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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΛΗΣ
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Ένας γίγαντας που ξυπνά είναι η σηµερινή Κίνα. Τα
µεγέθη της χωρίς αντίστοιχο και οι προοπτικές της
χωρίς όρια. Η εξωστρέφειά της επιταχυνόµενη.
Στην αντίπερα «όχθη» η Ελλάδα. Σε µεγέθη,
προοπτικές, εξωστρέφεια. Οι αντιθέσεις δεν πρέπει
να τροµάζουν. Άλλωστε, µέσα από τις αντιθέσεις
περνούν και δηµιουργούνται οι συνθέσεις. Αυτό που
χρειάζεται είναι τόλµη, συζήτηση, σχεδιασµός,
αλληλοκατανόηση, σεβασµός και συνέπεια. Η µικρή
Ελλάδα έχει και τις γνώσεις και το επιστηµονικό και
παραγωγικό δυναµικό για να προσφέρει στη µεγάλη
Κίνα. Και η Κίνα, το έχει αποδείξει, επιθυµεί µια
ευρύτερη συνεργασία µε την Ελλάδα. Μέσα από
αυτές τις σκέψεις το ΤΕΕ προσεγγίζει το θέµα. 

Τ ις ηµέρες αυτές ο Πρόεδροςκαι ο Γενικός Γραµµατέας του
ΤΕΕ , Γιάννης  Αλαβάνος, και Θεό-
δωρος  ∆ραγκιώτης συνοδεύουν
τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο
Καραµανλή  στο επίσηµο ταξίδι
του στη µακρινή χώρα. Μαζί και α-
ντιπροσωπείες άλλων παραγωγι-
κών φορέων της χώρας µας. Οι ε-
παφές, οι συζητήσεις αποσκοπούν,
εκατέρωθεν, στο άνοιγµα του
δρόµου προς την Κίνα. Τις επόµε-
νες ηµέρες θα γνωρίζουµε περισ-
σότερα γι’ αυτή την προσπάθεια.
Η συγκεκριµένη αποστολή έρ-

χεται ως συνέχεια µιας άλλης
πρόσφατης. Εκπρόσωποι του ΤΕΕ
συνόδευσαν και τον υφυπουργό
Εξωτερικών Ευρυπίδη  Στυλιανίδη
στο ταξίδι του στην Κίνα, ένα ταξί-
δι που ουσιαστικά αποσκοπούσε
στην προετοιµασία του ταξιδιού
του Πρωθυπουργού.
Αλλά έρχεται και σε µια κατάλ-

ληλη στιγµή, καθώς η ∆ιοικούσα
Επιτροπή έχει αποφασίσει να ρίξει
το βάρος της στο θέµα της εξω-
στρέφειας και να το προωθήσει

µε κάθε πρόσφορο τρόπο. 
Ήδη, το ΤΕΕ έχει καλέσει τους

εκπροσώπους των οργανώσεων
µελετητών και εργοληπτών σε
συνεργασία, ώστε να µεθοδευτεί
µια ευρύτερη και οργανωµένη
προσπάθεια προς αυτή την κατεύ-
θυνση.
Η Κίνα δεν είναι ο µόνος στό-

χος. Αναντίρρητα είναι ένας από
τους µεγάλους και φιλόδοξους
στόχους. Και ίσως ο πλέον άγνω-
στος για τον τεχνικό κόσµο.
Υπ’ αυτή την άποψη, το σηµείω-

µα που δηµοσιεύουµε στη συνέ-
χεια (σ.σ. συντάχθηκε από τον
σύµβουλο του Προέδρου Αλέκο
Καλοφωλιά, που συµµετείχε στο
ταξίδι του υφυπουργού Εξωτερι-
κών), αποτελεί µια πρώτη «γνωρι-
µία» µε τη χώρα, τις προοπτικές,
αλλά και τις δυνατότητες που α-
νοίγονται. Στο αµέσως επόµενο
διάστηµα θέλουµε να πιστεύουµε
(και ελπίζουµε) ότι θα έχουµε
πολλά περισσότερα να πούµε για
αυτό το θέµα.

Μια πρώτη προσέγγιση

Ο δρόµος προς  

Γενικά  

Για την Κίνα, τη σηµερινή πολιτι-
κή, κοινωνική και οικονοµική κατά-

σταση καθώς και για τους ρυθ-
µούς ανάπτυξής της γράφονται
πολλά και στον ηµερήσιο Τύπο



και στα εξειδικευµένα (οικονοµικά
κυρίως) έντυπα. Εδώ θα περιορι-
στούµε µόνο στα κύρια χαρακτη-
ριστικά της χώρας αυτής, που κα-
τά τη γνώµη µας, δίνουν τη σηµε-
ρινή εικόνα.

-Το µέγεθος είναι εκτός των τά-
ξεων µεγέθους που µας είναι οι-
κεία στον ελληνικό και στον ευ-
ρωπαϊκό χώρο. Τέσσερις πόλεις
της Κίνας (διοικητικά υπάγονται α-
πευθείας στην Κεντρική Κυβέρνη-
ση) έχουν συνολικό πληθυσµό πά-
νω από 90 εκατοµµύρια. Το Πεκί-
νο, η πρωτεύουσα, µε 15 εκατοµ-
µύρια είναι η τρίτη κατά σειρά µε-
γέθους. 

- Η ραγδαία ανάπτυξη. 
- Το εξωτερικό εµπόριο έχει

τριπλασιαστεί (σε αξία εξαγωγών
και εισαγωγών) σε σχέση µε το
1995 και έχει εικοσαπλασιαστεί σε
σχέση µε το 1985. 

- Η ανισοκατανοµή του εισοδή-
µατος. 

- Το µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
στη χώρα είναι 1.100 δολ. ΗΠΑ ενώ
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µια ανα-
πτυξιακή περιοχή του Τianjin (πό-
λης 11.000.000, Ν.Α. του Πεκίνου) εί-
ναι 24.000 δολ. ΗΠΑ.

Υποδοµές

Σε αυτό το πλαίσιο είναι φυσι-
κό να υπάρχει ένας οργασµός
παραγωγής έργων υποδοµής (τα
συγκοινωνιακά και τα οικιστικά εί-
ναι αµέσως ορατά) σε όλους τους
τοµείς και παράλληλα να δηµι-
ουργούνται µεγάλα περιβαλλο-
ντικά προβλήµατα. Ο ρυθµός πα-
ραγωγής έργων υποδοµής θα ε-
πιταχυνθεί και, αναπόφευκτα,  πο-
λύ γρήγορα, θα χρειαστούν πολ-
λά και µεγάλα έργα διαχείρισης
αποβλήτων και προστασίας περι-
βάλλοντος. Σε επόµενη αναγνω-
ριστική φάση θα συλλεχθούν, θα
ταξινοµηθούν και θα αξιολογη-
θούν µεγέθη, που θα βεβαιώνουν
τις παραπάνω πρώτες εντυπώ-
σεις.

∆υνατότητες  

Χωρίς ακόµη να έχει γίνει ενδε-
λεχής µελέτη, µια πρώτη εκτίµη-
ση για τα πεδία δραστηριοποίη-
σης των Ελλήνων τεχνικών και
συνεργασίας µε τους Κινέζους ο-
µολόγους τους είναι η ακόλουθη:

•  Τεχνική  Βοήθεια:
Mε τα δεδοµένα:  
α) ότι η Κίνα είναι µια κοινωνία

και οικονοµία σε µεταβατικό στά-
διο (από την κεντρικά προγραµµα-
τιζόµενη και ελεγχόµενη οικονο-
µία σε µια µορφή οικονοµίας ε-
λεύθερης αγοράς) και  
β) ότι τα κεφάλαια που απαι-

τούνται για τα τεράστια έργα υπο-
δοµής είναι τέτοιου µεγέθους που
χρειάζεται, πέραν του εθνικού
προϋπολογισµού, και η συµµετο-
χή ιδιωτικών και τραπεζικών πη-
γών,  
πρέπει να γίνει οικείος ο τρό-

πος οργάνωσης και παραγωγής
συγχρηµατοδοτούµενων έργων.  
Υπάρχει εποµένως πεδίο µετά-

δοσης τεχνογνωσίας στις νέες
µεθόδους και διαδικασίες σχεδια-
σµού, χρηµατοδότησης ασφάλι-
σης, παραγωγής και λειτουργίας
των έργων.

•  Εγκατάσταση  στις  ειδικές  α-
ναπτυξιακές  περιοχές:
Από παλαιότερα, αλλά και µε ε-
ντονότερους ρυθµούς σήµερα, δη-
µιουργούνται πολλές αναπτυξια-
κές περιοχές όπου εκτός από υλι-
κή υποδοµή προσφέρονται οικο-
νοµικά κίνητρα (φορολογικά, δα-
σµολογικά κ.ά.) για εγκατάσταση
µονάδων παραγωγής. Η παραγω-
γή δοµικών υλικών ή προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας σε αυτές τις
ζώνες µπορεί να εξεταστεί από α-
ντίστοιχες ελληνικές µονάδες.

•  Συνεργασία  στον  κατασκευα-
στικό  τοµέα:
Οι Ελληνικοί Κατασκευαστικοί Φο-
ρείς θα µπορούσαν να εξετάσουν
τη σκοπιµότητα συνεργασίας µε
αντίστοιχους κινεζικούς µε κύρι-
ους στόχους και κίνητρα τη µεγέ-
θυνσή τους  και τη µείωση του κό-

στους παραγωγής και πεδία δρα-
στηριοποίησης την ίδια την Κίνα,
την ευρύτερη περιοχή της Μέσης
Ανατολής και της Κεντρικής - ∆υ-
τικής Ασίας και (υπό ορισµένες
προϋποθέσεις) την ίδια την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

•  Η  σηµερινή  συγκυρία:
Η παρούσα χρονική περίοδος ευ-
νοεί µια προσπάθεια για τη δρα-
στηριοποίηση των Ελλήνων Τε-
χνικών στην Κίνα. Πρώτα γιατί εί-
ναι ακόµα σε εξέλιξη η γρήγορη
ανάπτυξη της χώρας αυτής και
προσφέρονται ακόµη πεδία και
ευκαιρίες δράσης που βεβαίως
σταδιακά µειώνονται. Έπειτα, για-
τί αυτήν την περίοδο (την µεταξύ
των δύο Ολυµπιάδων, 2004 και
2008) υπάρχει µια συναισθηµατι-
κή αλλά και πρακτική προσέγγι-
ση των Κινέζων µε τη χώρα µας
για την µετάδοση εµπειριών και
πρακτικών χειρισµού θεµάτων ε-
τοιµασίας και οργάνωσης των Α-
γώνων. Αν η προσπάθεια προ-
σέγγισης της κινεζικής αγοράς
γίνει τώρα, οργανωµένη, συνεχής
και συνεπής, µπορούµε να µιλά-
µε για αµοιβαία επωφελή συνερ-
γασία.

•  Τα  άµεσα  βήµατα:
- Αναζήτηση (µέσω κυρίως των

ελληνικών Αρχών στην Κίνα) και
επικοινωνία µε τους κατάλλη-
λους φορείς στην Κίνα. 

- Συνεργασία µε Ελληνικά Ι-
δρύµατα (κυρίως Πανεπιστήµια)
ώστε να µπορούν να οργανω-
θούν σε συνεργασία µε το ΙΕΚΕΜ
προγράµµατα Τεχνικής Βοήθειας
(σεµινάρια κλπ). 

- Ενηµέρωση των ελληνικών
Φορέων (Μελετητών, Κατασκευα-
στών, παραγωγής υλικών κλπ.). 

- Οργάνωση, από κοινού µε Ε-
ΒΕΑ και ΟΠΕ ειδικής αποστολής
στην Κίνα για συστηµατική εξέτα-
ση των σχεδίων συνεργασίας. 

- Εξέταση της σκοπιµότητας
συµµετοχής στην έκθεση
«Shangai Design Βiennal» (14 - 16
Σεπτεµβρίου 2006).
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την Κίνα


