
Η Σινο – Ρωσική στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία σε νέο επίπεδο.

Η συνέντευξη του Κινέζου πρεσβευτή στη Ρωσία: 

Σε συνέντευξή του στο TASS, ο Κινέζος πρέσβης στη Ρωσία Ζανγκ Χανχούι μίλησε για το 
εμπόριο και την οικονομική συνεργασία εν μέσω κυρώσεων, τα κοινά έργα στην αεροναυτική και 
το διάστημα και επιβεβαίωσε την αμετάβλητη πορεία για την ανάπτυξη της στρατιωτικο-τεχνικής 
εταιρικής σχέσης.

- Έχουν μήπως αλλάξει οι προτεραιότητες στη στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και 
Κίνας μετά την έναρξη της ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία; προβλέπεται να ενισχυθεί; Υπάρχουν 
διαπραγματεύσεις για την αγορά συγκεκριμένων τύπων όπλων από τη Ρωσία; Πώς προχωρούν οι 
κοινές εργασίες για το κινεζικό εθνικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πυραυλικής επίθεσης;

- Η στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία είναι ένας από τους πολλούς τομείς της συνεργασίας μεταξύ 
της Κίνας και της Ρωσίας και αντανακλά πλήρως το υψηλό επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής 
σχέσης και τον βαθμό αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών μας. Τα τελευταία χρόνια, η 
διμερής στρατιωτικοτεχνική συνεργασία έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα και συνεχίζει να 
αναπτύσσεται σταθερά. Η Σινο-Ρωσική στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία ανταποκρίνεται στα 
θεμελιώδη συμφέροντα και των δύο πλευρών, βασίζεται στην αρχή του αμοιβαίου οφέλους, 
δεν στρέφεται κατά τρίτων, συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ανάπτυξη και 
αποτελεί σημαντική εγγύηση για τη διεθνή στρατηγική ισορροπία και την παγκόσμια ειρήνη. 
Η Κίνα αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία με τη Ρωσία στον τομέα αυτό και θα 
συνεργαστεί με τη Ρωσική πλευρά για την προώθηση της στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας σε 
υψηλότερο επίπεδο και σε μεγαλύτερη κλίμακα.

- Την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες ανακοινώνουν τα σχέδιά τους να μειώσουν την εξάρτησή τους 
από τις Ρωσικές πηγές ενέργειας, η Κίνα είναι έτοιμη να αυξήσει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία; Είναι σε θέση η Κίνα να αντισταθμίσει τις ενδεχόμενες απώλειες της Ρωσίας 
από την Ευρωπαϊκή αγορά; 

- Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα και η Ρωσία, ως σημαντικοί στρατηγικοί εταίροι στον τομέα του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου, συνέχισαν να σημειώνουν νέες προόδους στη διμερή 
συνεργασία. Η ενεργειακή συνεργασία, και ιδίως η συνεργασία στον τομέα του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου, αποτελούσε ανέκαθεν τον πιο σημαντικό, γόνιμο και εκτεταμένο τομέα 
επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Η Ρωσία έχει ήδη καταστεί βασικός 
προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου για την Κίνα και η Κίνα, με τη σειρά της, αποτελεί 
σημαντική αγορά για το Ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η ενεργειακή αγορά της Κίνας έχει 
τεράστιες δυνατότητες και αυξανόμενη ζήτηση. Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να ακολουθούν 
το πνεύμα της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους, θα συνεργαστούν για την ποιοτική 
υλοποίηση μεγάλων στρατηγικών έργων που θα οδηγήσουν στη συνεχή εμβάθυνση της συνολικής 
συνεργασίας στην εξερεύνηση και παραγωγή παραδοσιακών ενεργειακών πόρων, τη διύλιση και 
την εμπορία τελικών προϊόντων, προκειμένου να επιτευχθούν συμπληρωματικά πλεονεκτήματα για 
τις δύο χώρες και αμοιβαία οφέλη.

- Ποιες είναι οι δυνατότητες παράκαμψης των αντι-Ρωσικών κυρώσεων στην οικονομική 
συνεργασία; Ποιο είναι το σημερινό μερίδιο των συναλλαγών σε εθνικά νομίσματα; Η Μόσχα και το 
Πεκίνο προσπαθούν να αυξήσουν αυτό το ποσοστό στο πλαίσιο της επιβολής νέων αντι-Ρωσικών 
κυρώσεων;



- Η Κίνα και η Ρωσία είναι οι μεγαλύτεροι γείτονες και εταίροι σε μια συνολική στρατηγική 
συνεργασία. Η εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας αποτελεί σημαντική 
συνιστώσα του συνόλου των διμερών σχέσεων. Πέρυσι, ο όγκος του διμερούς εμπορίου ξεπέρασε 
τα 140 δισεκατομμύρια δολάρια, και παράλληλα η συνεργασία στον εμπορικό και οικονομικό 
τομέα έχει επιδείξει εκτεταμένες δυνατότητες και ευρείες προοπτικές. Τα μέρη εργάζονται από 
κοινού για την επίτευξη του στόχου που έχουν θέσει οι δύο αρχηγοί κρατών να αυξήσουν τον 
όγκο του διμερούς εμπορίου σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024.   

Οι πληρωμές σε εθνικά νομίσματα μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας συνεχίζονται εδώ και πολλά
χρόνια και το μερίδιο του ρενμίνμπι (Κινεζικό γιουάν) στις διμερείς εμπορικές συναλλαγές 
αυξήθηκε από 3,1% το 2014 σε 17,5% το 2020.

Τα εθνικά νομίσματα των χωρών μας ενισχύουν σταδιακά το ρόλο τους ως μέσο πληρωμής, ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση των συναλλαγματικών κινδύνων και του 
κόστους συναλλάγματος για τις επιχειρήσεις. Ο διακανονισμός σε εθνικά νομίσματα έχει 
προφανή πλεονεκτήματα στις διμερείς εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, οπότε
οι επιχειρήσεις των δύο χωρών προσφεύγουν όλο και περισσότερο στον εν λόγω τρόπο 
συναλλαγής.

Επί του παρόντος, οι κυρώσεις των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών εναντίον της Ρωσίας έχουν 
πράγματι προκαλέσει ορισμένες δυσκολίες στη Σινο-Ρωσική επιχειρηματική συνεργασία. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να εντείνουμε τις επαφές και τον συντονισμό μας για να 
αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες στους εμπορικούς διακανονισμούς και τις εφοδιαστικές υποδομές, 
εκεί όπου προκύπτουν προβλήματα από τις κυρώσεις. Η Κίνα θα συνεχίσει να υποστηρίζει την 
περαιτέρω επέκταση των διακανονισμών σε εθνικά νομίσματα στο διμερές εμπόριο, τις 
επενδύσεις και τον δανεισμό, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των υπηρεσιών υποδομής
και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένης της 
τράπεζας εκκαθάρισης συναλλαγών σε Κινεζικό γιουάν στη Ρωσική Ομοσπονδία, προκειμένου
να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου.

- Η πρόθεση της Ρωσίας να εγκαταλείψει το δολάριο στο εξωτερικό της εμπόριο με την Κίνα θα 
οδηγήσει σε αύξηση των ψηφιακών πληρωμών σε ρενμίνμπι; Θα μπορέσει αυτό να αποτελέσει το 
πρώτο βήμα προς την καθιέρωση μιας εμπορικής ζώνης χωρίς δολάρια;

- Η Κίνα και η Ρωσία δεν ανακοίνωσαν ποτέ την απομάκρυνση από τις πληρωμές σε δολάρια ΗΠΑ 
ή ευρώ στο διμερές εμπόριο, μολονότι οι πληρωμές σε τοπικά νομίσματα ή άλλες μέθοδοι 
διακανονισμού χρησιμεύουν ως χρήσιμα συμπληρώματα του σημερινού συστήματος διμερών 
εμπορικών συναλλαγών. Στο μέλλον, τα μέρη θα εφαρμόσουν ρεαλιστικές, ευέλικτες και ποικίλες 
μορφές συνεργασίας στις εμπορικές σχέσεις σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις 
πραγματικές συνθήκες του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών.

- Θα συνιστούσατε στους Ρώσους να εξακολουθήσουν να διατηρούν τις αποταμιεύσεις τους σε RMB 
(Κινεζικό Γιουάν); Εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης του συστήματος πληρωμών "Mir" στην Κίνα; 
Υπάρχουν σχέδια για την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των Ρωσικών τραπεζών και του Κινεζικού
συστήματος πληρωμών UnionPay, ιδίως για την έκδοση κοινών καρτών UnionPay - Mir;

- Τα τελευταία χρόνια, χάρη στη συνεχιζόμενη βελτιστοποίηση της οικονομικής δομής και της 
αρχιτεκτονικής περιφερειακής ανάπτυξης της Κίνας, καθώς και στην εμβάθυνση της πολιτικής 
μεταρρύθμισης και του ανοίγματος, η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας έχει διατηρήσει μια σταθερή
και θετική δυναμική και έχει επιδείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα, τα οποία παρέχουν ισχυρή 
στήριξη για τη διεθνοποίηση του νομίσματος ω (RMB). Σύμφωνα με τα στοιχεία Currency 



Composition of Official Foreign Exchange Reserve που δημοσίευσε το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, το RMB έφθασε σε επίπεδο ρεκόρ 2,79% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων 
στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2021. Αξίζει να σημειωθεί ειδικότερα ότι η ανθεκτικότητα 
του ρενμίνμπι απέναντι στους κινδύνους συνεχίζει να ενισχύεται. Παρά τον αντίκτυπο των 
κινδύνων από την πανδημία και των γεωπολιτικών συγκρούσεων, το ρενμίνμπι διατήρησε τη 
βασική του σταθερότητα σε ένα ορθολογικό και ισορροπημένο εύρος, γεγονός που όχι μόνο 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, αλλά και 
αύξησε την ελκυστικότητα των περιουσιακών στοιχείων του.

Η Κίνα χαιρετίζει τη χρήση του ρενμίνμπι από τον Ρωσικό κοινό ή τη διατήρηση των 
αποταμιεύσεών του σε ρενμίνμπι σύμφωνα με τις δικές του πρακτικές ανάγκες. Η China 
UnionPay λειτουργεί στη Ρωσία εδώ και πολλά χρόνια και είναι αναγνωρισμένη και, ως εκ 
τούτου, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τους κατόχους καρτών Ρωσικών τραπεζών. 
Όσον αφορά την προώθηση και τη χρήση των εθνικών συστημάτων πληρωμών Mir και China
UnionPay στις δύο χώρες, το θέμα αυτό θα αποφασιστεί από τις κεντρικές τράπεζες των δύο 
πλευρών μέσω διαβουλεύσεων.

- Στο πλαίσιο της πίεσης από τις κυρώσεις, είναι δυνατόν να επιταχυνθούν οι εργασίες για το κοινό 
σχέδιο κατασκευής του αεροσκάφους μεγάλης εμβέλειας CR929; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το 
εν λόγω έργο;

- Η δημιουργία του αεροσκάφους μεγάλων αποστάσεων CR929 είναι ένα από τα σημαντικότερα 
κοινά έργα μεταξύ των χωρών μας. Μέχρι στιγμής, οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε 
συναίνεση σε σημαντικά ζητήματα όπως οι επενδύσεις, ο σχεδιασμός και ο καταμερισμός εργασίας 
για την εκτέλεση της Έρευνας και Ανάπτυξης, και τα πράγματα στον τομέα αυτόν εξελίσσονται 
ομαλά και σταθερά.

- Νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλος της Roscosmos, Ντμίτρι Ρογκόζιν, δήλωσε ότι η συμμετοχή των 
ΗΠΑ στο κοινό πρόγραμμα Venera-D με τη Roscosmos αποκλείστηκε λόγω των κυρώσεων που 
επέβαλε η Ουάσινγκτον και ότι η αποστολή θα υλοποιηθεί από την ίδια τη Μόσχα ή με τη συμμετοχή 
του Πεκίνου. Διευκρίνισε ότι έδωσε εντολή να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με την Κίνα για τον 
συντονισμό και την αμοιβαία τεχνική υποστήριξη όλων των αποστολών εξερεύνησης του 
διαστήματος. Πώς εξελίσσεται το έργο αυτό;

- Η Ρωσία είναι μια μεγάλη διαστημική δύναμη με βαθιά επιστημονική και τεχνολογική παράδοση, 
μοναδικό πλεονέκτημα και ιδιαιτερότητα. Η Κίνα έχει κάνει μεγάλα βήματα στη διαστημική 
βιομηχανία τα τελευταία χρόνια: πριν από λίγο καιρό το επανδρωμένο διαστημικό όχημα 
Shenzhou-13 εκτοξεύτηκε με επιτυχία, η αποστολή ήταν απολύτως επιτυχής. 

Η Κίνα αποδίδει μεγάλη σημασία στη διαστημική συνεργασία με τη Ρωσία. Οι δύο πλευρές 
έχουν εκτεταμένη και καρποφόρα συνεργασία στην εξερεύνηση της σελήνης και του 
διαστήματος, στις επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις, στη δορυφορική πλοήγηση, στην 
τηλεπισκόπηση, στην ανάπτυξη και τις εφαρμογές της διαστημικής τεχνολογίας.

Η διαστημική συνεργασία έχει καταστεί σημαντικός τομέας της συνολικής εταιρικής σχέσης και
της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ρωσίας στη νέα εποχή.

Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και μεγάλες προοπτικές συνεργασίας στον τομέα της διαστημικής
βιομηχανίας. Είμαι πεπεισμένος ότι η ενοποίηση των προσπαθειών τόσο ισχυρών παραγόντων στον



τομέα του διαστήματος, όπως η Κίνα και η Ρωσία, θα είναι μια περίπτωση του «το συνολικό 
άθροισμα είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών», και έτσι θα εξυπηρετήσει το καλό όχι 
μόνο των λαών μας, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

- Σκοπεύει μήπως το Πεκίνο να αυξήσει την αποστολή αγαθών υψηλής τεχνολογίας στη Ρωσία με 
φόντο τις αντι-Ρωσικές κυρώσεις; Είναι έτοιμη η Κίνα να αντισταθμίσει την απόσυρση των δυτικών 
εταιρειών από τη Ρωσική αγορά, μεταξύ άλλων και στον τομέα των ηλεκτρονικών;

- Το εμπόριο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας εξελίσσεται 
ομαλά σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς και τη ζήτηση της αγοράς. Η πρακτική έχει 
αποδείξει ότι η Κίνα και η Ρωσία έχουν μεγάλες δυνατότητες και ευρείες προοπτικές 
συνεργασίας στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας. Το Σινο-Ρωσικό 
Έτος Συνεργασίας στον τομέα της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας 2020-2021 έχει
επιφέρει μια σταθερή δέσμη επιτυχιών. Η διμερής συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της 
τεχνολογίας αναπτύσσεται σύμφωνα με το πρότυπο της επιστημονικής και τεχνολογικής 
καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα διεξάγεται ανεξάρτητα χωρίς να επηρεάζεται από άλλους 
παράγοντες. Τα μέρη θα συνεχίσουν να προωθούν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτό με πνεύμα 
αμοιβαίου οφέλους.

- Υπάρχουν σχέδια για την επέκταση της προμήθειας κινεζικών οχημάτων στη Ρωσία και την αύξηση 
της παραγωγής τους στη Ρωσία, καθώς αρκετοί κατασκευαστές αυτοκινήτων εγκαταλείπουν τη χώρα; 
Θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στη ζήτηση που έχει προκύψει;  

- Κατά τη διάρκεια των πολλών ετών λειτουργίας της, στη Ρωσική αγορά, η Great Wall, η Chery 
και άλλες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, με βάση την ακριβή ανάλυση της ζήτησης της αγοράς, 
παρήγαγαν μια σειρά από δημοφιλή μοντέλα, παρουσίασαν αρκετά καλές επιδόσεις στην αγορά. 
Ειδικότερα, το Great Wall Haval και άλλα δημοφιλή μοντέλα αρέσουν στο Ρωσικό κοινό και 
τυγχάνουν ευρείας αναγνώρισης από τους Ρώσους αγοραστές.

Τα τελευταία χρόνια, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία αναπτύσσεται ραγδαία. Διαθέτοντας υψηλή 
ποιότητα, καλή σχέση ποιότητας-τιμής και μεγάλη γκάμα μοντέλων, τα Κινεζικά αυτοκίνητα έχουν 
ήδη ξεπεράσει τους ξένους ανταγωνιστές τους σε ορισμένα σχέδια. Οι Κινεζικές 
αυτοκινητοβιομηχανίες θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσική αγορά σύμφωνα με τις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της, προσπαθώντας να αυξήσουν την παραγωγή και τις πωλήσεις. 
Είμαι βέβαιος ότι χάρη στην ανεξάρτητη τέλεια αλυσίδα παραγωγής, το δυναμικό του τομέα 
έρευνας και τεχνολογίας (Ε&Α), την παραγωγική ικανότητα, την αυξημένη ποιότητα των 
προϊόντων και την αυξανόμενη επιρροή της μάρκας, τα Κινεζικά αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να 
αυξάνουν το μερίδιό τους στη Ρωσική αγορά και να απολαμβάνουν αυξανόμενη δημοτικότητα 
μεταξύ των Ρώσων πολιτών.


