλειονότητα των χωρών στις
οποίες πρέπει να επενδύσουν –όπως στην περίπτωση του Πακιστάν όπου στις
4
5

Βλ. ό.π..
Βλ. TIEZZI Shannon, ό.π..

Βλ. WONG Catherine, „Five things to watch as China‟s belt and road plan unfolds”,
China
Morning
Post,
18
Μαΐου
2017
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2094578/five-things-watchchinas-belt-and-road-plan-unfolds, τελευταία πρόσβαση 25/5/2017]
6
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αρχές του 2017 ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε τη δημιουργία σώματος
12.000 στρατιωτών για την προστασία των εγκαταστάσεων και του
προσωπικού από επιθέσεις ντόπιων 7 – αντίθετα με τις δυτικές χώρες που
παρέχουν πιο πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις και λιγότερες αντιδράσεις
από κατοίκους. Σαυτόχρονα, οι κινεζικές τράπεζες επίσης φαίνονται
απρόθυμες να δανείσουν κεφάλαια, καθώς οι περισσότερες συμμετέχουσες
χώρες που θα τα λάβουν, θεωρούνται τουλάχιστον αναξιόπιστες για την
αποπληρωμή των επικείμενων δανείων κάτι που θα συσσωρεύσει τις μη
αποδοτικές επενδύσεις και δάνεια και είναι πιθανό να πλήξει εκ νέου την
κινεζική οικονομία 8 . Η τελευταία ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της
διαγραφής -μερικής ή εξ ολοκλήρου- χρεών χωρών,
όπως η Βενεζουέλα και κράτη της Αφρικής. Η
απειρία της Κίνας σε τέτοια γιγαντιαία
Καζνξηζηηθήο
χρηματοδοτικά και επενδυτικά σχέδια είναι επίσης
ζεκαζίαο δήηεκα
ανασταλτικός παράγοντας. Ορισμένοι συγκρίνουν
είλαη ην αλ παξά ηηο
το σχέδιο Belt and Road με το χέδιο Μάρσαλ που
κεγαιόζηνκεο
εφάρμοσε η Αμερική στα χρόνια που ακολούθησαν
δηαθεξύμεηο, είλαη
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αποτέλεσε μια
πξάγκαηη εθηθηή ε
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
ανάσα κεφαλαίου στην Ευρώπη σε μια περίοδο που
ζρεδίνπ, έζηω θαη κε
η Γηραιά Ήπειρος ήταν ισοπεδωμένη9. Η διαφορά
ηα ζεωξεηηθά
είναι πως οι Η.Π.Α. ήδη τότε κυριαρχούσαν
επλνϊθά δεδνκέλα
οικονομικά και πολιτικά παγκοσμίως. Ωστόσο, οι
ηωλ εκεξώλ καο.
τότε εταίροι της Ουάσινγκτον χρησιμοποιούσαν
τεχνολογίες τουλάχιστον μιας γενιάς πίσω σε
σχέση με τις Η.Π.Α. και επομένως κρίθηκε
αναγκαία και η παροχή τεχνικής βοήθειας εκ
μέρους τους 10 . Οι σημερινοί εταίροι της Κίνας επίσης στερούνται
τεχνογνωσίας, αλλά επιπλέον, η ίδια η χώρα δεν έχει πετύχει αποδοχή των
δικών της προτύπων παραγωγής. Ίσως η λύση να βρίσκεται σε μεγαλύτερη
αποδοχή του προγράμματος και συμμετοχής τους σε αυτό από χώρες όπως η
Γερμανία, η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, κάτι που μέχρι τώρα δε
συμβαίνει όπως έδειξε και η απροθυμία των τριών ευρωπαϊκών χωρών να





7

Βλ. CAI Peter, ό.π..

8

Βλ. TIEZZI Shannon, ό.π.. Βλ. επίσης CAI Peter, ό.π..

Βλ. NEUMANN Frederic, “Here‟s what Xi Jinping‟s new Silk Road can learn from the
Marshall Plan”. South China Morning Post, 11 Ιουνίου 2017 [Ανακτήθηκε από:
http://www.scmp.com/business/global-economy/article/2097680/heres-what-xi-jinpingsnew-silk-road-can-learn-marshall-plan, τελευταία πρόσβαση 25/5/2017]
9

Βλ. WASSER Solidelle, DOLFMAN Michael, “BLS and the Marshall Plan: the forgotten
story”. Monthly Labor Review, Σεύχος 44, 2005.
10
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υπογράψουν κάποια εμπορική συμφωνία κατά τη διάρκεια της συνόδου του
Μαΐου11.
Κοντά σε όλα τα παραπάνω, καθοριστικής σημασίας είναι η αποδοχή
που λαμβάνει από τους υπόλοιπους ισχυρούς παίκτες του διεθνούς
συστήματος η πρωτοβουλία αυτή. ε πρώτη φάση και παρά το γεγονός ότι
ένα σημαντικό κομμάτι των πρωτοβουλιών του Νέου Δρόμου του Μεταξιού
θα λάβει χώρα σε κράτη που αποτελούν ισχυρούς εταίρους της, η Ρωσία είναι
ο ενεργότερος ισχυρός σύμμαχος των Κινέζων στο εγχείρημά τους. Αυτό
βέβαια είναι και προϊόν των σημαντικών οφελών που θα έχει η Ρωσία, καθώς
σύμφωνα με υπολογισμούς της Credit Suisse θα λάβει κεφάλαια από την
Κίνα για έργα υποδομών από 53 έως και 80 δις. δολάρια, καθιστώντας τη
δεύτερη πίσω από την Ινδία στις επωφελούμενες χώρες από τις επενδύσεις
του One Belt One Road 12 . Η στήριξη στο κινεζικό εγχείρημα
επισφραγίστηκε από την παρουσία του ίδιου του Προέδρου Πούτιν στο
πρόσφατο forum. Δεύτερος ισχυρός εταίρος –τουλάχιστον μέχρι πρότινοςστο εγχείρημα, είναι η Ινδία, η οποία συμμετέχει και στην ομάδα BRICS. Η
προαναφερθείσα έρευνα της Credit Suisse, ανέφερε πως στη χώρα θα
εισχωρήσουν κεφάλαια από 84 έως 126 δις. δολάρια13. Ωστόσο, φαίνεται πως
οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ψυχρανθεί τον τελευταίο καιρό. Η Ινδία
μποϋκοτάρισε την πρόσφατη συνάντηση με αφορμή το γεγονός ότι ο
Οικονομικός Διάδρομος Κίνας-Πακιστάν –που αποτελεί μέρος του
εγχειρήματος του Νέου Δρόμου του Μεταξιού- θα διατρέχει και το Κασμίρ το
οποίο διεκδικούν Ινδία, Πακιστάν και Κίνα14.
τη συνέχεια, έχουμε την περίπτωση των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας.
Αμφότερες έχουν εκφράσει αμφιβολίες για την πρωτοβουλία, παρά το
γεγονός ότι αμφότερες έστειλαν αντιπροσώπους τους στη συνάντηση του
Πεκίνου. ίγουρα η αμφίθυμη στάση τους προέρχεται από το γεγονός ότι
αποδυναμώνεται η επιρροή τους στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ασία,
ειδικά αν προχωρήσουν ομαλά οι κινεζικές φιλοδοξίες. Ωστόσο, για την
περίπτωση των Η.Π.Α. μπορούν να γίνουν μόνο εικασίες λόγω της αλλαγής
κατεύθυνσης που δείχνει από την ανάληψη της προεδρίας Trump κι έπειτα
και την προαναφερθείσα υπαναχώρηση στα σχέδια για την TPPA, που
11

Βλ. WONG Catherine, ό.π..

Βλ. SITO Peggy, “India and Russia tipped to be the big winners from China‟s massive
„Belt and Road' investment”, South China Morning Post, 13 Mαϊου 2017 [Ανακτήθηκε από:
http://www.scmp.com/business/article/2094224/india-and-russia-tipped-be-big-winnerschinas-massive-belt-and-road, τελευταία πρόσβαση 25/5/2017]
12

13

Βλ. WONG Catherine , ό.π..

14

Βλ. ό.π..
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μεταφράζεται σε αλλαγή της στρατηγικής της στην Ανατολική Ασία. Σέλος,
άξια αναφορά είναι και η στάση των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών που αν και
έχουν τη δυνατότητα να δράσουν αυτόνομα, φαίνεται να ακολουθούν κοινή
στάση. πως προαναφέρθηκε, Μ. Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία έστειλαν
αντιπροσώπους, αλλά αρνήθηκαν να υπογράψουν εμπορικές συμφωνίες στο
πλαίσιο του Νέου Δρόμου του Μεταξιού. Η αιτιολόγηση ανέφερε πως δε
θεωρούν ότι το εγχείρημα είναι ξεκάθαρο όσον αφορά στην τήρηση των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών και αν πράγματι θα είναι
επωφελές για τους πολίτες των συμμετεχουσών χωρών15.
Ποιο είναι όμως το επιστέγασμα όλων των παραπάνω; ίγουρα είναι
αμφίβολη κάθε πρόβλεψη εξαιτίας του διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς
συστήματος και του πόσο φιλόδοξο είναι το εγχείρημα που επιχειρεί να
φέρει σε πέρας η Κίνα. Αναμένεται να χρειαστούν
δεκαετίες για την ολοκλήρωση του σχεδίου.
Μολονότι τα εμπόδια φαίνονται πολλά και
Αλακέλεηαη λα
δυσεπίλυτα, η Κινεζική κυβέρνηση φαίνεται
ρξεηαζηνύλ δεθαεηίεο
αποφασισμένη να τα ξεπεράσει. το πρόσφατο
γηα ηελ νινθιήξωζε
forum ο Πρόεδρος Xi Jinping ανακοίνωσε
ηνπ ζρεδίνπ.
ενίσχυση της παροχής κεφαλαίων, καθώς η Κίνα,
Μνινλόηη ηα εκπόδηα
μέσω του Σαμείου του Δρόμου του Μεταξιού, θα
θαίλνληαη πνιιά θαη
δπζεπίιπηα, ε
παράσχει περί τα $14,5 δις για έργα του Belt and
Κηλεδηθή θπβέξλεζε
Road, ενώ για ανθρωπιστικούς λόγους θα
θαίλεηαη
δανείσει άλλα $8,7 δις στις συμμετέχουσες χώρες.
απνθαζηζκέλε λα ηα
Σαυτόχρονα η Κινεζική Αναπτυξιακή Σράπεζα
μεπεξάζεη.
και η Σράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών θα δώσουν
$36,2 δις και $18,8 δις αντιστοίχως. Παράλληλα,
ανακοίνωσε
επιτάχυνση
των
διαδικασιών
κατασκευής των σιδηροδρόμων Κίνας-Λάος,
Ουγγαρίας-ερβίας, Αντίς Αμπέμπα-Σζιμπουτί και Σζακάρτα-Μπαντούνγκ,
όπως και για την αναβάθμιση των λιμανιών του Gwadar και του Πειραιά16.
Οι παραπάνω κινήσεις είναι αναγκαίες, ούτως ώστε να φανεί ότι το σχέδιο
πράγματι λειτουργεί και είναι εφικτό. Έτσι, και άλλες χώρες θα δεχτούν να
φιλοξενήσουν έργα στο πλαίσιο του BRI, ενώ και εταιρίες και τράπεζες θα
αισθανθούν ασφαλέστερα προκειμένου να επενδύσουν. το τέλος της
διαδρομής αυτής, είναι πιθανό να μιλήσουμε για μια «κινεζοποίηση» του
Παγκοσμίου εμπορίου. Είναι θεμιτοί οι φόβοι πως μια τέτοια
παγκοσμιοποίηση δε θα βασίζεται στις ελεύθερες συναλλαγές και τον
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ανταγωνισμό, αλλά θα κατευθύνεται από το Πεκίνο, προς όφελος κατά κύριο
λόγω της Κίνας, παρά τις διαβεβαιώσεις του Xi Jinping ότι το σχέδιο
προϋποθέτει αμοιβαίες επωφελείς συμφωνίες17. Είναι ξεκάθαρο, όμως, ότι οι
λόγοι που παρακίνησαν την Κίνα δεν είναι μόνο οικονομικοί, αλλά κρύβουν
βλέψεις πολιτικής επιρροής, η οποία άλλωστε είναι και αναπόφευκτη, όταν
ένα κράτος επενδύει δεκάδες δισεκατομμύρια σε μεγάλο αριθμό χωρών. Η
Κίνα επιχειρεί να μεταστρέψει την υπάρχουσα κατάσταση σε διεθνές
επίπεδο. Ωστόσο πρόκειται για μια ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη κίνηση που
μπορεί να της στοιχίσει στο κοντινό μέλλον, ιδίως λόγω των οικονομικών
δυσκολιών. Πρόκειται, όμως, για μια επιθετική στρατηγική που θα αλλάξει
τον χάρτη της διεθνούς πολιτικής, ανεξάρτητα του ποιον θα ωφελήσουν
αυτές οι αλλαγές.
Η αποδοχή που λαμβάνει μέχρι τον Ιούλιο του 2017 το εγχείρημα αυτό,
επιβεβαιώνει την υπόθεση εργασίας μας ότι αναπτυξιακά σχέδια μπορούν
πράγματι να αυξήσουν την επιρροή ενός κράτους στο διεθνές σύστημα, τόσο
σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο και ως αποτέλεσμα να ενισχύσουν
το διεθνές του κύρος. Η Κίνα φαίνεται να βρίσκεται στο δρόμο αυτό.

*****
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