
Παραθέτουμε ενδεικτικά σημεία της συνέντευξης του Αλεξέι Μασλόφ, Διευθυντή του 
Ινστιτούτου Ασιατικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Μόσχας.

Θα παρουσιάσουμε τη πλήρη συνέντευξή του μόλις δημοσιευθεί.

Πρέπει να αντιληφθούμε τι σημαίνει η επίσκεψη της Πελόζι. Σήμερα, ολόκληρη η ιστορία της 
Ταϊβάν, της Κίνας και των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας θα διαχωριστεί σε «πριν την Πελόζι» και «μετά 
την Πελόζι». Δεν έχει σημασία τι είπε ή τι έκανε εκεί.

Μπορεί κανείς να το συνειδητοποιήσει αυτό μόνο αν κατανοήσει ότι όλα αυτά είναι ενσωματωμένα
σε μια πολύ ευρεία αμερικανική αντίληψη. Η ιδέα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γύρω στις αρχές του 
2015-2016, οι ΗΠΑ αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι χάνουν τον έλεγχο ολόκληρων περιοχών 
του πλανήτη. Πρόκειται κυρίως για τον έλεγχο των πληροφοριών, της παραγωγής, των 
χρηματοοικονομικών ροών. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται εδάφη, δεν είναι μια χώρα που κατακτά 
εδάφη. Είναι μια χώρα που ελέγχει τις πληροφορίες και τις χρηματοοικονομικές ροές.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Κίνα αρχίζει να εφαρμόζει το νέο μοντέλο ανάπτυξής 
της, το οποίο συνίσταται κυρίως στο γεγονός ότι από παγκόσμιο εργοστάσιο μετεξελίσσεται 
στο χώρο της παραγωγής παγκόσμιων εννοιών. Από το 2013, η Κίνα προτείνει έννοιες κοινού 
πεπρωμένου για την ανθρωπότητα, ένα οικονομικό πρόγραμμα «Μία ζώνη, ένας δρόμος», το οποίο 
συμπληρώνεται από την παραγωγή προϊόντων πληροφορικής υψηλής ποιότητας. Αρχίζει να 
εισχωρεί σε μια περιοχή που ανέκαθεν ελεγχόταν από τις ΗΠΑ. Η ΛΔΚ παράγει μεγάλο αριθμό 
υπερυπολογιστών και προηγείται των ΗΠΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία θέτει σε λειτουργία 
υπερτεχνολογίες. Με άλλα λόγια, η Κίνα αρχίζει να δημιουργεί τη δική της μακροοικονομική 
περιοχή, η οποία συνδέεται μαζί της όχι μόνο με επενδύσεις, αλλά ακριβώς με τεχνολογίες.

Παράλληλα διεισδύει ενεργά στην Κεντρική Ασία, τη Νοτιοανατολική Ασία και τις χώρες της 
ASEAN. Αρχίζει να συνεργάζεται με χώρες που δεν φαίνεται να ήταν καλοί φίλοι της, με την Ινδία 
για παράδειγμα, και παρεμπιπτόντως η Ρωσία δεν υπήρξε ο βασικός κρίκος στο σημείο αυτό. Η 
Ρωσία είναι περισσότερο ένας μεγάλος στρατιωτικός εταίρος.

Οι ΗΠΑ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, ξεκινώντας επίσημα με τον Ομπάμα ενεργά, φυσικά με τον 
Τραμπ και στη συνέχεια με τον Μπάιντεν, προσπαθούν είτε να διαπραγματευτούν είτε να 
εκφοβίσουν την Κίνα ώστε να επαναφέρει το αναπτυξιακό της σύστημα στο παλιό μοντέλο.

Η Κίνα όμως αναπτύσσεται, χρησιμοποιώντας ωστόσο, κατά προσέγγιση, αμερικανικά 
πρότυπα: ΠΟΕ, παγκόσμια τράπεζα και εμπορικά συστήματα. Στην πραγματικότητα, η Κίνα 
αναπτύσσει το δικό της παράλληλο σύστημα: το ηλεκτρονικό γουάν και την Ασιατική 
Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών. Συνεργάζεται ενεργά με την SCO, τις BRICS. Μια νέα 
αναπτυξιακή τράπεζα δημιουργείται στο πλαίσιο των BRICS.

Η Κίνα δημιουργεί μια εναλλακτική πραγματικότητα, η οποία, αφενός, δεν έρχεται σε αντίθεση με 
την αμερικανική πραγματικότητα και, αφετέρου, λογικά απλά την αντικαθιστά.

Στη συνέχεια, αφού έγινε σαφές ότι δεν υπήρχε συμφωνία με την Κίνα και ότι αυτό δεν ήταν 
απλώς η ιδέα ενός μεμονωμένου Κινέζου πολιτικού ηγέτη, του Σι Τζινπίνγκ, αλλά ένα 
μακροπρόθεσμο παιχνίδι, οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν πολύ δραματικά τη στρατηγική 
τους. Σημειωτέον, η αλλαγή αυτή συμπίπτει με τη στιγμή που έγινε σαφές ότι ο Σι Τζινπίνγκ 
μπορεί να παραμείνει στο αξίωμά του επ' αόριστον, αρκεί να είναι αρκετά υγιής.



Η στρατηγική των ΗΠΑ είναι να δημιουργήσουν πρώτα ένα αντι-κινεζικό κύκλωμα γύρω από
τη ΛΔΚ, δηλαδή έναν αριθμό χωρών που πρέπει, με την κυριολεκτική έννοια, να μισούν την 
Κίνα. Αυτό περιλαμβάνει την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, φυσικά την Ιαπωνία, η οποία 
αποτελεί παραδοσιακό πρόβλημα, και τη Νότια Κορέα. Δεύτερον, να αναβιώσει μια σειρά από 
συγκρούσεις που ιστορικά είχαν εκτυλιχθεί, αλλά τα τελευταία χρόνια ήταν αδρανείς.

Σκεφτείτε τις ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ της Ινδίας και της Κίνας στα σύνορα πέρυσι, την 
προηγούμενη χρονιά, την αναζωπύρωση της σύγκρουσης με την Ιαπωνία για το νησί Σενκάκου - 
Ντιαογιού. Τέλος, Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος της σύγκρουσης με την Ταϊβάν.

Πριν από αυτό υπήρξε η κατηγορία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα 
στη Σιντζιάνγκ. Και αυτό ήταν πολύ επώδυνο για τη ΛΔΚ. Φυσικά, εξακολουθεί να υφίσταται εν 
μέρει το πρόβλημα του Χονγκ Κονγκ.

Δηλαδή, εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια, η Κίνα περιβάλλεται από θύλακες δυσαρέσκειας.


