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I 
 

Abstract		
 
Starting from the concept and the role of diplomacy in international relations, this paper examines 
one of the most important forms of diplomacy, economic diplomacy and the way in which it is 
exercised. 
 
The key question that this paper attempts to address is whether the exercise of economic 
diplomacy through the international trade can help maintain the cooperation and peace between 
states. In order to understand the role, function and purpose of economic diplomacy, analysis 
both of the role of diplomacy in general and the role of international trade in particular is 
necessary. 
 
Lastly, for a more accurate approach to an answer of the aforementioned question, the economic 
relation of the US and China is studied, as well as the trade relations between them, the dynamics 
of which play a key role in the global economic developments. 
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II 
 

Περίληψη	
 
Με αφετηρία την έννοια και το ρόλο της διπλωµατίας στις διεθνείς σχέσεις, στην παρούσα 
εργασία µελετάται µια από τις σηµαντικότερες µορφές άσκησης της διπλωµατίας, η οικονοµική 
διπλωµατία και ο τρόπος άσκησής της.  
 
Το βασικό ερώτηµα στο οποίο επιχειρεί να απαντήσει η εν λόγω εργασία, αφορά στο αν η 
άσκηση της οικονοµικής διπλωµατίας, µέσω του διεθνούς εµπορίου, βοηθάει στη διατήρηση της 
συνεργασίας και της ειρήνης µεταξύ των κρατών. 
 
Για την κατανόηση του ρόλου, της λειτουργίας και του στόχου της οικονοµικής διπλωµατίας, 
γίνεται ανάλυση τόσο στο ρόλο της διπλωµατίας γενικότερα, όσο και στο ρόλο του διεθνούς 
εµπορίου ειδικότερα.  
 
Τέλος, για την ορθότερη προσέγγιση της απάντησης του ανωτέρω ερωτήµατος µελετείται η 
οικονοµική σχέση των χωρών ΗΠΑ και Κίνας, ο τρόπος ο οποίος ασκείται από τις χώρες αυτές, 
καθώς και οι µεταξύ τους εµπορικές σχέσεις, όπου η δυναµική των οποίων διαδραµατίζει 
καθοριστικό ρόλο στις παγκόσµιες οικονοµικές εξελίξεις.  
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1.	Εισαγωγή		
 
Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, από τις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν µία από τις 
µεγαλύτερες δυνάµεις του κόσµου, µε πολιτική, οικονοµική και στρατιωτική υπεροχή έναντι 
άλλων κρατών. Από την άλλη πλευρά, και µετά το θάνατο του Mao Zedong το 1976 και την 
απόφαση του Deng Xiaoping να ανοίξει την κινεζική αγορά, η οικονοµία της Κίνας ξεκίνησε 
την ανοδική της πορεία ώστε να θεωρείται υπολογίσιµη δύναµη. Γνωρίζοντας την αυξανόµενη 
σηµασία της Κίνας, όχι µόνο σε περιφερειακό επίπεδο στην Ασία αλλά και διεθνώς, οι 
κυβερνήσεις των ΗΠΑ επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των διµερών σχέσεων µε τη Λαϊκή 
Δηµοκρατία της Κίνας.  
 
Πράγµατι, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και η Κίνα έχουν δώσει έµφαση στην ανάπτυξη 
της οικονοµικής τους διπλωµατίας όπου µέσω των οργανισµών και των υπηρεσιών που έχουν 
θεσπίσει προωθούν τους οικονοµικούς τους στόχους αλλά και τις διµερείς τους σχέσεις 
αποφεύγοντας τις στρατιωτικές συγκρούσεις και προωθώντας τη διπλωµατία και τη συνεργασία 
για την επίλυση των διαφορών τους. Βασικό ερώτηµα της παρούσας εργασίας είναι αν η άσκηση 
της οικονοµικής διπλωµατίας, µέσω του διεθνούς εµπορίου, µπορεί να διατηρήσει τη 
συνεργασία και την ειρήνη µεταξύ των κρατών.  
 
Για την κατανόηση του ρόλου, της λειτουργίας και του στόχου της οικονοµικής διπλωµατίας, 
γίνεται ανάλυση τόσο στο ρόλο της διπλωµατίας γενικότερα, όσο και στο ρόλο του διεθνούς 
εµπορίου ειδικότερα. Επιπρόσθετα, η εν λόγω µελέτη στηρίχθηκε σε πηγές τόσο επιστηµονικών 
συγγραµµάτων όσο και επιστηµονικών δηµοσιεύσεων ελληνικών και ξενόγλωσσων για την 
καλύτερη προσέγγιση και ανάλυση του θέµατος. Επιπλέον, προκειµένου να εξεταστούν µε 
σαφήνεια το διεθνές εµπόριο και η οικονοµική διπλωµατία µελετήθηκαν οι σχέσεις των δύο 
χωρών καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της τρέχουσας διµερούς σχέσης τους υπό την 
επίδραση της οικονοµικής αλληλεξάρτησης. Ως εκ τούτου, η εργασία εξετάζει την περίοδο που 
εκτείνεται από το 2008 έως το 2018, όπου η σηµαντική αλλαγή στην προσέγγιση της εξωτερικής 
πολιτικής των ΗΠΑ, καθώς και η αυξανόµενη σηµασία της σύναψης διµερούς συνεργασίας µε 
την Κίνα, καθιστούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την ανάλυση των σινο-αµερικανικών σχέσεων 
υπό τη διοίκηση Obama και Trump. 
 
Κατόπιν των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που τέθηκαν σε εφαρµογή από τις κινεζικές αρχές, 
οι διµερείς σχέσεις στους τοµείς της οικονοµίας και του εµπορίου µεταξύ των ΗΠΑ και της 
Κίνας αποδείχθηκαν όλο και περισσότερο αλληλεξαρτώµενες. Για το λόγο η µελέτη βασίστηκε 
στις θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων και της Διεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας και συγκεκριµένα 
της θεωρίας του φιλελευθερισµού και συγκεκριµένα της οικονοµικής αλληλεξάρτησης. 
 
Στόχος της εν λόγω εργασίας είναι να αποδείξει πως µέσω του οικονοµικού φιλελευθερισµού 
και της οικονοµικής αλληλεξάρτησης τα κράτη µπορούν να συνεργαστούν και οι οποιεσδήποτε 



- 2 - 
 

ιδεολογικές, πολιτικές ακόµα και γεωπολιτικές διαφορές να µη σταθούν εµπόδιο στην ευηµερία 
των πολιτών. 
 
Εν κατακλείδι, η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια, όπου στο πρώτο παρουσιάζεται το 
θέµα που θα µελετηθεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της διπλωµατίας γενικότερα 
καθώς και η έννοια και ο ρόλος της οικονοµικής διπλωµατίας ειδικότερα. Εν συνεχεία, στο τρίτο 
κεφάλαιο γίνεται αναφορά για το τί είναι διεθνές εµπόριο και πως αυτό ασκείται. Ακολουθεί το 
τέταρτο κεφάλαιο όπου και αναλύονται οι οικονοµικές – εµπορικές σχέσεις των δύο 
µεγαλύτερων οικονοµιών παγκοσµίως και συγκεκριµένα των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής 
και της Κίνας. Τέλος, στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα 
από την εν λόγω µελέτη. 
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2.	Η	σύγχρονη	διπλωματία	
 
Η διπλωµατία αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο χάραξης και έκφρασης της εξωτερικής πολιτικής, 
εντός του οποίου ο διάλογος και η διαπραγµάτευση λειτουργούν ως µέσα επιδίωξης υλοποίησης 
στόχων εθνικού συµφέροντος. Επιπλέον, η διπλωµατία θεωρείται και έκφανση ισχύος αφού 
µέσω αυτής επιδιώκεται η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης. 
 
Σύµφωνα µε τον Hans Morgenthau οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να ορίζονται 
µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον. Ο διπλωµάτης για να επιτύχει τους στόχους της χώρας του θα 
πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε επαρκή ισχύ, η οποία περιλαµβάνει τη στρατιωτική καθώς και 
την οικονοµική υπεροχή. Επιπλέον, η διπλωµατία θα πρέπει να εξετάζει και την πολιτική 
βούληση των άλλων κρατών. Είναι σύνηθες τα συµφέροντα ενός Α κράτους να εξυπηρετούνται 
καλύτερα όταν είναι σε βάρος ενός Β κράτους. Για το λόγο αυτό, οι υπεύθυνοι φορείς που 
ασκούν τη διπλωµατία θα πρέπει να αντιλαµβάνονται τα συµφέροντα και τις επιθυµίες των 
ξένων κρατών ώστε µέσω της διαπραγµάτευσης και του συµβιβασµού να αποφύγουν αρνητικές 
συνέπειες για τις χώρες τους (Morgenthau, 1973, σσ. 540-549).  
 
Ο Adam Watson υποστηρίζει πως ο διπλωµατικός διάλογος αποτελεί µια πολιτισµένη 
διαδικασία βασισµένη στο σεβασµό των διαφορετικών θέσεων όπου η διαρκής ανταλλαγή 
απόψεων και η προσπάθεια εύρεσης κοινών αποδεκτών λύσεων συµβάλλουν στη συνεργασία 
των κρατών (Watson, 2005, σ. 21). Επίσης, ο Ronald P. Barston υποστηρίζει πως η διπλωµατία 
ασχολείται µε τη διαχείριση των σχέσεων µεταξύ των κρατών αλλά και άλλων δρώντων. 
Συγκεκριµένα, θεωρεί πως η διπλωµατία έχει ως κύριο µέληµά της τη διαµόρφωση και 
εφαρµογή της εξωτερικής πολιτικής. Συµπληρώνει πως «η διπλωµατία ασκείται σε καιρούς 
ειρήνης, ωστόσο µπορεί να ασκηθεί σε πολέµους, ένοπλες συγκρούσεις ή ακόµα να χρησιµοποιηθεί 
για την επίτευξη συγκεκριµένων πράξεων βίας» (Barston, 2014, σ. 24).  
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η διπλωµατία αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας, διαπραγµάτευσης 
και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των κρατών. Βασικός στόχος του διπλωµατικού έργου 
είναι η σωστή και έγκυρη πληροφόρηση της κυβέρνησης καθώς και η υπεράσπιση και προώθηση 
των συµφερόντων του κράτους (Τσαρδανίδης, 2018, σ. 62). Ως εκ τούτου, η βασική επιδίωξη 
είναι τα κράτη να µπορούν να επιτύχουν τους στόχους της εξωτερικής τους πολιτικής χωρίς να 
ασκούν βία.  
 
Ωστόσο, µετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου παρατηρείται αλλαγή του τρόπου άσκησης της 
διπλωµατίας. Πιο αναλυτικά, η διπλωµατία σταδιακά ξεφεύγει από το στενό πολιτικό πλαίσιο 
και δεν συνδέεται µόνο µε την τυπική της υπόσταση όπως είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά 
επεκτείνεται και ασκείται από ένα ευρύτερο φάσµα δρώντων όπως είναι οι Διεθνείς Οργανισµοί, 
φυσικά και νοµικά πρόσωπα, που αυτό σηµαίνει ότι η διπλωµατία εκτός από τους διπλωµάτες 
καριέρας µπορεί να ασκηθεί από ιδιώτες και αξιωµατούχους διαφόρων ειδικοτήτων. Η 
παγκοσµιοποίηση, η τεχνολογική εξέλιξη, οι επιστήµες, καθώς και ο εκδηµοκρατισµός 
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ενισχύουν το ρόλο των µη κρατικών φορέων στην άσκηση της διπλωµατίας (Παπαστάµου, 2018, 
σσ. 49-52). 
 
Εποµένως, η εξωτερική πολιτική και η διπλωµατία δεν περιορίζονται µόνο στα θέµατα 
ασφάλειας των χωρών τους, αλλά το ενδιαφέρον τους έχει στραφεί στην επίτευξη και των 
οικονοµικών τους συµφερόντων (Τσαρδανίδης, 2018, σσ. 19-22). Πράγµατι, τα κράτη 
προσπαθούν να αναπτύξουν τις οικονοµικές τους σχέσεις µε απώτερο σκοπό να βελτιώσουν 
αφενός την οικονοµική τους θέση και αφετέρου στοχεύουν στην αύξηση της επιρροής τους. Η 
οικονοµική διπλωµατία, όπου στην επόµενη ενότητα θα γίνει αναλυτική περιγραφή της, 
αποτελεί το µέσο για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, λειτουργεί ως άξονας της εξωτερικής 
πολιτικής ενός κράτους και συµβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών µε οικονοµικά µέσα 
όπως είναι το εµπόριο, οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) και η διεθνής αναπτυξιακή 
συνεργασία. 
 
Εν κατακλείδι, η µελέτη της οικονοµικής διπλωµατίας δεν περιορίζεται µόνο στα γενικά 
διπλωµατικά θέµατα που προκύπτουν από τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της αγοράς, όπως οι 
διαπραγµατεύσεις για τα δικαιώµατα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, τις συµφωνίες που αφορούν 
το ηλεκτρονικό διαδικτυακό εµπόριο ή τις διακρατικές οικονοµικές διαπραγµατεύσεις, αλλά 
επιπλέον εξετάζονται οι αλλαγές που έχουν προκύψει στον τρόπο άσκησης της διπλωµατίας, οι 
νέοι διπλωµατικοί φορείς καθώς και οι δοµές της. Ως επί το πλείστων η µελέτη της οικονοµικής 
διπλωµατίας έχει ως στόχο στην κατανόηση της διεθνούς πολιτικής οικονοµίας όπου οι 
µελετητές της επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στον ρόλο των διπλωµατικών φορέων, των 
δραστηριοτήτων και των θεσµών.  
 
 

2.1	Οικονομική	διπλωματία	
 
Το ενδιαφέρον των µελετητών της διπλωµατίας την περίοδο του Ψυχρού Πολέµου 
επικεντρωνόταν στην ασφάλεια των κρατών. Ωστόσο, η παγκοσµιοποίηση και οι διεθνείς 
οικονοµικές σχέσεις που επικράτησαν µε το πέρας του Ψυχρού Πολέµου, οδήγησαν τους 
µελετητές της διπλωµατίας να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στη µελέτη της οικονοµικής 
διπλωµατίας, τονίζοντας πως για την καλύτερη κατανόησή της θα πρέπει να µελετηθούν οι 
πρακτικές που χρησιµοποιούνται στην οικονοµική διπλωµατία. Αρκετοί ερευνητές εισήγαγαν 
στις µελέτες τους αναλυτικά εργαλεία από άλλους τοµείς των κοινωνικών επιστηµών και 
ειδικότερα από τη Διεθνή Πολιτική Οικονοµία (Δ.Π.Ο.) για να τονίσουν τη σπουδαιότητα και 
τον αντίκτυπο των οικονοµικών παραγόντων και των οικονοµικών συµφερόντων στις 
διπλωµατικές πρακτικές και διαδικασίες (Lee & Hocking, 2010, σ. 2). Πλέον, οι έρευνες δεν 
εστιάζουν µόνο στα κράτη και στα ζητήµατα ασφάλειας, αλλά και στην ανάλυση της 
αλληλεξάρτησης των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών ζητηµάτων καθώς και στη 
διασύνδεση των κρατικών και µη κρατικών φορέων στο διεθνές σύστηµα. 
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Η οικονοµική διπλωµατία αποτελεί ένα από τα µέσα του κράτους για την απόκτηση ισχύος, ενώ 
παράλληλα ως εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον 
προστατεύει και προωθεί τα οικονοµικά συµφέροντα των κρατών. Ωστόσο, όσο η οικονοµία 
ενός κράτους είναι ισχυρή τόσο πιο ισχυρή είναι και η διαπραγµατευτική του ισχύ µε 
αποτέλεσµα τη διαµόρφωση µιας καλύτερης εξωτερικής οικονοµικής πολιτικής (Τσαρδανίδης, 
2018, σ. 22).  
 
Ως εκ τούτου, αντικείµενο της οικονοµικής διπλωµατίας είναι η οικονοµική πολιτική που 
ασκείται από τα κράτη και τους διεθνείς οργανισµούς. Σκοπός των οικονοµικών διπλωµατών 
είναι η παρακολούθηση των οικονοµικών πολιτικών που υιοθετούν ξένα κράτη και διεθνείς 
οργανισµοί καθώς και η έγκυρη ενηµέρωση και συµβουλή των κυβερνήσεων τους για τα 
αποτελέσµατα που ενδεχοµένως θα έχουν οι πολιτικές αυτές (Κωνσταντόπουλος, 2016, σ. 132). 
Οι διπλωµάτες θεωρούνται ως οι βασικοί παράγοντες των διαπραγµατεύσεων για τη θέσπιση 
των κανόνων και των κανονισµών της αγοράς, της διάδοσης τους στη διεθνή οικονοµία, καθώς 
και στην προώθηση και εφαρµογή των οικονοµικών πολιτικών, αλλά και στην υπεράσπιση των 
δηµόσιων και ιδιωτικών οικονοµικών συµφερόντων.  
 
Τέλος, η οικονοµική διπλωµατία ως διαδικασία χωρίζεται σε δύο επίπεδα στο κρατικό και µη 
κρατικό. Στο κρατικό επίπεδο ευθύνεται για την διεύρυνση της συµµετοχής στο σύστηµα λήψης 
αποφάσεων της εξωτερικής πολιτικής του κράτους µε τη συµµετοχή µηχανισµών πέραν του 
Υπουργείου Εξωτερικών ενώ στο µη κρατικό επίπεδο συµµετέχουν επιχειρήσεις και µη 
κυβερνητικές οργανώσεις.  
 
Εν κατακλείδι, η παγκοσµιοποίηση και η αύξηση του ρόλου της οικονοµίας στο σύγχρονο 
διεθνές περιβάλλον λειτούργησαν καταλυτικά στο να ενισχυθεί ο ρόλος της οικονοµικής 
διπλωµατίας µε σκοπό να προωθηθούν και να προφυλαχθούν παράλληλα τα οικονοµικά 
συµφέροντα αλλά και η ισχύς ενός κράτους.  
 
 

2.1.1	Το	περιεχόμενο	της	οικονομικής	διπλωματίας	
 
Η οικονοµική διπλωµατία στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής εκφράζεται µε δύο τρόπους. 
Ο πρώτος αφορά στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής µε τη χρησιµοποίηση οικονοµικών 
µέσων όπως για παράδειγµα η απειλή ή η χρήση οικονοµικών κυρώσεων ή ακόµα και η παροχή 
οικονοµικής βοήθειας, για την επίτευξη των πολιτικών στόχων. Ενώ, ο δεύτερος αφορά τη 
χρησιµοποίηση διπλωµατικών µέσων για την προώθηση και επίτευξη των οικονοµικών στόχων 
ενός κράτους. Συγκεκριµένα, στοχεύει στην προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων, ενισχύει 
τη διεθνή δραστηριότητα µιας επιχείρησης και επηρεάζει τους επιχειρηµατικούς συνδέσµους και 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, έτσι ώστε να στηρίξουν 
την οικονοµική πολιτική του κράτους (Τσαρδανίδης, 2008).  
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Επιπρόσθετα, η οικονοµική διπλωµατία διακρίνεται σε δύο διαστάσεις ως µέσο και ως 
διαδικασία. Θεωρείται ως µέσω καθώς αποτελεί έναν σηµαντικό µηχανισµό της παραδοσιακής 
εξωτερικής πολιτικής, της εξωτερικής οικονοµικής πολιτικής και της αναπτυξιακής πολιτικής 
των διαπραγµατεύσεων µε τις επιχειρήσεις, όπου η αύξηση των εξαγωγών της χώρας, η 
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων, η υπεράσπιση και προώθηση των θέσεων που έχει 
αποφασίσει η κυβέρνηση µιας χώρας αποτελούν τους βασικούς στόχους. Ενώ, θεωρείται 
διαδικασία λόγω της υψηλής σηµασίας των οικονοµικών θεµάτων όπου επηρεάζεται η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική (Κωνσταντόπουλος, 2016, σσ. 133-
136). 
 
Η οικονοµική διπλωµατία στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής παρουσιάζεται ως µέσο το 
οποίο έχει διττό ρόλο, πολιτικό και οικονοµικό. Η εξωτερική πολιτική είναι αυτή που θέτει τους 
στόχους και τους σκοπούς της οικονοµικής διπλωµατίας για την µέγιστη επίτευξη των 
οικονοµικών στόχων ενός κράτους. Κύριο µέληµα των κυβερνήσεων είναι η αύξηση της 
ασφάλειας, της πολιτικής και της οικονοµικής υπεροχής των κρατών τους στο άναρχο διεθνές 
σύστηµα (Waltz, 2011). Η οικονοµική διπλωµατία αποτελεί προέκταση της ασφάλειας ενός 
κράτους και προσδιορίζεται από αυτή. Για παράδειγµα, σε περιπτώσεις εντάσεων και κρίσεων η 
οικονοµική διπλωµατία λειτουργεί ως αρωγός στο σύστηµα ασφάλειας του απειλούµενου 
κράτους και δεν δρα ανεξάρτητα (Papadimitriou & Pistikou, 2015, σ. 132). 
 
Η εδραίωση της παγκοσµιοποίησης και η αύξηση της αλληλεξάρτησης έχουν οδηγήσει τα κράτη 
να αναδιαµορφώσουν την εξωτερική τους πολιτική όπου δίνουν έµφαση σε οικονοµικά 
ζητήµατα και χρησιµοποιούν πολιτικά εργαλεία για οικονοµικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, η 
οικονοµική διπλωµατία λειτουργεί καταλυτικά για την επίτευξη των εθνικών στόχων µε τη 
χρησιµοποίηση ειρηνικών µέσων και την αποφυγή πολέµων. Στόχος των κρατών είναι η 
επιβίωσή τους που πλέον βασίζεται στην οικονοµία η οποία µε τη σειρά της εξαρτάται από την 
πρόσβαση στις αγορές και στην προµήθεια πρώτων υλών ώστε το κράτος να µπορεί να έχει 
λειτουργική οικονοµία (Τσαρδανίδης, 2018, σσ. 38-45). 
 
Δύο από τις µεγαλύτερες οικονοµίες παγκοσµίως οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και η Κίνα, 
για να επιτύχουν τους στόχους τους, αµφότερες χρησιµοποιούν αρκετές φορές ειρηνικά µέσα 
είτε για να επιλύσουν διαφορές µε τρίτες χώρες είτε για να κερδίσουν την εύνοια αυτών. Για 
παράδειγµα, η εξωτερική βοήθεια που παρέχει η Λαϊκή Δηµοκρατία της Κίνας στις 
αναπτυσσόµενες χώρες αποτελεί µέρος της οικονοµικής της διπλωµατίας όπου συνεχώς 
βελτιώνεται και αναπτύσσεται. Στόχος της βοήθειας είναι η οικοδόµηση και ανάπτυξη 
υποδοµών για να µπορούν να χρησιµοποιούνται οι εγχώριοι πόροι που θα οδηγήσουν τις χώρες 
αυτές στην ανάπτυξη. Επίσης, η οικονοµική ενίσχυση γίνεται χωρίς πολιτικούς όρους ή 
παρεµβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών. Η προώθηση των φιλικών διµερών 
σχέσεων, το αµοιβαίο οικονοµικό όφελος µέσω της οικονοµικής και τεχνικής συνεργασίας µε 
άλλες αναπτυσσόµενες χώρες καθώς και η τήρηση της ισότητας, του αµοιβαίου οφέλους και της 
κοινής ανάπτυξης είναι οι βασικοί στόχοι της εξωτερικής βοήθειας που παρέχεται από την Κίνα 
(China’s Foreign Aid, 2011). 
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Επιπρόσθετα, οι Ηνωµένες Πολιτείες όπου µέσω της εξωτερικής πολιτικής και της ήπιας ισχύος1 
αποκτούν συνεχώς συµµάχους χωρίς να είναι απαραίτητη µια στρατιωτική παρέµβαση. 
Πράγµατι, ο Οργανισµός των Ηνωµένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη (United States 
Agency for International Development, USAID) προωθεί τις διεθνείς αναπτυξιακές και 
ανθρωπιστικές δράσεις µε σκοπό τη διάσωση των ανθρώπινων ζωών, τη µείωση της φτώχειας 
και την ενίσχυση της δηµοκρατικής διακυβέρνησης. Ένα µέρος της εξωτερικής πολιτικής 
διεξάγεται µέσω της USAID όπου προωθείται η ανθρώπινη πρόοδος, η ευηµερία ενώ 
ταυτόχρονα δηµιουργούνται ελεύθερες κοινωνίες µε αγορές που γίνονται εµπορικοί εταίροι των 
Ηνωµένων Πολιτειών (USAID, 2018).    
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η οικονοµική διπλωµατία αποτελεί µέσο πολιτικό και οικονοµικό της 
εξωτερικής πολιτικής για την επίτευξη των εθνικών στόχων ενός κράτους. Ωστόσο, κρατικοί και 
µη κρατικοί φορείς µπορούν να ασκήσουν οικονοµική διπλωµατία όπου η µορφή άσκησής της 
περιλαµβάνει θετικά αλλά και αρνητικά µέσα όπως για παράδειγµα η οικονοµική βοήθεια προς 
ένα κράτος που θεωρείται θετικό προς το κράτος που λαµβάνει τη βοήθεια, αλλά µπορεί και να 
επιβληθούν οικονοµικές κυρώσεις για τη συµµόρφωσή του.  
 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αναπτυξιακής βοήθειας µπορεί να θεωρεί το σχέδιο Marshall2 όπου 
µε τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου οι ΗΠΑ προσέφεραν οικονοµική βοήθεια σε 
ευρωπαϊκές χώρες µε σκοπό να ενισχυθεί η οικονοµία της Ευρώπης, να σταθεροποιηθεί η 
περιοχή και να σταµατήσει η επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή της 
Ευρώπης (Kissinger, 1995, σσ. 505-508). 
 
Η οικονοµική βοήθεια, δηλαδή το «καρότο», καθώς και οι οικονοµικές κυρώσεις, δηλαδή το 
«µαστίγιο», αποτελούν µορφές διπλωµατίας (O'Brien & Williams, 2011, σ. 520) όπου για 
παράδειγµα η Κίνα για να επιτύχει τους στόχους της θέτει αρκετές φορές σε εφαρµογή. Η ξένη 
βοήθεια, οι κρατικές αγορές, οι εµπορικές συµφωνίες και τα έργα διασυνοριακής υποδοµής 
αποτελούν τη θετική µορφή άσκησης της οικονοµικής διπλωµατίας που ως επί το πλείστον θέτει 
σε εφαρµογή. Οι επενδύσεις σε έργα υποδοµής που αναλαµβάνουν επιχειρήσεις της Κίνας 
θεωρείται ως ένα είδος βοήθειας προς τρίτες χώρες (Ministry of Commerce Public Services, 
2018). Χώρες της Ασίας, της Νότιας Αφρικής ακόµα και χώρες της Ευρώπης έχουν γίνει 
αποδέκτες των επενδύσεων της Κίνας, χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ανέγερση του 
Εθνικού Σταδίου του Λάος, που χτίστηκε για τους Αγώνες της Νοτιοανατολικής Ασίας το 2009 
και αποτελεί επενδυτικό έργο που προώθησε τις σχέσεις φιλίας µεταξύ των δύο κρατών (Zhu, 
2010). Επιπλέον, ο ρόλος της Κίνας στα κράτη της Αφρικής είναι αρκετά σηµαντικός καθώς η 
βοήθεια που παρέχει το Πεκίνο προς τα κράτη αυτά ανέρχονται σε αρκετά δισεκατοµµύρια 
δολάρια. Πράγµατι, τον Σεπτέµβριο του 2018 ο Πρόεδρος Xi Jinping, στο Φόρουµ για τη 

                                                        
1 Ο όρος «ήπια ισχύς» σχετίζεται µε την ικανότητα που έχει ένα κράτος να επηρεάζει ένα άλλο µέσω του θαυµασµού που 
µπορεί να προκαλέσει, της διπλωµατίας του, αλλά και των πολιτικών του αξιών (Γκόφας & Τζιφάκης, 2017, σ. 85). 
2 Το «Σχέδιο Μάρσαλ» πήρε το όνοµά του από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στρατηγό George Marshall ο οποίος 
ήταν και ο εµπνευστής του σχεδίου αυτού. 
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συνεργασία Κίνας – Αφρικής που διεξήχθη στο Πεκίνο, ανακοίνωσε τη στήριξη της ηπείρου µε 
βοήθεια ύψους 60 δισεκατοµµυρίων δολαρίων (Wong, 2018).  
 
Τέλος, στο πλαίσιο των οικονοµικών µέσων άσκησης της εξωτερικής πολιτικής οι δασµολογικές 
διευκολύνσεις, δηλαδή η µείωση δασµών των εισαγωγών, οι εξαγωγικές-εισαγωγικές 
επιδοτήσεις, η παροχή ανθρωπιστικής ή επείγουσας βοήθειας, η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας 
(διµερής ή πολυµερής) µε τη µορφή ευνοϊκών δανείων ή επιχορηγήσεων, η παραχώρηση 
ασφαλιστικών εγγυήσεων για τις ξένες επενδύσεις των εθνικών επιχειρήσεων καθώς και οι 
ευνοϊκές φορολογικές ρυθµίσεις για την προσέλκυση ΑΞΕ, αποτελούν θετικά οικονοµικά µέσα 
ενός κράτους προς άλλα για την επίτευξη των στόχων του. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση 
ελλοχεύων αρνητικά οικονοµικά µέσα, δηλαδή κυρώσεις όπως είναι το εµπάργκο για λόγους 
εθνικού συµφέροντος ή εθνικής ασφαλείας, το µποϋκοτάζ3, η αύξηση δασµών επί των 
εισαγωγών από τη χώρα στόχο, η επιβολή ποσοστώσεων τόσο για τις εξαγωγές όσο και τις 
εισαγωγές από τις χώρες-στόχους, το ντάµπινγκ4, το πάγωµα περιουσιακών στοιχείων και ο 
έλεγχος των εισαγωγών και εξαγωγών, είναι µερικά παραδείγµατα αρνητικών οικονοµικών 
µέσων. 
 
Εν κατακλείδι, η εφαρµογή της οικονοµικής διπλωµατίας ασκείται είτε µε τη χρησιµοποίηση 
οικονοµικών µέσων όπως για παράδειγµα οι οικονοµικές κυρώσεις είτε και µε τη χρησιµοποίηση 
διπλωµατικών µέσων για την προώθηση και προάσπιση των οικονοµικών στόχων ενός κράτους. 
Η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων, η ενίσχυση της διεθνούς δραστηριότητας µιας 
επιχείρησης που επηρεάζει τους επιχειρηµατικούς συνδέσµους και οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό καθώς και στο εξωτερικό, µπορούν να γίνουν αρωγοί έτσι 
ώστε να αναπτυχθεί η οικονοµική πολιτική του κράτους τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Εµπορική αποµόνωση, άρνηση εµπορικής σχέσης και αντίστοιχων οικονοµικών επαφών. 
4 Εκούσια πώληση αγαθών στο εξωτερικό σε τιµές χαµηλότερης του κόστους παραγωγής τους. 
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3.	Ο	φιλελευθερισμός	στη	διεθνή	πολιτική	
 
Ο φιλελευθερισµός θεωρείται µια από τις σηµαντικότερες θεωρίες της διεθνούς πολιτικής. 
Σηµείο αφετηρίας για τη φιλελεύθερη θεωρία αποτελεί ο άνθρωπος, όπου σε συνδυασµό µε 
διάφορες οµάδες, όπως είναι οι διεθνείς οργανισµοί, αποτελούν το αντικείµενο ανάλυσης του 
φιλελευθερισµού. Η θεωρία του φιλελευθερισµού εντοπίζεται εντός των πλαισίων του κράτους 
αλλά και των επιχειρήσεων, των διεθνών οργανισµών και των κοινωνικών συνόλων (Jackson & 
Sørensen, 2006, σσ. 164-169).  
 
Πιο αναλυτικά, οι φιλελεύθεροι χαρακτηρίζονται ως αισιόδοξοι καθώς θεωρούν πως οι 
άνθρωποι όταν χρησιµοποιούν τη λογική µπορούν να καταλήξουν σε επωφελείς συνεργασίες 
αντί να χρησιµοποιούν στρατιωτικά µέσα που θα οδηγήσουν σε έναν καταστροφικό πόλεµο. Η 
αισιοδοξία των φιλελευθέρων πηγάζει από τη δηµιουργία του σύγχρονου κράτους και του 
εκσυγχρονισµού (Jackson & Sørensen, 2006, σσ. 164-169). Επιπρόσθετα, η θεωρία του 
φιλελευθερισµού εξελίχθηκε µέσω τεσσάρων διαφορετικών  προσεγγίσεων που είναι υπέρ της 
στενότερης συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, όπου οι προσεγγίσεις αυτές είναι: ο 
κοινωνιολογικός φιλελευθερισµός, ο θεσµικός φιλελευθερισµός, ο δηµοκρατικός 
φιλελευθερισµός και ο φιλελευθερισµός της αλληλεξάρτησης (Jackson & Sørensen, 2006, σσ. 
164-169). 
 
Συγκεκριµένα, οι υποστηρικτές του κοινωνιολογικού φιλελευθερισµού υποστηρίζουν ότι η 
µελέτη των διεθνών σχέσεων δεν πρέπει να επικεντρώνεται µόνο στη µελέτη των σχέσεων 
µεταξύ των κυβερνήσεων, αλλά και στις σχέσεις ανάµεσα στα άτοµα, τις οµάδες και τις 
κοινωνίες, καθώς θεωρούν πως οι σχέσεις των ανθρώπων µπορούν να οδηγήσουν στη 
συνεργασία. Συνεπώς ένας κόσµος αποτελούµενος από διεθνείς οργανισµούς θα είναι και πιο 
ειρηνικός (Jackson & Sørensen, 2006, σ. 207). 
 
Σύµφωνα µε τον θεσµικό φιλελευθερισµό, οι διεθνείς οργανισµοί προωθούν τη συνεργασία 
µεταξύ των κρατών. Οι οργανισµοί µπορούν να επιλύσουν τα προβλήµατα που προκύπτουν από 
την έλλειψη εµπιστοσύνης που έχουν τα κράτη µεταξύ τους και να περιορίσουν την καχυποψία 
που αισθάνονται το ένα για το άλλο. Επιπλέον, ο δηµοκρατικός φιλελευθερισµός υποστηρίζει 
πως οι δηµοκρατίες δεν πολεµούν µεταξύ τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι χώρες που 
υιοθετούν το δηµοκρατικό πολίτευµα έχουν ως στόχο την επίλυση των διαφορών τους µε 
ειρηνικά µέσα, έχουν κοινές ηθικές αξίες και αµοιβαίους επωφελείς δεσµούς οικονοµικής 
συνεργασίας και αλληλεξάρτησης (Jackson & Sørensen, 2006, σ. 207). 
 
Τέλος, ο φιλελευθερισµός της αλληλεξάρτησης, όπου θα δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην 
επόµενη υποενότητα, υποστηρίζει πως ο εκσυγχρονισµός µπορεί να αυξήσει την αλληλεξάρτηση 
µεταξύ των κρατών. Οι υπερεθνικοί παράγοντες στις διεθνείς σχέσεις αποκτούν ολοένα και 
µεγαλύτερη σηµασία, η στρατιωτική ισχύς θεωρούν πως δεν είναι το σηµαντικότερο εργαλείο 
για την εξασφάλιση της κυριαρχίας των κρατών, ενώ είναι η ευηµερία που πρέπει να αποτελεί 
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τον ύψιστο στόχο. Εποµένως, η αλληλεξάρτηση αυτή υποδηλώνει έναν κόσµο που συνεργάζεται 
και δεν οδηγείται στις στρατιωτικές συγκρούσεις (Jackson & Sørensen, 2006, σ. 207). 
 

3.1	Φιλελευθερισμός	και	αλληλεξάρτηση	
 
Δίνοντας έµφαση στην πολύπλοκη αλληλεξάρτηση των κρατών, στη συµµετοχή των µη 
κρατικών φορέων στις διεθνείς σχέσεις και στη σηµασία της συνεργασίας, η αλληλεξάρτηση 
είναι µια έννοια η οποία τονίζει την αξία της αλληλεξάρτησης των κρατών στις διεθνείς σχέσεις. 
Σύµφωνα µε τους R. Keohane και J. Nye, η πολύπλοκη αλληλεξάρτηση επιχειρεί να 
αµφισβητήσει ρεαλιστικές υποθέσεις, τονίζοντας ότι όχι µόνο το εθνικό κράτος αλλά και άλλοι 
µη κρατικοί φορείς πρέπει να συµµετέχουν στη διεθνή πολιτική και η σκληρή πολιτική, δηλ. η 
στρατιωτική ισχύς, παραµένει µάλλον αναποτελεσµατική. Επιπλέον, οι R. Keohane και J. Nye 
επισηµαίνουν ότι η χρήση της στρατιωτικής ισχύς και των αποτελεσµάτων της µπορεί να είναι 
περισσότερο δαπανηρή από άλλα µέσα, όπως για παράδειγµα οι οικονοµικές κυρώσεις και δεν 
µπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία τους (Keohane & Nye, 1989, σσ. 16-28).  
 
Ως εκ τούτου, οι δύο θεωρητικοί ισχυρίζονται ότι η στρατιωτική ισχύς δεν θα µπορούσε να 
επιλύσει οικονοµικά ζητήµατα µεταξύ των µελών µιας συµµαχίας ενώ αντιθέτως η 
αλληλεξάρτηση τονίζει τη σηµασία των σχέσεων µεταξύ των κρατών σε τοµείς όπως οι 
οικονοµικές σχέσεις και το εξωτερικό εµπόριο. Ωστόσο, σε σύγκριση µε την οικονοµική ισχύ, η 
στρατιωτική δύναµη παραµένει πιο αποτελεσµατική όταν πρόκειται για πραγµατικές 
συγκρούσεις µεταξύ των αντιπάλων (Keohane & Nye, 1989, σ. 17). Συνεπώς, οι Keohane και 
Nye τονίζουν τη σηµασία της στρατιωτικής εξουσίας για πολιτικές ή στρατιωτικές σχέσεις ενός 
κράτους ή µιας συµµαχίας µε αντίπαλες συµµαχίες (Keohane & Nye, 1989, σ. 25).  
 
Ένα ακόµη χαρακτηριστικό της πολύπλοκης αλληλεξάρτησης είναι η απουσία ιεραρχίας µεταξύ 
των θεµάτων που απασχολούν τα κράτη. Αντίθετα µε τον ρεαλισµό, όπου η ασφάλεια και η 
επιβίωση είναι ζωτικής σηµασίας για τα εθνικά συµφέροντα, η διεθνής ατζέντα της πολύπλοκης 
αλληλεξάρτησης περιλαµβάνει πολυάριθµα ζητήµατα όπου κανένα θέµα δεν κυριαρχεί σταθερά 
σε σχέση µε άλλα, όπως η στρατιωτική ασφάλεια (Keohane & Nye, 1989, σ. 25). Επιπλέον, 
«πολλά ζητήµατα προκύπτουν από αυτό που θεωρείται εγχώρια πολιτική και η διάκριση µεταξύ 
εγχώριων και ξένων ζητηµάτων θολώνει» (Keohane & Nye, 1989, σ. 25).  
 
Τέλος, διαπιστώνουν ότι, όταν έχει δηµιουργηθεί µια πολύπλοκη αλληλεξάρτηση µεταξύ των 
κρατών, η «χαµηλή πολιτική», όπως είναι τα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα, έχει 
µεγαλύτερη σηµασία και βρίσκεται στο επίκεντρο του κρατικού ενδιαφέροντος, εν αντιθέσει µε 
την «υψηλή πολιτική» όπως είναι το ζήτηµα της εθνικής ασφάλειας. Η αλληλεξάρτηση είναι πιο 
εµφανής στις εκβιοµηχανισµένες και πλουραλιστικές χώρες και συνεπώς συνδέεται µε τη 
διαδικασία εκσυγχρονισµού ενός κράτους (Jackson & Sørensen, 2006, σ. 173). 
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3.2	Φιλελευθερισμός	και	διεθνές	εμπόριο	
 
Ο όρος διεθνές εµπόριο σχετίζεται µε την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών από µια χώρα σε µια 
άλλη ή και σε περισσότερες χώρες. Η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η αύξηση της 
οικονοµικής συνεργασίας σε οικονοµικό επίπεδο οδήγησαν στην επέκταση του εµπορίου, των 
οικονοµικών συναλλαγών και των άµεσων ξένων επενδύσεων. Συγκεκριµένα, το εµπόριο 
µεταξύ των κρατών είναι αυτό που διαµορφώνει την έννοια του διεθνούς εµπορίου, ουσιαστικά 
γίνεται λόγος για το σύνολο του εξωτερικού εµπορίου όλων των κρατών σε µια χρονική περίοδο, 
συνήθως ετήσια. Ωστόσο, ο ρόλος του εµπορίου έχει απασχολήσει τους µελετητές της διεθνούς 
πολιτικής οικονοµίας και κυρίως η σχέση του µε την ευηµερία και την ειρήνη των κρατών 
(Μανώλη & Μάρης, 2015, σ. 34). 
 
Το διεθνές εµπόριο διακρίνεται στο διακλαδικό και ενδοκλαδικό εµπόριο. Συγκεκριµένα, το 
διακλαδικό εµπόριο αφορά στην ανταλλαγή προϊόντων που ανήκουν σε διαφορετικό 
παραγωγικό κλάδο. Με τον τρόπο αυτό η κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να εξειδικεύεται στη 
κατασκευή και παραγωγή προϊόντων που θα οδηγήσει στην ανταλλαγή προϊόντων µε άλλες 
χώρες. Ενώ, το ενδοκλαδικό εµπόριο αφορά την ανταλλαγή προϊόντων που ανήκουν στον ίδιο 
παραγωγικό κλάδο µε αποτέλεσµα να υπάρχει ποικιλία και εξέλιξη στην παραγωγή των 
προϊόντων αυτών (Μανώλη & Μάρης, 2015, σ. 34). 
 
Όπως έχει ήδη ειπωθεί, οι υποστηρικτές του φιλελευθερισµού εστιάζουν στον άνθρωπο και στο 
ευρύ φάσµα από το κράτος έως τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στις διεθνείς εξελίξεις. 
Επιπλέον, υποστηρίζουν πως η συνεργασία µπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη, καθώς πιστεύουν 
πως το διεθνές σύστηµα διακατέχεται από αλληλεξάρτηση και όχι από αναρχία (O'Brien & 
Williams, 2011, σσ. 46-47).  
 
Σύµφωνα µε τη φιλελεύθερη άποψη, το διεθνές εµπόριο µπορεί να αποτελέσει τον αρωγό για 
την ανάπτυξη της οικονοµίας και της ευηµερίες των κρατών και κυρίως των αναπτυσσόµενων. 
Η αλληλεξάρτηση και οι σχέσεις που δηµιουργούνται µεταξύ των ανεπτυγµένων και 
αναπτυσσόµενων χωρών µπορεί να ωφελήσει αµφότερες. Για παράδειγµα, οι αναπτυσσόµενες 
χώρες µέσω του διεθνούς εµπορίου, της διεθνούς βοήθειας αλλά και των ξένων κεφαλαίων, 
αποκτούν τεχνολογία και κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της οικονοµίας τους. 
Ενώ από την άλλη πλευρά, οι αναπτυγµένες χώρες έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση 
σε φτηνές πρώτες ύλες, αλλά και στις αγορές τους µε σκοπό την προώθηση των βιοµηχανικών 
προϊόντων τους (Gilpin, 1999, σ. 12). 
 
Οι σηµαντικότερες φιλελεύθερες θεωρίες πολιτικής οικονοµίας που αναπτύχθηκαν και 
επηρέασαν το διεθνές εµπόριο είναι του απόλυτου πλεονεκτήµατος από τον Adam Smith και η 
θεωρία του David Ricardo που αφορά το συγκριτικό πλεονέκτηµα. Συγκεκριµένα, οι θεωρίες 
των Adam Smith και David Ricardo αποτελούν τη βάση της προώθησης ενός ακόµα πιο 
φιλελεύθερου εµπορίου καθώς θεωρούσαν πως η εκάστοτε κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να 
παρεµβαίνει στην οικονοµία και το ελεύθερο εµπόριο (O'Brien & Williams, 2011, σ. 47). 
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Πιο αναλυτικά, το εµπόριο σύµφωνα µε τον Adam Smith έχει οφέλη για τις οικονοµίες όταν 
διεξάγεται µε βάση το απόλυτο πλεονέκτηµα, δηλαδή τα κράτη εξειδικεύονται στα αγαθά που 
παράγουν και στη συνέχεια τα ανταλλάσσουν. Ενώ, ο David Ricardo θεωρεί πως το εµπόριο 
µεταξύ δύο χωρών µπορεί να ωφελήσει και τις δύο χώρες µε την προϋπόθεση ότι κάθε χώρα 
εξαγάγει προϊόντα στα οποία έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα (Cohn, 2009, σσ. 137-138). 
Επιπλέον, µέσω του διεθνούς εµπορίου δηµιουργούνται διάφορα οφέλη για τα κράτη, για 
παράδειγµα, µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες σε αγαθά και υπηρεσίες µεταξύ των κρατών 
αναλόγως µε τις ελλείψεις που παρουσιάζουν. Επιπλέον, τα κράτη αναπτύσσουν την οικονοµία 
τους ενώ παράλληλα προωθείται η οικονοµική ευηµερία και βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των 
πολιτών. 
 
Ωστόσο, τα κράτη εφαρµόζουν διάφορες µεθόδους όπως είναι η κρατική παρέµβαση, που 
συνήθως λαµβάνει τη µορφή περιορισµών στις εισαγωγές και ενίσχυση στις εξαγωγές µε σκοπό 
να προστατέψουν το εµπόριο και την οικονοµία τους. Ο προστατευτισµός για παράδειγµα είναι 
ένα µέτρο που αφορά τις πολιτικές που εφαρµόζονται µε σκοπό να περιορίσουν την εισαγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών και µπορεί να εφαρµοστεί µε διάφορους τρόπους όπως είναι οι δασµοί5, 
οι ποσοστώσεις6, οι επιδοτήσεις7, οι νοµισµατικοί έλεγχοι8, οι διαχειριστικές ρυθµίσεις9 και οι 
εθελούσιοι περιορισµοί εξαγωγών10 (O'Brien & Williams, 2011, σσ. 202-203). 
 
Συµπερασµατικά,  µε τη φιλελευθεροποίηση του εµπορίου κάθε χώρα απέκτησε τη δυνατότητα 
να προµηθεύεται το προϊόν που επιθυµεί. Η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η αύξηση της 
οικονοµικής συνεργασίας οδήγησαν στην ανάπτυξη του εµπορίου, των οικονοµικών 
συναλλαγών και των άµεσων ξένων επενδύσεων ενώ παράλληλα µέσω του ελεύθερου εµπορίου 
βρίσκει πρόσφορο έδαφος η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας και κατ’ επέκταση η ευηµερία 
των πολιτών. 
 
 

                                                        
5 Ο δασµός ουσιαστικά αποτελεί υποχρέωση πληρωµής έναντι αγαθών και υπηρεσιών ενός ξένου προµηθευτή. Δηλαδή είναι 
ένας φόρος στην τιµή των εισαγωγών ο οποίος αυξάνει την τιµή τους για τους καταναλωτές (O'Brien & Williams, 2011, σ. 
202). 
6 Οι ποσοστώσεις αφορούν στην εφαρµογή ενός ποσοτικού περιορισµού έναντι αγαθών και υπηρεσιών από µια άλλη χώρα ή 
περιοχή, καθώς και σε προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας. Δηλαδή, οι ποσοστώσεις είναι συγκεκριµένα όρια που τίθενται 
στην ποσότητα εισαγωγών ή στην αξία τους Ό.π., σ.202. 
7 Οι επιδοτήσεις προσφέρονται σε συγκεκριµένες βιοµηχανίες για να τις βοηθήσουν να είναι ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά 
(π.χ. επιχορηγήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις κλπ) Ό.π., σ.202. 
8 Οι νοµισµατικοί έλεγχοι περιορίζουν τη διαθεσιµότητα ξένου νοµίσµατος για την αγορά ξένων αγαθών (σταθερές 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες µε τον περιορισµό νοµισµατικών εισροών/εκροών) Ό.π., σ.203. 
9 Οι διαχειριστικές ρυθµίσεις περιλαµβάνουν γραφειοκρατικές διαδικασίες συστήµατα προκαταβολικής πληρωµής, ειδικά 
πρότυπα µάρκετινγκ και διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια Ό.π., σ.203. 
10 Οι εθελούσιοι περιορισµοί των εξαγωγών αναφέρονται στην κατάσταση κατά την οποία µια χώρα συµφωνεί να περιορίσει 
τις εξαγωγές της προς µια Τρίτη χώρα (ή χώρες). Αυτή η συµφωνία γίνεται συνήθως επειδή η χώρα (ή χώρες) εισαγωγής 
απειλεί να θέσει δασµούς στα αγαθά της χώρας εξαγωγής Ό.π., σ.203. 
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4.	Σινο-αμερικανικές	οικονομικές	&	εμπορικές	σχέσεις 
 
Η δεκαετία του 1970 υπήρξε καθοριστική για την εδραίωση των διπλωµατικών σχέσεων µεταξύ 
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και Κίνας. Η στροφή της Κίνας προς τη Δύση και το σταδιακό 
άνοιγµα της οικονοµίας της στις ξένες αγορές την οδήγησαν σε συνεργασία µε τις Ηνωµένες 
Πολιτείες. Οι πολιτικές διαφορές των δύο κρατών δεν εµπόδισαν την ραγδαία ανάπτυξη των 
εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων τους.  
 
Χρειάστηκαν περίπου τέσσερις δεκαετίας και αρκετές µεταρρυθµίσεις για να καταφέρει η Κίνα 
να αναπτύξει την οικονοµία της και να αναδειχθεί ως µια από τις µεγαλύτερες οικονοµίες σε 
διεθνές επίπεδο. Πράγµατι, η Λαϊκή Δηµοκρατία της Κίνας κατάφερε µέσα σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα να αναπτύξει την οικονοµία της ώστε να θεωρείται πλέον η δεύτερη µεγαλύτερη 
οικονοµία παγκοσµίως, µετά τις ΗΠΑ. Η στροφή του Mao Zedong προς τις ΗΠΑ ήταν η αρχή 
ώστε να βγει η Κίνα από την αποµόνωση που θα την οδηγούσε στο ανοικτό οικονοµικό διεθνές 
σύστηµα (Παπασωτηρίου, 2013, σ. 313). Μετά τον Mao, ο Deng Xiaoping, καθώς και οι 
Πρόεδροι που τον διαδέχθηκαν, συνέχισε το ελεγχόµενο άνοιγµα της οικονοµίας της Κίνας προς 
την οικονοµία της αγοράς, την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και τις ξένες επενδύσεις µε 
αποτέλεσµα να εξελιχθεί σε µια µεγάλη παγκόσµια οικονοµία. 
 
Για παράδειγµα, ύστερα από το άνοιγµα της οικονοµίας της Κίνας στις ξένες αγορές, το διµερές 
εµπόριο µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αυξήθηκε σηµαντικά από 2 δισεκατοµµύρια δολάρια που ήταν 
το 1979 σε 636 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2017 (Morrison, 2018, σ. 2). Σύµφωνα µε επίσηµα 
αµερικανικά στατιστικά στοιχεία, η Κίνα είναι η µεγαλύτερη πηγή εισαγωγών για τις ΗΠΑ, ο 
δεύτερος µεγαλύτερος εµπορικός της εταίρος και, µετά τον Καναδά και το Μεξικό, αποτελεί την 
τρίτη µεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τις ΗΠΑ (Lawrence, 2013, σ. 27). Επιπλέον, οι 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις στην Κίνα οδήγησαν, µεταξύ άλλων, σε µείωση των δασµών 
εισαγωγής. Με τη µείωση των δασµών εισαγωγής, µειώνοντας έτσι τα εµπορικά εµπόδια, η 
κινεζική κυβέρνηση είχε ως στόχο να καταστήσει την αγορά της πιο ελκυστική για τις ξένες 
επενδύσεις λόγω της εύκολης πρόσβασης που προσέφερε.  
 
Πράγµατι, το άνοιγµα της οικονοµίας προς τις ξένες αγορές οδήγησε την Κίνα στη συνεργασία 
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Συγκεκριµένα, πολλές εταιρείες αµερικανικών συµφερόντων βρήκαν 
πρόσφορο έδαφος στη Λαϊκή Δηµοκρατία της Κίνας για να αναπτύξουν την επιχειρηµατική τους 
δραστηριότητα. Εταιρείες όπως η Coca – Cola και η General Motors καθώς και εκατοντάδες 
µικρές επιχειρήσεις, ακόµη και µεµονωµένοι επιχειρηµατίες, στράφηκαν προς στην Κίνα. Μέχρι 
το 1986, περισσότερες από 300 αµερικανικές εταιρείες είχαν συνάψει συµβάσεις στην Κίνα 
αξίας άνω των 2,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων (U.S. Embassy & Consulates in China, 2018). 
 
Επιπλέον, µε την έγκριση των Ηνωµένων Πολιτειών, τον Δεκέµβριο του 2001 η Κίνα εισήχθη 
στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) όπου της πρόσφερε αρκετά οικονοµικά 
πλεονεκτήµατα αλλά και ενίσχυσε τις σινο-αµερικανικές οικονοµικές σχέσεις. Επιπρόσθετα, η 
συµµετοχή της Κίνας στον Π.Ο.Ε. προκάλεσε περαιτέρω υλοποιήσεις οικονοµικών 
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µεταρρυθµίσεων εντός της χώρας, µε σκοπό την επέκταση της ευηµερίας του πληθυσµού, την 
περαιτέρω ελευθέρωση του εµπορίου και την επίτευξη µεγαλύτερης ολοκλήρωσης στην 
παγκόσµια κοινότητα (Dong, 2010, σ. 193). 
 
Παράλληλα, την ίδια περίοδο έλαβαν χώρα συζητήσεις υψηλού επιπέδου µεταξύ Washington 
και Πεκίνου κυρίως στους τοµείς του εµπορίου και των επενδύσεων11. Μέσω αυτών των 
διαλόγων η Washington προσπάθησε όχι µόνο να επιλύσει σηµαντικές εµπορικές και 
επενδυτικές διαφορές µε την Κίνα, αλλά ενθάρρυνε το Πεκίνο να ακολουθήσει πολιτικές 
προσανατολισµένες στα διεθνή πρότυπα, αλλά και να καταστεί πιο υπεύθυνο µέλος του Π.Ο.Ε. 
(Office of the United States Trade Representative, 2018c).  
 
Ωστόσο, η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 που ξέσπασε στις Ηνωµένες Πολιτείες και 
επηρέασε αρνητικά τις περισσότερες οικονοµίες παγκοσµίως, έφερε ακόµα πιο κοντά την 
Washington µε το Πεκίνο καθώς η Κίνα αγόρασε µέρος του εξωτερικού χρέους των ΗΠΑ το 
οποίο ανέρχεται περίπου στα 1,2 τρισεκατοµµύρια δολάρια (U.S. Department of The Treasury, 
2018).  
 
Πράγµατι, ο τότε Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών Barack Obama στην προσπάθειά του να 
τονώσει την οικονοµία της χώρας του και µε τη διπλωµατία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, 
προσπάθησε να φέρει τις ΗΠΑ πιο κοντά µε χώρες όπως η Κίνα, µε διµερείς και πολυµερείς 
συνεργασίες σε οικονοµικό και εµπορικό επίπεδο. Η επίσηµη επίσκεψη του Barack Obama στην 
Κίνα το Νοέµβριο του 2009 επισφράγισε την συνεργασία των δύο χωρών όπου σε οµιλία του σε 
φοιτητές στη Σαγκάη τόνισε πως οι καλές διµερείς εµπορικές σχέσεις των ΗΠΑ µε την Κίνα 
«µπορούν να φέρουν την ευηµερία» (EURO2day, 2009).  
 
Η στρατηγική της συνεργασίας που ακολούθησε η κυβέρνηση του Προέδρου Barack Obama 
είχε ως αποτέλεσµα µια σειρά συµφωνιών σε οικονοµικό και εµπορικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, 
το 2010 στην 21η Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής ΗΠΑ – Κίνας για το Εµπόριο και τις Εµπορικές 
Συναλλαγές (Joint Commission on Commerce and Trade, JCCT) συµφωνήθηκαν σηµαντικές 
πρωτοβουλίες σε διάφορους τοµείς, όπως στην τεχνολογία, την ενέργεια και τις δηµόσιες 
συµβάσεις. Επίσης, υπεγράφησαν συµφωνίες που αφορούσαν τη γεωργική συνεργασία, τις 
εξαγωγές σόγιας και την προώθηση επενδύσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες (Office of the United 
States Trade Representative, 2010).  
 
Επιπρόσθετα, στον Στρατηγικό και Οικονοµικό Διάλογο (Strategic & Economic Dialogue, 
S&ED), που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2014 στο Πεκίνο, συζητήθηκαν µεταξύ άλλων η 

                                                        
11 Προκειµένου να υπάρξει περιθώριο για περαιτέρω διµερείς συζητήσεις και για τη δυνατότητα επίλυσης των οικονοµικών 
διαφορών οι ΗΠΑ και η Κίνα ίδρυσαν δύο fora την Μικτή Επιτροπή ΗΠΑ-Κίνας για το Εµπόριο και τις Εµπορικές 
Συναλλαγές (Joint Commission on Commerce and Trade, JCCT) που ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί το κύριο φόρουµ για την 
αντιµετώπιση των διµερών εµπορικών ζητηµάτων και της προώθησης των εµπορικών ευκαιριών µεταξύ των Ηνωµένων 
Πολιτειών και της Κίνας και τον Στρατηγικό και Οικονοµικό Διάλογο (Strategic & Economic Dialogue, S&ED) που 
δηµιουργήθηκε το 2009 από τον Αµερικανικό Πρόεδρο Barack Obama και τον Κινέζο οµόλογό του Hu Jintao. 
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ενίσχυση της ανάπτυξης και η προώθηση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και στις δύο χώρες, 
ώστε να συνεχιστεί η υποστήριξη της σταθερής παγκόσµιας ανάκαµψης και να εξασφαλιστεί η 
εγχώρια ανάπτυξή τους που θα υποστηρίζει µια ισχυρή, βιώσιµη και ισορροπηµένη παγκόσµια 
ανάπτυξη. Η Washington και το Πεκίνο δεσµεύθηκαν να σηµειώσουν περαιτέρω πρόοδο στην 
ενίσχυση της συνεργασίας στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής, στην προώθηση του ανοικτού 
εµπορίου και των επενδύσεων, στην ενίσχυση της παγκόσµιας συνεργασίας και των διεθνών 
κανόνων και στην προώθηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας (U.S. Embassy & 
Consulates in China, 2014). 
 
Ωστόσο, παρόλο που οι εµπορικές σχέσεις των δύο χωρών έχουν σηµειώσει αρκετή πρόοδο, δεν 
παραλείπονται οι εντάσεις στις µεταξύ τους οικονοµικές σχέσεις. Η αµερικανική πλευρά θεωρεί 
πως οι διαφορές αυτές προέρχονται από τις κρατικές πολιτικές που υιοθετεί η Κίνα που 
αποτελούν εµπόδιο στις εµπορικές και επενδυτικές ροές. Η εκτεταµένη κυβερνητική 
κατασκοπεία της Κίνας έναντι των αµερικανικών επιχειρήσεων, η µη αυστηρή επιβολή 
συστήµατος προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και οι παρεµβατικές 
πολιτικές από την κυβέρνηση µε σκοπό να επηρεάσουν την αξία του νοµίσµατός τους είναι 
µερικές από τις αιτίες που επηρεάζουν αρνητικά τα οικονοµικά συµφέροντα των ΗΠΑ και έχουν 
συµβάλει σε απώλειες θέσεων εργασίας σε ορισµένους τοµείς στο εσωτερικό των ΗΠΑ 
(Morrison, 2018, σ. 2). Για τους λόγους αυτούς ο Πρόεδρος Donald Trump, για να µπορέσει να 
εξισορροπήσει τις εµπορικές σχέσεις των δύο χωρών, δεσµεύτηκε να υιοθετήσει µια πιο 
επιθετική στάση προς την Κίνα µε σκοπό να µειώσει το εµπορικό έλλειµα που υφίσταται µεταξύ 
των δύο χωρών και να προωθήσει ένα πιο ελεύθερο και δίκαιο εµπόριο. 
 
Οι κυρώσεις και συγκεκριµένα η αύξηση δασµών επί των εισαγωγών αποτελούν µέσο άσκησης 
της οικονοµικής εξωτερικής πολιτικής και συγκεκριµένα της οικονοµικής διπλωµατίας, που 
στόχο έχουν την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της χώρας που λαµβάνει τα µέτρα 
αυτά. Πράγµατι, στις 8 Μαρτίου 2018, ο Πρόεδρος Donald Trump ανακοίνωσε πως θα επιβάλλει 
πρόσθετους δασµούς στις εισαγωγές χάλυβα κατά 25% και στις εισαγωγές αλουµινίου κατά 
10%, µε τη δικαιολογία της «εθνικής ασφάλειας» στοχεύοντας να πλήξει την κινεζική 
παραγωγή, ενώ στις 2 Απριλίου 2018, το Πεκίνο αύξησε τους δασµούς σε εισαγωγές από τις 
ΗΠΑ κυρίως σε γεωργικά προϊόντα αξίας περίπου 3 δισεκατοµµυρίων δολαρίων (BankingNews, 
2018). Μέχρι τον Σεπτέµβριο του 2018 πραγµατοποιήθηκαν αρκετές επιβολές δασµών 
εκατέρωθεν σε διάφορα βιοµηχανικά και γεωργικά προϊόντα µε σκοπό να προστατέψουν και οι 
δύο χώρες τα οικονοµικά τους συµφέροντα.  
 
Σύµφωνα µε τον Thomas J. Donohue12 η επίλυση των εµπορικών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν οι αµερικανικές επιχειρήσεις κρίνεται απαραίτητη, όµως η στρατηγική της 
αύξησης των δασµών αντί να λύνει το πρόβληµα το επιβαρύνει. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελούν οι τιµές του χάλυβα που είναι 50% υψηλότερες από ό,τι στην Ευρώπη και το υψηλό 
κόστος των υλικών προκαλεί ανησυχία στους εργολάβους και αβεβαιότητα στην επιχειρηµατική 

                                                        
12 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου. 
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κοινότητα. Επίσης, επισηµαίνει πως οι ενέργειες αυτές θα έχουν ως αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις 
να χάσουν πελάτες, οι εργαζόµενοι να χάσουν τις δουλειές τους και να µειωθεί το εισόδηµα των 
Αµερικανών καταναλωτών καθώς µέσω των υψηλών φόρων και των υψηλών τιµών δεν θα 
µπορούν να ανταπεξέλθουν οικονοµικά στις υποχρεώσεις τους (Donohue, 2018).  
 
Παρόλες τις οικονοµικές και εµπορικές τους διαφορές οι δύο πλευρές είναι πρόθυµες να 
συνοµιλήσουν ώστε να βρεθεί λύση και να συνεχιστούν οι οικονοµικές και εµπορικές τους 
σχέσεις. Σειρά συνοµιλίων και διαπραγµατεύσεων, από υψηλόβαθµα στελέχη των δύο 
κυβερνήσεων και µε την οικονοµική διπλωµατία των δύο χωρών να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, 
πραγµατοποιούνται µε σκοπό να τερµατιστεί ο εµπορικός πόλεµος µεταξύ των δύο χωρών, όπου 
πολλοί αναλυτές εκτιµούν πως θα είναι επιζήµιος όχι µόνο για τις χώρες αυτές αλλά και για την 
παγκόσµια οικονοµία καθώς κλονίζεται η σταθερότητά της.  

Πράγµατι, στη σύνοδο κορυφής των G20, που έλαβε χώρα µεταξύ 30 Νοεµβρίου 2018 και 1 
Δεκεµβρίου 2018 στο Buenos Aires, οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Κίνα συµφώνησαν σε 
ανακωχή ενενήντα (90) ηµερών στον µεταξύ τους εµπορικό πόλεµο. Το υπουργείο Εξωτερικών 
της Κίνας χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «πολύ επιτυχηµένη» και πως «οι δύο πλευρές πρότειναν 
σειρά εποικοδοµητικών σχεδίων για το πώς να επιλύσουν σωστά τις υπάρχουσες διαφορές τους». 
Τέλος, ο Λευκός Οίκος, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping συµφώνησε να 
«διαπραγµατευτεί αµέσως την καταναγκαστική µεταφορά τεχνολογίας, την προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, τους µη δασµολογικούς φραγµούς και την κλοπή µέσω Διαδικτύου», 
ωστόσο ο Πρόεδρος Trump τόνισε πως αν δεν εξευρεθεί συµφωνία µε την Κίνα, στο χρονικό 
περιθώριο που έχει οριστεί, θα συνεχίσει την αύξηση των δασµών (Bradsher & Rappeport, 
2018). 

 

4.1	Εμπορικές	σχέσεις	ΗΠΑ	-	Κίνας	
 
Μετά την επίτευξη του ανοίγµατος της οικονοµίας της Κίνας στις ξένες αγορές οι εµπορικές 
σχέσεις µεταξύ Η.Π.Α και Κίνας συνέχισαν να αυξάνονται σε ετήσια βάση. Εξετάζοντας τις 
σχέσεις τους, οι οικονοµικές και ιδιαίτερα οι εµπορικές σχέσεις αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 
σηµαντικές και συνιστούν σηµαντική συνιστώσα στην πορεία της ενίσχυσης της συνεργασίας 
και της ενίσχυσης των διµερών σχέσεων.  
 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών µεταξύ ΗΠΑ 
και Κίνας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε χρονικό διάστηµα περίπου 10 ετών, παράλληλα όµως 
µε την αύξηση των εισαγωγών και εξαγωγών αυξάνεται αισθητά και το εµπορικό έλλειµα. 
Σύµφωνα µε το Γραφείο του Εµπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωµένων Πολιτειών, το εµπόριο 
αγαθών και υπηρεσιών για το 2017 ανήλθαν περίπου στα 710.4 δισεκατοµµύρια δολάρια, οι 
εξαγωγές ανήλθαν στα 187.5 δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ οι εισαγωγές στα 522.9 
δισεκατοµµύρια δολάρια. Επιπλέον, το εµπορικό έλλειµα των ΗΠΑ µε την Κίνα ήταν 335.4 
δισεκατοµµύρια δολάρια (Office of the United States Trade Representative, 2018c).  
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Έτος Εξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο 

2009 69,496.7 296,373.9 -226,877.2 

2010 91,911.1 364,952.6 -273,041.6 

2011 104,121.5 399,371.2 -295,249.7 

2012 110,516.6 425,619.1 -315,102.5 

2013 121,746.2 440,430.0 -318,683.8 

2014 123,657.2 468,474.9 -344,817.7 

2015 115,873.4 483,201.7 -367,328.3 

2016 115,545.5 462,542.0 -346,996.5 

2017 129,893.6 505,470.0 -375,576.4 

2018 102,493.5 446,964.2 -344,470.7 
Πίνακας 1.Εμπόριο Αγαθών ΗΠΑ με την Κίνα, (σε δις. δολάρια), 2009-2018 (Πηγή: US Census Bureau, 
Trade in Goods with China, 2018)13 

 
 
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι εµπορικοί εταίροι των Ηνωµένων 
Πολιτειών για το έτος 2017 όπου την πρώτη θέση κατέχει η Κίνα. Σύµφωνα µε το Γραφείο του 
Εµπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωµένων Πολιτειών, το σύνολο εισαγωγών και εξαγωγών 
έφτασε τα 635.4 δισεκατοµµύρια δολάρια. Οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 129.9 
δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ οι εισαγωγές έφτασαν τα 505.5 δισεκατοµµύρια δολάρια. 
Επιπλέον, σύµφωνα µε το Υπουργείο Εµπορίου οι εξαγωγές των Ηνωµένων Πολιτειών σε αγαθά 
και υπηρεσίες στην Κίνα δηµιούργησαν κατ’ εκτίµηση 911.000 θέσεις εργασίας το 2015 (Office 
of the United States Trade Representative, 2018a).  
 
 

 

 

 
 
 

                                                        
13 From Census Bureau, Trade in Goods with China, 2018) https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html 
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Πίνακας 2.Κυριότεροι Εμπορικοί Εταίροι των ΗΠΑ (2017) (Πηγή: Statista, 2018)14 

 
 
Σύµφωνα µε την έκθεση του W. Morrison, προς το Κογκρέσο, oι εξαγωγές εµπορευµάτων των 
ΗΠΑ προς την Κίνα το 2017 ανήλθαν στα 115,6 δισ. δολάρια, σηµειώνοντας αύξηση 12,8% σε 
σχέση µε το 2016. Επιπλέον, η Κίνα βρέθηκε στην τρίτη θέση ως µια από τις µεγαλύτερες αγορές 
εξαγωγικών εµπορευµάτων των ΗΠΑ µετά τον Καναδά και το Μεξικό (βλ. Γράφηµα 1).  
 
 
 

                                                        
14 From Statista https://www.statista.com/statistics/186601/ranking-of-the-largest-trading-partners-for-us-imports-in-2010/ 
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Γράφημα 1.Top 5 U.S. Merchandise Export Markets in 2017 ($ in billions), (Πηγή: Morrison, 2018)15 

Επίσης, η Κίνα αποτέλεσε τη δεύτερη µεγαλύτερη αγορά αµερικανικών γεωργικών εξαγωγών 
για το 2017, που η αξία ανήλθε στα 19,6 δισεκατοµµύρια δολάρια, από τα οποία το 63% 
αποτελούνταν από σόγια. Από το 2000 έως το 2017, το µερίδιο των συνολικών εξαγωγικών 
εµπορευµάτων των ΗΠΑ προς την Κίνα αυξήθηκε από 2,1% σε 8,4%. Όπως αναφέρεται στον 
Πίνακα 3, τα τέσσερα πρώτα προϊόντα των Ηνωµένων Πολιτειών που εξάγονται στην Κίνα για 
το έτος 2017 ήταν τα αεροδιαστηµικά προϊόντα, κυρίως µη στρατιωτικά αεροσκάφη και 
ανταλλακτικά, ελαιούχοι σπόροι και σπόροι κυρίως σόγιας, µηχανοκίνητα οχήµατα και 
ηµιαγωγοί και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα (Morrison, 2018, σ. 7).  
 

NAIC       Change 
Code Products 2016 2017 2016-2017 
3364 AEROSPACE PRODUCTS & PARTS 14,578 16,273 11,6% 
1111 OILSEEDS & GRAINS 15,524 13,724 -11,6% 
3361 MOTOR VEHICLES 8,317 10,071 21,1% 

3344 SEMICONDUCTORS & OTHER ELECTRONIC COMPONONENTS 6,686 6,887 3,0% 

2111 OIL & GAS 1,448 6,856 373,5% 
9100 WASTE AND SCRAP 5,182 5,625 8,5% 

3345 NAVIGATIONAL/MEASURING/MEDICAL/CONTROL INSTRUMENTS 5,466 5,582 2,1% 

3251 BASIC CHEMICALS 4,595 4,897 6,6% 
3252 RESIN, SYN RUBBER, ARTF & FIBER/FIL 3,577 4,123 15,3% 
3254 PHARMACEUTICALS & MEDICINES 2,818 3,401 20,7% 
Total   115,602 130,370 12,8% 

Πίνακας 3.Major U.S. Exports to China in 2017 : NAIC 4-Digit Level ($ in millions and percentage change), (Πηγή: 
Morrison, 2018)16 

                                                        
15 From Morrison 2018, China - U.S. Trade Issues https://fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf 
16 From Morrison 2018, China - U.S. Trade Issues https://fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf 
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Από το 2002 έως το 2017, οι εξαγωγές των ΗΠΑ προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 491%, 
ταχύτερα από το ρυθµό αύξησης των εξαγωγών των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε από τις 10 πρώτες 
αγορές εξαγωγών το 2017 (βλ. Γράφηµα 2) (Morrison, 2018, σ. 7).  
 

 
Γράφημα 2.Major U.S. Merchandise Export Markets (Πηγή: Morrison, 2018)17 

 
 
Επιπρόσθετα, η Κίνα αποτέλεσε τη µεγαλύτερη πηγή εισαγωγής εµπορευµάτων στις ΗΠΑ για 
το 2017, που η αξία έφτασε στα 506 δισ. δολάρια, αυξηµένη κατά 9,3% σε σχέση µε το 2016. 
Το µερίδιο της Κίνας στις συνολικές εισαγωγές εµπορευµάτων των ΗΠΑ αυξήθηκε από 8,2% 
το 2000 σε 21,6% το 2017. Οι πέντε πρώτες εισαγωγές των ΗΠΑ από την Κίνα για το 2017 ήταν 
ο εξοπλισµός επικοινωνιών, ο εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών, διάφορα µεταποιηµένα 
εµπορεύµατα όπως παιχνίδια, ένδυση και ηµιαγωγών και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων 
(βλ. Πίνακα 4). Επίσης, η Κίνα το 2017, ήταν η τέταρτη µεγαλύτερη πηγή γεωργικών εισαγωγών 
από τις ΗΠΑ που ανέρχεται στα 4,5 δισεκατοµµύρια δολάρια (Morrison, 2018, σσ. 8-12). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17 From Morrison 2018, China - U.S. Trade Issues https://fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf 
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NAIC       Percent Change 
Code Products 2016 2017 2016-2017 

3342 COMMUNICATION EQUIPMENT 65,674 77,957 18,7% 

3341 COMPUTER EQUIPMENT 52,180 58,609 12,3% 

3399 MISCELLANEOUS MANUFACTURED 
COMMODITIES 34,408 36,497 6,1% 

3152 APPAREL 25,483 24,559 -3,6% 

3344 SEMICONDUCTORS & OTHER ELECTRONIC 
COMPONENTS 18,903 23,158 22,5% 

3371 HOUSHOLD & INDUSTRIAL FURN & KITCHEN 
CABINETS 16,535 18,222 10,2% 

3352 HOUSEHHOLD APPLIANCES AND MISC 
MACHINES 14,062 14,494 3,1% 

3162 FOOTWEAR 14,620 14,074 -3,7% 
3261 PLASTIC PRODUCTS 12,319 13,771 11,8% 
3363 MOTOR VEHICLE PARTS 13,117 13,533 3,2% 
Total   462,618 505,597 9,3% 

Πίνακας 4.Major U.S. Merchandise Imports in 2017 : NAIC 4-Digit Level ($ in millions and percentage change), 
(Πηγή: Morrison, 2018)18 

Παρόλο που η Κίνα είναι η τρίτη µεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τις ΗΠΑ (Office of the 
United States Trade Representative, 2018a), οι οικονοµικοί και εµπορικοί αναλυτές βλέπουν τη 
δυνατότητα της Κίνας να εξελιχθεί σε µια εκτεταµένη εµπορική αγορά, σε περίπτωση που 
εφαρµοστούν περαιτέρω ολοκληρωµένες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες µέχρι στιγµής 
λειτουργούν ως τροχοπέδη για τις σινο-αµερικανικές εµπορικές σχέσεις (Morrison, 2017, σ. 9). 
Συνεπώς, η εφαρµογή περαιτέρω µεταρρυθµίσεων, οι οποίες οδηγούν σε περαιτέρω ανάπτυξη 
της οικονοµίας, θα οδηγήσει και σε αυξηµένη ζήτηση ξένων αγαθών και υπηρεσιών. 
 
Όπως έχει ήδη ειπωθεί, το εµπορικό έλλειµα των ΗΠΑ µε την Κίνα ήταν ένας από τους λόγους 
που οδήγησε την κυβέρνηση Trump να δροµολογήσει την επιβολή των δασµών. Το εµπορικό 
έλλειµα είναι τεράστιο και αναµένεται να συνεχίσει να αυξάνεται (βλ. Πίνακα 1). Οι εµπορικοί 
αναλυτές επισηµαίνουν πως το εµπορικό ισοζύγιο επηρεάζει τις διµερείς εµπορικές σχέσεις 
καθώς κρίνουν ότι η πολιτική που ακολουθεί η Κίνα είναι άδικη για τις ΗΠΑ και βλάπτουν την 
οικονοµία της (Lawrence, 2013, σ. 60).  
 
Με τη σειρά τους, οι Κινέζοι αξιωµατούχοι δεν αναλαµβάνουν την ευθύνη για το εµπορικό 
έλλειµµα των Η.Π.Α. και επιρρίπτουν ευθύνες στις Η.Π.Α. αναφορικά µε τους ελέγχους στις 
εξαγωγές προηγµένης τεχνολογίας (Lawrence, 2013, σ. 40). Μια άλλη εξήγηση για το εµπορικό 
έλλειµµα, που προσφέρουν οι αναλυτές, είναι η παγκόσµια αλυσίδα εφοδιασµού. Συγκεκριµένα, 
αναφέρονται στην πρακτική ότι για την παραγωγή ενός στοιχείου χρησιµοποιούνται εξαρτήµατα 

                                                        
18 From Morrison 2018, China - U.S. Trade Issues https://fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf 
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που κατασκευάζονται σε άλλες χώρες και η Κίνα να αποτελεί τον τελικό προορισµό όπου 
συναρµολογείται το προϊόν. Με αποτέλεσµα, στα στατιστικά δεδοµένα η συνολική αξία των 
προϊόντων να υπολογίζεται ότι προέρχεται από την Κίνα (Lawrence, 2013, σ. 40).  
 
Εν κατακλείδι, οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις των δύο χωρών τις τελευταίες δεκαετίες 
έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά, εξαιτίας του ανοίγµατος της οικονοµίας της Κίνας σε ξένες 
αγορές, µε αποτέλεσµα την αύξηση της αλληλεξάρτησής τους. Η ενίσχυση της συνεργασίας 
στην προώθηση του ανοικτού και δίκαιου εµπορίου, της οικονοµικής πολιτικής και η τήρηση 
των διεθνών κανόνων µπορούν να οδηγήσουν στην παγκόσµια χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. 
Οποιαδήποτε µη επίλυση των εµπορικών και οικονοµικών τους διαφορών αφενός θα έχει κόστος 
και στα δύο κράτη αλλά αφετέρου θα επηρεάσει αρνητικά την παγκόσµια οικονοµία και 
σταθερότητα αυτής. 
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5.	Συμπεράσματα	
 
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, αναλύθηκε ο ρόλος της οικονοµικής διπλωµατίας και του 
διεθνούς εµπορίου στη διατήρηση της ευηµερίας και ειρήνης µεταξύ των κρατών. Οι δύο χώρες 
που µελετήθηκαν, οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και η Κίνα, επιλέχθηκαν λόγο των 
εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων που διατηρούν τις τελευταίες δεκαετίες. Τα αυτά κράτη 
αποτελούν τις δύο µεγαλύτερες οικονοµίες παγκοσµίως όπου οι οικονοµικές και εµπορικές τους 
δραστηριότητες επηρεάζουν όχι µόνο τις διµερείς τους σχέσεις αλλά και τη σταθερότητα στο 
παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  
 
Πράγµατι, απώτερος σκοπός των κρατών είναι η ανάπτυξη των οικονοµικών τους σχέσεων ώστε 
να βελτιώσουν αφενός την οικονοµική τους θέση και αφετέρου να αυξήσουν την επιρροής τους. 
Η οικονοµική διπλωµατία, αποτελεί το µέσο που οδηγεί στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων, 
όπου λειτουργεί ως άξονας της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους και συµβάλει στην επίτευξη 
των στόχων αυτών µε οικονοµικά µέσα όπως είναι το εµπόριο, οι άµεσες ξένες επενδύσεις και 
η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία. 
 
Στο παρελθόν οι ένοπλες συγκρούσεις αποτελούσαν στρατηγική µέσω της οποίας µπορούσε ένα 
κράτος να ασκήσει επιρροή σε ένα άλλο. Ωστόσο, µε την ανάπτυξη της παγκοσµιοποίησης και 
του ελεύθερου εµπορίου οι επενδύσεις, το εµπόριο και η εξωτερική βοήθεια αποτελούν πλέον 
πρακτικές που µπορούν να ενισχύσουν την εθνική ασφάλεια, να προωθήσουν την εξωτερική 
πολιτική αλλά και να βοηθήσουν στην επιρροή των συµµάχων. 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η οικονοµική διπλωµατία αποτελεί ένα από τα µέσα που χρησιµοποιεί η 
εκάστοτε χώρα για την απόκτηση ή και ενίσχυση της ισχύος της, ενώ παράλληλα ως εργαλείο 
της εξωτερικής πολιτικής στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον προστατεύει και προωθεί τα 
οικονοµικά συµφέροντα. Σκοπός της οικονοµικής διπλωµατίας είναι η προώθηση και επίτευξη 
των οικονοµικών στόχων ενός κράτους. Μέσω των οικονοµικών κυρώσεων ή απειλής της 
επιβολής τους ή ακόµα και η παροχή οικονοµικής βοήθειας, µπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη των πολιτικών στόχων που θέτει ένα κράτος. Ενώ, µε τη χρησιµοποίηση διπλωµατικών 
µέσων στοχεύει στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και ενισχύει τη διεθνή 
δραστηριότητα µιας επιχείρησης µε σκοπό να αναπτυχθεί η οικονοµική πολιτική του κράτους. 
 
Η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η αύξηση της οικονοµικής συνεργασίας σε οικονοµικό 
επίπεδο οδήγησαν στην επέκταση του εµπορίου, των οικονοµικών συναλλαγών και των άµεσων 
ξένων επενδύσεων. Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές του φιλελευθερισµού θεωρείται πως η 
συνεργασία είναι ένα παιχνίδι θετικού αθροίσµατος από το οποίο τα κράτη µπορούν να 
αποκτήσουν αµοιβαία κέρδη “win-win” κερδίζω - κερδίζεις (O'Brien & Williams, 2011, σ. 49). 
 
Ένα ανοικτό διεθνές εµπόριο µπορεί να προσφέρει πλεονεκτήµατα και οφέλη στις χώρες που το 
υποστηρίζουν. Οι ΗΠΑ καθώς και η Κίνα είναι υποστηρικτές ενός ελεύθερου και δίκαιου 



- 24 - 
 

εµπορίου καθώς µέσω αυτού η οικονοµία τους αναπτύσσεται και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών 
τους βελτιώνεται συνεχώς.  
 
Το 2011 από την υπηρεσία έρευνας του αµερικανικού Κογκρέσου παρουσιάστηκε έρευνα 
σύµφωνα µε την οποία δίνεται έµφαση στην εθνική ασφάλεια της χώρας µέσω του συνδυασµού 
σκληρής και ήπιας ισχύος (Nanto, 2011). Συγκεκριµένα, εθνική ασφάλεια σηµαίνει πως οι 
πολίτες που διαµένουν στη χώρα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε υλικά αγαθά στο εσωτερικό 
και εξωτερικό, αλλά και να νιώθουν ασφαλείς χωρίς να υπάρχει φόβος επίθεσης από 
εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Η οικονοµική ασφάλεια, αποτελεί προέκταση της 
εθνικής ασφάλειας, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να διεκδικήσουν ή και να 
εξασφαλίσουν την ευηµερία και την ευτυχία τους19. Εξάλλου η συνταγµατικά κατοχυρωµένη 
ελευθερία της επιδίωξης της ευτυχίας προϋποθέτει πως το Κράτος εγγυάται και την οικονοµική 
ασφάλεια. Η εθνική ασφάλεια των Ηνωµένων Πολιτειών µέσω της εξωτερικής πολιτικής και της 
ήπιας ισχύος µπορεί να οδηγήσει στην ευηµερία καθώς µε τον τρόπο αυτό αποκτούνται 
σύµµαχοι χωρίς να είναι απαραίτητη µια στρατιωτική παρέµβαση. 
 
Μέσω του ελεύθερου εµπορίου, οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των χωρών και η 
αλληλεξάρτηση που προκαλείται ευνοεί όλες τις χώρες. Αυτό επιτυγχάνεται, καθώς µέσω του 
διεθνούς εµπορίου, των άµεσων ξένων επενδύσεων και της διεθνούς βοήθειας, οι 
αναπτυσσόµενες χώρες αποκτούν κεφάλαια, τεχνολογία και τεχνογνωσία που είναι απαραίτητα 
για την προώθηση της οικονοµικής τους ανάπτυξης, ενώ οι αναπτυγµένες χώρες αποκτούν 
πρόσβαση σε αγορές που διαθέτουν φθηνές πρώτες ύλες. 
 
Η εδραίωση της παγκοσµιοποίησης και η αύξηση της αλληλεξάρτησης έχουν οδηγήσει τα κράτη 
να αναδιαµορφώσουν την εξωτερική τους πολιτική όπου δίνουν έµφαση σε οικονοµικά 
ζητήµατα και χρησιµοποιούν πολιτικά εργαλεία για οικονοµικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, η 
οικονοµική διπλωµατία λειτουργεί καταλυτικά για την επίτευξη των εθνικών στόχων µε τη 
χρησιµοποίηση ειρηνικών µέσων και την αποφυγή πολέµων.  
 
Για παράδειγµα το άνοιγµα της κινεζικής οικονοµίας στις ξένες αγορές και η προσέλκυση ΑΞΕ 
ενισχύει αφενός την εσωτερική οικονοµία και αφετέρου µπορεί να ενισχύσει τις διπλωµατικές 
σχέσεις µε τα κράτη προέλευσης των ΑΞΕ. Αρκετές πολυεθνικές εταιρείες, κυρίως 
αµερικανικών συµφερόντων, έχουν εγκατασταθεί στην Κίνα εξαιτίας του σχετικά χαµηλού 
κόστους εργασίας. Το 2013 η Κεντρική Επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κίνας 
ανακοίνωσε µεταρρυθµιστικό σχέδιο που πρότεινε µεταρρυθµίσεις που έπρεπε να 
πραγµατοποιηθούν για το περαιτέρω άνοιγµα της οικονοµίας. Το εν λόγω σχέδιο παρότρυνε τις 
ξένες εταιρείες να επενδύσουν σε ένα ευρύτερο φάσµα υπηρεσιών όπως στον τουρισµό, στις 
υπηρεσίες και στην υγεία. Επιπλέον, η κεντρική κυβέρνηση προχώρησε στην υιοθέτηση νόµων 
όπου επιτρέπουν στους ξένους επενδυτές να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην κινεζική αγορά 

                                                        
19 Σύµφωνα µε τη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών (4 Ιουλίου 1776) και του Συντάγµατος της χώρας, 
αποτελεί κατοχυρωµένο δικαίωµα η επιδίωξη της ευτυχίας (The Declaration of Independence, 1995), (The Constitution of the 
United States, 2018). 
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και υπηρεσίες (China Outlook 2015, 2015). Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων έχει ως 
αποτέλεσµα την ανάπτυξη της οικονοµίας, την καταπολέµηση της ανεργίας, καθώς 
δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, αλλά και τη στενότερη συνεργασία µεταξύ των χωρών 
προέλευσης των ΑΞΕ αλλά και της χώρας υποδοχής.  
 
Οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν δώσει έµφαση στην ανάπτυξη της οικονοµικής τους 
διπλωµατίας όπου µέσω των οργανισµών και των υπηρεσιών που έχουν θεσπίσει αποδεικνύεται 
πως πλέον βασικός τους στόχος για την επίτευξη των οικονοµικών συµφερόντων τους δεν είναι 
οι στρατιωτικές συγκρούσεις, αλλά η συνεργασία και η επίλυση των διαφορών τους µε ειρηνικά 
µέσα. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνέπειες θα είναι αρνητικές αν αµφότερες οι χώρες αυτές 
υποβαθµίσουν τη σχέση τους καθώς θα προκληθούν ταραχές και επιπτώσεις στην παγκόσµια 
οικονοµία. Επιπλέον, ενδέχεται να αυξηθεί η ένταση σε όλη την Ασιατική περιοχή καθώς καµία 
χώρα δεν θα επιθυµεί να επιλέξει µεταξύ της Κίνας ή των Ηνωµένων Πολιτειών.  
 
Παρόλες τις οικονοµικές και εµπορικές τους διαφορές οι δύο χώρες προσπαθούν να επιλύουν τις 
αντιπαραθέσεις τους µέσω των διαπραγµατεύσεων. Πρόσφατο παράδειγµα αποτελεί η επιβολή 
δασµών που επέβαλε ο Πρόεδρος Donald Trump προς την Κίνα, µε σκοπό να µειώσει το 
εµπορικό έλλειµα των ΗΠΑ µε την Κίνα. Μια σειρά από συνοµιλίες λαµβάνουν χώρα µε σκοπό 
να βρεθεί µια συµφέρουσα λύση και για τις δύο πλευρές.  
 
Εν κατακλείδι, µέσω της µελέτης των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων των δύο αυτών 
κρατών συµπεραίνεται ότι η αλληλεξάρτηση µπορεί να ενισχύσει τα οφέλη που αποκτούν τα 
κράτη, ενισχύεται η συνεργασία και µια στρατιωτική σύγκρουση δεν είναι βιώσιµη. Σε αντίθετη 
περίπτωση τα αποτελέσµατα µιας συνεχόµενης αντιπαράθεσης, κυρίως σε οικονοµικό επίπεδο, 
µπορεί να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση των διπλωµατικών σχέσεων αλλά και να 
επηρεάσουν αρνητικά το διεθνές περιβάλλον.   
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