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Περίληψη
Η Νέα ηγεσία της Κίνας προέκυψε κατά το 18ο Κοµµουνιστικό Συνέδριο. Η Κίνα αναµένεται να
αναζητήσει τη θέση της στη διεθνή αγορά και τάξη. Η χώρα αναµένεται να γίνει µια ανερχόµενη δύναµη
τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο, απειλώντας τις ΗΠΑ. Η Κίνα µετά τη µεταρρύθµιση σε
εσωτερικές υποθέσεις της θα ασχοληθεί µε τη διεθνή οικονοµία και τη ∆υτική κρίση προσπαθώντας να την
εκµεταλλευτεί προς όφελός της.
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Εισαγωγή
Σε αυτό το άρθρο θα δοθεί έµφαση στη νέα κινεζική ηγεσία. Από την 12η Νοεµβρίου, το Κοµµουνιστικό
Κόµµα της Κίνας εξέλεξε τους νέους ηγέτες, µε επικεφαλής τον Xi Jinping. Τα υπόλοιπα µέλη της
µειώθηκαν σε επτά όπως ήταν αναµενόµενο: Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Κίνας εξέλεξε τον Xi Jinping ως
νέο γενικό γραµµατέα του κόµµατος (...) Η νεοσύστατη οµάδα ηγεσία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κίνας
(CPC) (...) µειώνεται 9 - 7 µέλη, σύµφωνα µε το πρακτορείο Νέα Κίνα1. Αυτό το άρθρο θα διερευνήσει πώς
αυτή η νέα ηγεσία αναµένεται να συµπεριφέρονται και πώς αυτό θα επηρεάσει τη διεθνή τάξη. Πιο
συγκεκριµένα, το θέµα αυτό θα αναλυθεί σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο.
Η κινεζική ηγεσία σε πολιτικό επίπεδο
Οι περισσότερες ελληνικές εφηµερίδες φαίνεται να ανησυχούν για την πολιτική διαφορά µεταξύ της
Κίνας και της ∆ύσης. Οι βαθιές διαφορές της φιλοσοφίας µεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ µπορεί να
συνοψισθεί στη παρακάτω φράση: ". Η αµερικανική εξαίρεση έχει ένα ιεραποστολικό χαρακτήρα, µε τις ΗΠΑ
να πιστεύει ότι θα έπρεπε να διαδώσει τις αξίες της σε όλο τον κόσµο" Αντίθετα "η Κινέζική, είναι µια
εξαίρεση πολιτιστικού χαρακτήρα:. Η Κίνα ούτε προσηλυτίζει ούτε ισχυρίζεται ότι τα θεσµικά της όργανα είναι
εφαρµόσιµα στον υπόλοιπο κόσµο."2 Η Κίνα δεν φαίνεται να συµµερίζεται τις ∆υτικές πεποιθήσεις σχετικά
µε τα πολιτικά ζητήµατα και τη δηµοκρατία. Η νέα ηγεσία θα σχηµατίσει το δικό της είδος δηµοκρατίας και
απέρριψε τα δυτικά πρότυπα, θεωρώντας τα πολύ φιλελεύθερα και µάλλον καταστροφικά παρά παραγωγικά
για την οικονοµία, όπως αποδείχθηκε αργότερα.3 Ωστόσο, ο νέος ηγέτης φαίνεται να έχει µια «δυτικότροπη»
εκπαίδευση.4 Παρ 'όλα αυτά, σύµφωνα µε τους LA Times, η Κίνα έχει απορρίψει εντελώς τις ∆υτικές
µεταρρυθµίσεις, και όσον αφορά τη δηµοκρατία µέσα στο ίδιο το κόµµα, η Κίνα υστερεί σε σχέση µε το Βιετνάµ
αλλά και σε σχέση µε την πρώην Σοβιετική Ένωση, όπου η κεντρική κοµµατική επιτροπή απέρριψε δύο φορές
επίσηµες υποψηφιότητες για τις ανώτερες θέσεις, είπε η Susan Shirk, πρόεδρος του προγράµµατος Η Κίνα του
21ου αιώνα στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο.5
Η Κίνα έχει παρακολουθήσει το δυτικό πολιτικό µοντέλο να αποτυγχάνει και θέλει να πάρει αποστάσεις
από αυτό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών η Κίνα έχει καταστεί ένας από τους
ισχυρότερους πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες σε όλο τον κόσµο, απειλώντας άµεσα τον
καπιταλισµό. Αυτό έχει γίνει ακόµα πιο εµφανές µετά το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Η νέα
κινεζική ηγεσία πρέπει να κάνει τις αλλαγές που απαιτούνται, ώστε η χώρα να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις
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της επόµενης δεκαετίας6. Ο Ελληνικός Τύπος φαίνεται να πιστεύει ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας είναι αυτές
που θα διαµορφώσουν τη διεθνή τάξη στα χρόνια που έρχονται • ο πόλεµος ή η ειρήνη θα ορίζεται από
αυτούς. Επιπλέον, τόσο ο ελληνικός όσο και ο διεθνής Τύπος ανησυχούν για την µυστικότητα της Κίνας.
Το γεγονός ότι τα πολιτικά πρόσωπα και φιλοσοφία της δεν είναι ευρέως γνωστά δηµιουργεί
αβεβαιότητα για το υπόλοιπο του κόσµου, δεδοµένου ότι δεν µπορούν να ξέρουν τι να περιµένουν από την
Κίνα. Σε γενικές γραµµές, ο Xi Jinping παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος του συµβιβασµού ανάµεσα σε
φατρίες "ρεφορµιστικές" και "συντηρητικές7". Παρά το γεγονός αυτό, στην Ουάσινγκτον, αξιωµατούχοι µιλούν
για τρεις τάσεις στην εξωτερική πολιτική της Κίνας. Η πρώτη (...) πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας
συνεχής συµβιβασµός µεταξύ Περιστέριών και Γερακιών. Η τάση αυτή συνεχίζεται ισχυρή. Η δεύτερη πιστεύει
ότι ακόµη και µια ισχυρή Κίνα έχει πολλά να κερδίσει από τη σύγκρουση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η
υποστήριξη για την τάση αυτή έχει υποχωρήσει. Η τρίτη τάση θεωρεί ότι η Κίνα έχει υποστεί πολλές αδικίες
και ότι έχει έρθει η ώρα να επιβεβαιώσει τη θέση της στην παγκόσµια σκηνή. Η τάση αυτή έχει πολλούς
υποστηρικτές στο Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Είναι επίσης σηµαντικό τι πιστεύει ο ίδιος ο Xi. Οι λίγες
δηλώσεις του τον τοποθέτησαν µάλλον στην πλευρά των γερακιών. Ο εθνικισµός τρέχει στο αίµα του κόµµατος
και ο πρόεδρος αναµένεται αύριο να λάβει µια σκληρή γραµµή σχετικά µε εδαφικές διαφορές µε την Ιαπωνία.
Αλλά αν αυτό θα οδηγήσει σε σύγκρουση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες µένει να το δούµε8.
Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν αναµένεται να ολοκληρωθούν άµεσα και µάλλον αργά, καθώς οι Κινέζοι
ηγέτες έχουν ένα σχέδιο µε βάθος χρόνου µέχρι το 2015. Οι εσωτερικές αλλαγές είναι ζωτικής σηµασίας για
τη χώρα, σε όλους τους τοµείς· νοµικές, κοινωνικές, οικονοµικές πτυχές θα υποβληθούν σε πολλές αλλαγές.
Το χάσµα µεταξύ των πλουσίων και των φτωχών είναι µεγάλο και η µεσαία τάξη θα πρέπει να συνεχίσει να
υπάρχει διαφορετικά η εσωτερική οικονοµία της Κίνας θα έχει τη µοίρα της ∆ύσης9.
Επιπλέον, η Κίνα φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη από τη ∆ύση σχετικά µε το πώς θα πρέπει να είναι
η οικονοµία και το πώς τα προβλήµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν. Σύµφωνα µε τη Liberation, η Κίνα
φαίνεται επίσης να ασκεί σοβαρή κριτική του τρόπου νε τον οποίο η ∆ύση ασχολείται µε την οικονοµική
κρίση και ο Bo Xilai, προκάτοχός του Zhang, δήλωσε ότι "Οι καπιταλιστικές χώρες, είπε, επιλύουν την
οικονοµική κρίση τους, χρησιµοποιώντας δύο τρόπους: µε την αναβολή της επίλυσής της κρίσης αργότερα ή
εξάγοντας την κρίση τους στον υπόλοιπο κόσµο ... Ευτυχώς, χάρη στη θεωρία της επιστηµονικής µας
ανάπτυξης που ποτέ δεν θα φτάσει αυτή την κρίση."10
Η κινεζική ηγεσία σε οικονοµικό επίπεδο
Σε αυτό το επίπεδο η Κίνα έχει δύο στόχους, σύµφωνα µε τον ελληνικό και το διεθνή Τύπο. Το πρώτο
είναι η µεταρρύθµιση της κοινωνίας και της οικονοµίας της µεσαίας τάξης µε τέτοιο τρόπο ώστε το χάσµα
µεταξύ των πλουσίων και των φτωχών δεν θα είναι τόσο µεγάλο. Αυτό θα µπορούσε να δηµιουργήσει µια
τεράστια αγορά στο εσωτερικό της χώρας που πραγµατικά θα καταναλώνει τα δικά της προϊόντα. Ως εκ
τούτου, η παραγωγή δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στις εξαγωγές στη ∆ύση. Η Κίνα θέλει να δηµιουργήσει
µια πιο σταθερή οικονοµία που θα απειλήσει άµεσα τις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, ο δεύτερος στόχος είναι να
διεκδικήσει την πρώτη θέση σε µεγαλύτερες οικονοµίες του κόσµου και να γίνει µια πολύ αναγνωρίσιµη
δύναµη.
Με την ενίσχυση της εσωτερικής οικονοµίας, η οποία στην πραγµατικότητα περιλαµβάνει εκατοµµύρια
νέους καταναλωτές, η Κίνα θα έχει ένα νέο και σηµαντικό άνοιγµα της αγοράς. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα
η οικονοµία της να αναπτύσσεται ακόµη περισσότερο, σε αντίθεση µε τη ∆ύση και ιδίως την Ευρώπη. Ο
Robert Lawrence Kuhn, ένας Αµερικανός επιχειρηµατίας ο οποίος έγραψε την εξουσιοδοτηµένο βιογραφία του
Τζιάνγκ Ζεµίν και παραµένει κοντά σε ανώτερους υπαλλήλους, προέβλεψε ότι ο κ. Xi θα εκπλήξει όσους
προσδοκούν από αυτόν να τηρήσει το status quo. Οι πιέσεις στην Κίνα για να δηµιουργήσει ένα πιο βιώσιµο
οικονοµικό σύστηµα - ένα σύστηµα που βασίζεται λιγότερο στις επενδύσεις σε µεγάλα έργα και τις εξαγωγές
και περισσότερο στην εγχώρια κατανάλωση και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις - θα τον αναγκάσει να δράσει
σύντοµα. "Οι κίνδυνοι από τη µεταρρύθµιση δεν είναι πλέον υψηλότερα από τους κινδύνους της
µεταρρύθµισης», είπε.ο κ. Kuhn.11
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Η Κίνα θα παίξει ένα πολύ σηµαντικό και δυναµικό ρόλο στην Παγκόσµια τάξη και οι αλλαγές στη
διεθνή σκηνή θα είναι δραστικές, κυρίως επειδή έχει διαφορετική άποψη από τη ∆ύση. Τα σηµάδια από
αυτές τις αλλαγές είναι ήδη εµφανείς. Η ∆ύση αντιλαµβάνεται ότι οι άνθρωποι που θα είναι στην ηγεσία της
Κίνας µέχρι το 2022 θα διεκδικήσουν περισσότερα από τον τίτλο της "πρώτης οικονοµίας", το οποίο θα γίνει
και σύντοµα. Όπως έχει καταστεί σαφές πρόσφατα, ενεργοποιηµένο κυρίως από τη στάση της διεθνούς
κοινότητας έναντι της Αραβικής Άνοιξης, το Πεκίνο δεν έχει µόνο µια διαφορετική αντίληψη για τη
διαµόρφωση της παγκόσµιας τάξης, αλλά τώρα είναι αποφασισµένο να προωθήσει την άποψη της «εξουσίας»
του –το πώς είναι ακόµα ασαφές προς τη ∆ύση – όσον αφορά τα στρατηγικά συµφέροντα. Και ίσως, στην
περίπτωση της Λιβύης, οι ΗΠΑ, η ΕΕ και συγκυριακοί σύµµαχοι να έχουν καταφέρει να παρακάµψουν τις
κινεζικές αντιρρήσεις· όµως, γνωρίζουν πολύ καλά τι θα µπορούσαν να κάνουν στο µέλλον.12
∆υτική οικονοµία βρίσκεται σήµερα σε αδιέξοδο, σε αντίθεση µε την Κίνα, η οποία ήδη προσπαθεί να
επεκτείνει τις οικονοµικές δραστηριότητές της. Ίσως το πιο εντυπωσιακό παράδειγµα του «εγκλωβισµού» της
∆ύσης, σε αντίθεση µε την Κίνα είναι ο ρόλος που έπρεπε να παίξει πρόσφατα στην κρίση της ευρώ ζώνης. Το
Πεκίνο έχει αναδειχθεί ως ένας σηµαντικός αγοραστής του Ευρωπαϊκού χρέους (εκτιµάται ότι το 25% των
κινεζικών αποθεµατικών είναι σε ευρώ), που επιτρέπει στην Ευρωζώνη να κρατήσει το κεφάλι της πάνω από
το ... νερό. Την ίδια στιγµή, το Πεκίνο έχει αποκτήσει ένα ισχυρό µοχλό, ο οποίος δείχνει έτοιµος για χρήση
όποτε το κρίνει αναγκαίο.13
Η τάση της Κίνας έχει γίνει φανερό κατά τη διάρκεια των χρόνων της κρίσης στη ∆ύση, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω. Τα Κινεζικά επενδυτικά ανοίγµατα, τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού στην Ευρώπη,
µε ό, τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την έκθεση του Πεκίνου για την κρίση στην Ευρώπη, αντικατοπτρίζουν
τέλεια τις στρατηγικές φιλοδοξίες της αναδυόµενης υπερδύναµης. Ίσως, η παγκόσµια οικονοµική κρίση είχε ως
αποτέλεσµα την επιβράδυνση της κινεζικής ανάπτυξης - 7,8% το 2012 - κυρίως επειδή έχουν µειωθεί οι
εξαγωγές προς τις ανεπτυγµένες χώρες, αλλά το Πεκίνο δείχνει την αποφασιστικότητά της να αντιµετωπίσει την
κρίση ως ευκαιρία. Εκτός από την προσπάθεια να µειωθεί η εξάρτηση από τις εξαγωγές µε την ενίσχυση της
εγχώριας κατανάλωσης, η Κίνα βάζει το χέρι της στην τσέπη της, για να καταλάβει - σε χαµηλές τιµές - τις
θέσεις "κλειδί" που θα χρησιµεύσουν ως εφαλτήρια για την οικονοµική, ως ένα πρώτο βήµα - εξάπλωση της
στη ∆ύση και αλλού.14
Έτσι, η Κίνα αναµένεται να βοηθήσει τη ∆ύση όσον αφορά την αντιµετώπιση της κρίσης. Αυτό θα
συµβεί επειδή η ∆ύση είναι η κύρια εξαγωγική αγορά για τη χώρα. Η Κίνα πρέπει να συνεχίσει να ορθώνει το
ανάστηµα της στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρώπη και να πιέσει πρώτη την αγορά των εξαγωγών της,
από την κρίση του χρέους15. Αυτό θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση να γίνει µια τεράστια παγκόσµια
δύναµη, θέση που κατείχαν κάποτε οι ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, κάθε κίνηση της Κίνας αποκαλύπτει τις
προθέσεις της τόσο προς τον εαυτό της, αλλά και προς τον υπόλοιπο κόσµο. Το κινεζικό υπουργικό
συµβούλιο, δήλωσε τον περασµένο µήνα ότι θα προσφέρει ένα "λογικό" ποσό πίστωσης κατά το τέταρτο
τρίµηνο για την προώθηση και την κατασκευή ταχύτητα σηµαντικών έργών. ∆εδοµένου ότι η νοµισµατική
πολιτική χαλάρωσε φέτος, η παροχή πίστωσης έχει αυξηθεί, ενώ ο πληθωρισµός παρέµεινε χαµηλός,
επιτρέποντας στο Πεκίνο να λάβει επιπρόσθετα µέτρα υπέρ της ανάπτυξης.16
Συµπέρασµα
Τέλος, η Κίνα αναµένεται να προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον για τα επόµενα χρόνια. Η ∆ύση δεν
µπορεί παρά να προσπαθήσει να συµβαδίσει µε το νέο status quo. Κίνα και ΗΠΑ είναι οι βασικοί άξονες
γύρω από τους οποίους ολόκληρη η ∆ιεθνής τάξη θα εξελιχθεί και το τέλος της τρέχουσας
χρηµατοπιστωτικής κρίσης θα σχηµατίσει διαφορετικές συνθήκες, σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο µέλλον θα
καταστεί σαφέστερο αν οι σχέσεις µεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ, αλλά και µε την Ευρώπη, θα είναι
θετικές ή εάν η Ανατολική και ∆ύση έχουν διαφορές που δεν µπορούν να γεφυρωθούν, προς αµοιβαίο
όφελος.
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