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1 ΑΡΚΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ 

 Ο Αξθηηθόο Κύθινο απνηειεί πεξηνρή κείδνλνο ζεκαζίαο ιόγσ ησλ 

απμεκέλσλ ελεξγεηαθώλ θαη νξπθηώλ πόξσλ, ησλ κεγάισλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ζηελ αιηεία, ηεο ζηξαηησηηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη θαη ηεο 

δπλαηόηεηαο σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ δηαύισλ λαπζηπινΐαο.  

 Λόγσ ηνπ κεγάινπ νξπθηνύ πινύηνπ αλαβαζκίδεηαη ε γεσπνιηηηθή - 

γεσνηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, απμάλεηαη θαη ην ελδηαθέξνλ 

γηα έξεπλεο θαη εμνξύμεηο θαη από άιια θξάηε, πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ εθκεηαιιεπζνύλ όζν 

ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν.  

 Όια απηά ηα δεηήκαηα, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, 

επεξεάδνπλ όρη κόλν ηελ πεξηνρή απηή αιιά ηνλ θόζκν όιν. Σν ιηώζηκν ησλ 

πάγσλ, γηα παξάδεηγκα, έρεη πξνθαιέζεη άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο 

ζε πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο θαζηζηώληαο ην δήηεκα 

ηεο Αξθηηθήο παγθόζκην θαη όρη απιά άιιν έλα πεξηθεξεηαθό ζέκα.  

 Σν ιηώζηκν ησλ πάγσλ απνθαιύπηεη ζηγά ζηγά λέεο εκπνξηθέο 

δηαδξνκέο, κέζσ ηνπ Βνξεηνδπηηθνύ Πεξάζκαηνο (Northwest Passage) πξνο 

ην Καλαδηθό Αξρηπέιαγνο, θαζηζηώληαο ηελ Πνιηθή δηαδξνκή, από Κίλα πξνο 

ηελ Δπξώπε, θαηά 40% ζπληνκόηεξε. Δπίζεο, ε Βνξεηναλαηνιηθή Γηαδξνκή ή 

ε Γηαδξνκή ηεο Βόξεηαο Θάιαζζαο, θαηά ηνπο Ρώζνπο, γίλεηαη ηδηαίηεξα 

δεκνθηιήο θαζόζνλ παξακέλεη αλνηθηή πιένλ γηα αξθεηνύο κήλεο ην ρξόλν. 

 Έλα αθόκα ζέκα, ην νπνίν απαζρνιεί ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, είλαη ε 

επίιπζε ησλ ζπλνξηαθώλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ θξαηώλ, ρσξίο λα εμειηρζνύλ 

ζε έλνπιεο ζπξξάμεηο. Αλ θαη ηα θξάηε γεληθά πξνηηκνύλ λα ιύλνπλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο εηξεληθά, ην γεγνλόο απηό δελ αλαηξεί ηελ πηζαλόηεηα λα 

εκπιαθνύλ ζε έλνπιε ζύξξαμε. Πιένλ νη όπνηνη ηζρπξηζκνί πεξί θπξηαξρίαο 

βαζίδνληαη ζηε ύκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

(United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS). 

 Σν 1996 δεκηνπξγείηαη ην Αξθηηθό πκβνύιην από ηα θξάηε πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή. Σα θξάηε απηά είλαη: ε Ρσζία, νη ΖΠΑ, ν Καλαδάο, ε 

Ννξβεγία, ε Γαλία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Γξνηιαλδίαο θαη ησλ Νήζσλ 

Φεξόε. Δθηόο από ηα θξάηε απηά, ζην πκβνύιην ζπκκεηέρνπλ θαη θξάηε πνπ 

ζπλνξεύνπλ έκκεζα, όπσο ε Ηζιαλδία, ε νπεδία θαη ε Φηλιαλδία. Αξρηθά, νη 

αξκνδηόηεηεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ήηαλ λα θάλεη πξνηάζεηο γηα έξεπλεο νη νπνίεο 

αθνξνύζαλ ηελ Αξθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ επηπιένλ 

επηζηεκνληθέο γλώζεηο γηα ηελ πεξηνρή. Σν Αξθηηθό πκβνύιην πιένλ έρεη 

απνθηήζεη δηεζλή ππόζηαζε θαη νη απνθάζεηο ηνπ είλαη δεζκεπηηθέο σο πξνο 

ηα θξάηε κέιε.  
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2 Η ΡΩΙΑ ΣΟΝ ΑΡΚΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ 

 Ζ Ρσζία ζεσξείηαη ε πην ηζρπξή δύλακε ζηνλ Αξθηηθό Κύθιν, θαζώο  

έρεη ηα κεγαιύηεξα ελεξγεηαθά απνζέκαηα, άκεζε επαθή κε ηελ πεξηνρή θαη 

είλαη κέινο ηνπ Αξθηηθνύ πκβνπιίνπ. Δπίζεο, έρεη θάλεη αξθεηέο ελέξγεηεο νη 

νπνίεο έρνπλ πξνθαιέζεη έληνλεο αληηδξάζεηο ζηα ππόινηπα θξάηε πνπ 

δηαζέηνπλ δηθαηώκαηα ζηνλ Αξθηηθό Κύθιν. Μία από απηέο ηηο ελέξγεηεο ήηαλ ε 

ζεκαία πνπ ηνπνζέηεζαλ ζην βπζό ηνπ Αξθηηθνύ (7 Απγνύζηνπ 2007), κία 

πξάμε πνπ δελ ήηαλ κόλν ζπκβνιηθή αιιά θαη πνιηηηθή, δηόηη ε Ρσζία 

δηεθδηθεί ηνλ έιεγρν πνιύ κεγαιύηεξεο έθηαζεο από απηή πνπ ήδε θαηέρεη.  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε Ρσζία δηαζέηεη 18 παγνζξαπζηηθά ζηνλ 

ζηξαηησηηθό ηεο ζηόιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεγαιύηεξνπ θαη 

ηζρπξόηεξνπ παγνζξαπζηηθνύ ζηνλ θόζκν. Σα ζύγρξνλα πινία ηνπ ξσζηθνύ 

ζηόινπ είλαη ηθαλά λα δηαπεξάζνπλ κέρξη 1,5 κέηξν αξθηηθνύ πάγνπ. Με ηνλ 

ηξόπν απηό, ε Ρσζία έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ειέγρεη ηνλ αληαγσληζκό κε ηηο 

γύξσ ρώξεο  

Όζνλ αθνξά ηα ζπκθέξνληα ηεο ζηελ πεξηνρή, ζα κπνξνύζακε λα 

πνύκε όηη είλαη ε πιένλ επλννύκελε, δηόηη ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο 

επσθειείηαη από ην ιηώζηκν ησλ πάγσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ δηαύισλ ηεο 

δηεζλνύο λαπζηπινΐαο, πνπ αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηα έζνδα ηεο. 

Ήδε, ε Ρσζία δξαζηεξηνπνηείηαη θαηαζθεπάδνληαο ιηκάληα θαη άιιεο 

εγθαηαζηάζεηο δηεπθόιπλζεο ηεο λαπζηπινΐαο, θαζόζνλ ε Βόξεηα Θαιάζζηα 

Οδόο ζα είλαη πεξίπνπ 40% ηαρύηεξε γηα ηε δηακεηαθόκηζε εκπνξηθώλ θαη 

άιισλ αγαζώλ από ηελ Αζία πξνο ηελ Δπξώπε θαη ηελ Ακεξηθή.  

Δπίζεο, κεγάιεο ξσζηθέο εηαηξίεο (Gazprom, Rosneft), έρνπλ 

αλαθνηλώζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα λα επελδύζνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζνύλ ζηελ Αξθηηθή, ιόγσ ηεο ύπαξμεο κεγάιεο πνζόηεηαο 

πδξνγνλαλζξάθσλ (πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ). 

3 ΟΙ ΗΠΑ ΣΟΝ ΑΡΚΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ 

 Οη ΖΠΑ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αξθηηθνύ Κύθινπ, γεηηληάδνπλ κε ηνλ 

Καλαδά θαη ηε Ρσζία, κέζσ ηεο Βεξίγγεηνπ ζάιαζζαο (Bering Sea), ηεο 

Θάιαζζαο Μπνθόξ, (Beaufort Sea) θαη ηεο Θάιαζζαο Σζνύθηζη (Chukchi 

Sea). Ζ ηνπνζεζία απηή έρεη νδεγήζεη πνιιέο θνξέο ζε δηαζπλνξηαθέο 

εληάζεηο πνπ αθνξνύζαλ θπξίσο ηνλ έιεγρν επί ησλ πισηώλ νδώλ. 

πγθεθξηκέλα, ζην πέξαζκα Beaufort, νη ΖΠΑ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε 

κνλνκεξή απαγόξεπζε ηεο αιηείαο, πξνβάιινληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο ζηελ πεξηνρή.  
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 Οη ΖΠΑ ζεσξνύλ όηη έρνπλ βαζηθά εζληθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή 

θαη είλαη δηαηεζεηκέλεο λα ηα εμαζθαιίζνπλ είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ρώξεο 

είηε κνλνκεξώο. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, όπσο θαη ε Ρσζία, αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλαγθαηόηεηα εμηζνξξόπεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπο ζηελ Αξθηηθή. Γίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο Αξθηηθήο κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ησλ θηιηθώλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ κεζόδσλ εμόξπμεο πδξνγνλαλζξάθσλ, ηεο βηώζηκεο 

δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο γεγελείο θνηλόηεηεο, έηζη 

ώζηε λα κεηξηάζνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ ηξόπν δσήο 

ηνπο. 

4  Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΟΝ ΑΡΚΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ 

Ο Καλαδάο βιέπεη ηελ Αξθηηθή σο αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο εζληθήο ηνπ 

ηαπηόηεηαο θαη γηα ην ιόγν απηό ππνζηεξίδεη έληνλα ηε ζέζε ηνπ ζηνλ Αξθηηθό 

Κύθιν. Μεηαμύ ηνπ Καλαδά θαη ησλ ΖΠΑ, ππάξρνπλ δηαθσλίεο γηα ηα 

ζαιάζζηα ζύλνξα θαζώο νη ΖΠΑ ακθηζβεηνύλ ηελ θαλαδηθή θπξηαξρία ζε 

ηκήκαηα ηεο ζάιαζζαο Beaufort. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ζπλνξηαθώλ απηώλ δηαθνξώλ έρεη άκεζν αληίθηππν ζηε δπλακηθή ηνπ Καλαδά 

σο πξνο ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πνπ επηδηώθεη ζηελ Αξθηηθή. 

 Ο Καλαδάο αλαγλσξίδεη επίζεο ην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη ζηελ 

πεξηνρή ιόγσ ηεο επίδξαζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ πξνθιήζεσλ 

πνπ ζα πξνθαιέζεη ζην ηκήκα πνπ ηνπ αλήθεη θαη εθδειώλεη κε θάζε ηξόπν 

ηελ πξόζεζή ηνπ λα αλαιάβεη εγεηηθό ξόιν γηα ηελ επεκεξία θαη ηε 

ζηαζεξόηεηα ζηελ πεξηνρή.  

 Γηα λα εμαζθαιίζεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή, ν 

Καλαδάο έρεη επελδύζεη πεξίπνπ 109 εθαηνκκύξηα δνιάξηα γηα έξεπλεο ζην 

βπζό ηεο Αξθηηθήο θαη ζηηο εθηεηακέλεο απαηηήζεηο ηεο πθαινθξεπίδαο ηνπ. 

Πξνρσξά κε γξήγνξνπο ξπζκνύο ζηελ θαηαζθεπή ζύγρξνλσλ 

παγνζξαπζηηθώλ, έξγσλ ππνδνκήο ζηνλ Καλαδηθό Βνξξά θαζώο θαη ελόο 

εξεπλεηηθνύ ζηαζκνύ ζηελ Αξθηηθή. 

 Οη αληαγσληζηηθέο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο Ρσζίαο, θαζώο θαη εθείλεο 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, ζεσξνύληαη από ηνλ Καλαδά σο ζεκαληηθή απεηιή 

γηα ηα νηθνλνκηθά θαη θπξηαξρηθά ηνπ ζπκθέξνληα. Γηα ην ιόγν απηό δηεμάγεη 

ζπλερή πξνζπάζεηα, κέζσ ησλ δηεζλώλ ζεζκώλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζέζεσλ ηνπ, σο πξνο ην εύξνο ησλ ζαιάζζησλ ζπλόξσλ ηνπ. Ο Καλαδάο έρεη 

θάλεη θηλήζεηο γηα λα εληζρύζεη ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ παξνπζία ζηελ Αξθηηθή, 

κε ηε δεκηνπξγία θέληξσλ εθπαίδεπζεο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ Canadian 

Rangers, θαζηζηώληαο ζαθέο όηη ζα ιεηηνπξγήζεη αθόκα θαη κνλνκεξώο γηα λα 

πξνζηαηεύζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ. 
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5 Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΟΝ ΑΡΚΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ 

 Ζ Ννξβεγία είλαη κέινο ηνπ Αξθηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ πεξηνρή. Γίλεη κεγάιε βαξύηεηα ζηελ πεξηνρή ιόγσ ηεο αιηείαο 

αιιά θπξίσο έλεθα ησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ.  

 ύκθσλα κε ηελ επίζεκε ζηξαηεγηθή ηεο, πνπ αλαθνίλσζε ην 2006, νη 

θύξηνη ζηόρνη ηεο είλαη ε άζθεζε θπξηαξρίαο ζηνλ Τςειό Βνξξά (High North), 

κε ζπλεπή θαη αμηόπηζην ηξόπν, ε ζπκκεηνρή ζηηο δηεζλείο πξνζπάζεηεο  γηα 

ηελ απόθηεζε επηζηεκνληθήο γλώζεο γηα ηελ πεξηνρή θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Με ηνλ ηξόπν απηό πξνζπαζεί λα πξνβάιιεη ηηο απόςεηο ηεο 

γηα ηελ πεξηνρή ζεσξώληαο όηη έηζη ηζρπξνπνηνύληαη νη ζέζεηο ηεο. 

 Δπίζεο, σο κέξνο ηεο πςειήο ηεο ζηξαηεγηθήο, έρεη ηε δηαηήξεζε θαη 

ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηε Ρσζία, όπνπ, παξά ηηο όπνηεο δηαθνξέο, 

δελ ππάξρεη θάπνηα ξήμε. 

6 Η ΙΛΑΝΔΙΑ ΣΟΝ ΑΡΚΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ 

 Ζ Ηζιαλδία βξίζθεηαη κεηαμύ Γξνηιαλδίαο θαη Ννξβεγίαο θαη είλαη έλα 

λεζί ζηε κέζε ηνπ Αηιαληηθνύ Ωθεαλνύ. ηελ Ηζιαλδία ππήξρε ζηξαηησηηθή 

βάζε ησλ ΖΠΑ κέρξη ην 1951 όηαλ θαη έιεμε ε ζπκθσλία παξακνλήο ηεο 

βάζεο. Μεηά από ηελ απνρώξεζε ησλ ΖΠΑ, ε Ηζιαλδία δίλεη πξνηεξαηόηεηα 

ζηε δεκηνπξγία κηαο ζηελόηεξεο ζπλεξγαζίαο κε ην ΝΑΣΟ.  

 Ζ επίζεκε πνιηηηθή γξακκή ηεο Ηζιαλδίαο ζρεηηθά κε ηελ Αξθηηθή 

εθθξάδεηαη από ην 2011, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο ζρεηηθά κε 

ηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνύ 

πινύηνπ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ λέσλ εκπνξηθώλ δηαδξνκώλ πνπ πξνθύπηνπλ.  

 Δπηθαινύκελε ηε ύκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, ε Ννξβεγία 

πξνζπαζεί λα πξνβάιιεη θαη λα ππεξαζπίζεη ηηο ζέζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

ΑΟΕ ηεο πνπ εθηείλεηαη πξνο ηελ Αξθηηθή έσο θαη ηε Γξνηιαλδία. 

7 ΣΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΝ ΑΡΚΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ 

 Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην από ην 2013 έρεη εθθξάζεη ηε ζέζε όηη, ιόγσ 

εγγύηεηαο κε ηελ Αξθηηθή, έρεη άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ηα ηεθηαηλόκελα ζηελ 

πεξηνρή θαη θπξίσο γηα ηα ζέκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

επθαηξίεο πνπ αλαδύνληαη. ηόρνο ηνπ είλαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ γηα ηε 

ζηαζεξόηεηα ζηελ πεξηνρή. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, 

ίδξπζε ην γξαθείν γηα ηελ Αξθηηθή, ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ Έξεπλαο 

Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο (Natural Environment Research Council - NERC), ην 

νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξεπλεηηθνύ ζηαζκνύ πνπ 

βξίζθεηαη ζην Αξρηπέιαγνο βάικπαξλη (Svalbard Archipelago).  
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 Ζ Βξεηαλία έρεη θαζεζηώο παξαηεξεηή ζην Αξθηηθό πκβνύιην, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί επαθή κε ηα ζέκαηα ηεο Αξθηηθήο, θαζώο δελ 

δηαζέηεη ζύλνξα ζηελ πεξηνρή. Λόγσ ησλ αιιαγώλ πνπ έρνπλ ζεκεησζεί κε 

ην ιηώζηκν ησλ πάγσλ, έρεη απμεζεί ην ζηξαηεγηθό, νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό 

ελδηαθέξνλ ηεο Βξεηαλίαο γηα ηελ πεξηνρή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ψπρξνύ 

Πνιέκνπ, ε Βξεηαλία δηαηεξνύζε παξνπζία ππξεληθώλ ππνβξπρίσλ ηα νπνία 

ζπλερίδεη λα δηαηεξεί θπξίσο γηα απνηξνπή.  

8 Η ΚΙΝΑ ΣΟΝ ΑΡΚΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ 

 Ζ Κίλα δελ έρεη δηθαηώκαηα ζηνλ Αξθηηθό Κύθιν, δεδνκέλνπ όηη δελ 

θαηέρεη πεξηνρέο πνπ βξέρνληαη από ηελ Αξθηηθή Θάιαζζα θαη, ζε αληίζεζε 

κε ηηο ΖΠΑ ή ηελ Ρσζία, έρεη ξίμεη όιν ην βάξνο ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο 

ζηελ πξνζπάζεηα λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε, σζηόζν ελδηαθέξεηαη θαη γηα 

ηνλ νξπθηό πινύην ηεο πεξηνρήο. Πξνζπαζώληαο λα εληζρύζεη ηνλ ξόιν ηεο 

σο ηζρπξήο δύλακεο, απνθεύγεη λα εκπιαθεί ζε αληηπαξαζέζεηο θπξηαξρηθώλ 

δηθαησκάησλ ζηελ πεξηνρή θαη επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή δηαηεξώληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηηο άιιεο 

ελδηαθεξόκελεο ρώξεο ζηελ Αξθηηθή. 

 Ζ Κίλα, σο ε δεύηεξε ηζρπξόηεξε νηθνλνκία ζηνλ θόζκν, επηδηώθεη λα 

έρεη ζρέζεηο κε ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο θαη κάιηζηα ηελ απνθαινύλ «Near-

Arctic Power», παξά ηε κεγάιε απόζηαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ηνπο. 

ηόρνο ηεο είλαη ε πξόζβαζε ζε λέεο πεγέο θπζηθώλ πόξσλ γηα ηελ ζπλέρεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο ηεο αλάπηπμεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο εμαγσγέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμεη ην όξακά ηεο λα πξνζεγγίζεη θαη λα εθκεηαιιεπζεί 

κε θάζε ηξόπν ηελ πεξηνρή ηνπ Αξθηηθνύ Κύθινπ, ε Κίλα έρεη ήδε αγνξάζεη 

θαη δηαζέηεη αξθεηά παγνζξαπζηηθά, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ην δσεξό ηεο 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή, ελώ παξάιιεια πξνζπαζεί λα αλαθαιύςεη λέεο 

δηαδξνκέο γηα ηα εκπνξεύκαηά ηεο, κέζσ ησλ πάγσλ ηεο Αξθηηθήο θαη λα 

πξνσζήζεη ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή.  

 Ζ Κίλα δηαηεξεί δύν κόληκνπο εξεπλεηηθνύο ζηαζκνύο ζηελ Αξθηηθή, 

αξθεηνύο πξνζσξηλνύο θαη έλα δνξπθνξηθό ζηαζκό εδάθνπο. Έρεη 

θαηαζθεπάζεη θαη ιεηηνπξγεί έλαλ εξεπλεηηθό ζηαζκό (Yellow River Station), 

ζην λνξβεγηθό λεζί Svalbard, από ηηο 28 Ηνπι 2004 θαη έλαλ δεύηεξν ζηελ 

Ηζιαλδία ζηελ πόιε Akureyri από ην 2012. 

 ηόρνο ηεο Κίλαο είλαη λα παξακείλεη έλαο ζεκαληηθόο εηαίξνο ζηελ 

Αξθηηθή, ώζηε λα πξνζηαηεύεη ηα ζπκθέξνληά ηεο, αιιά δελ επηζπκεί λα 

αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη πξνηηκάεη πξνο ην παξόλ ηνλ ξόιν ηνπ εηαίξνπ. 
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9 ΕΠΙΛΟΓΟ  

 Μεξίδην ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο επηδεηά θαη ε ΔΔ, ηξία κέιε ηεο 

νπνίαο είλαη ζην Αξθηηθό πκβνύιην. Ζ ΔΔ ζα επσθεινύηαλ από ηελ ρξήζε 

ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηεο Αξθηηθήο θαζώο απηό ζα ηελ αλαδείθλπε ζε 

κεγαιύηεξν δηεζλή παίθηε. Ωζηόζν, ε ΔΔ πξνζπαζεί λα πείζεη όηη νη δηεζλείο 

θαλόλεο, ζρεηηθά κε επηζηεκνληθέο έξεπλεο, εμνξύμεηο, αιηεία, πεξηβάιινλ 

θ.ιπ., πξέπεη λα νξίδνληαη από δηεζλείο νξγαληζκνύο ή θνξείο θαη όρη από ηα 

ελδηαθεξόκελα θξάηε, ελ πξνθεηκέλσ ηηο ρώξεο ηεο Αξθηηθήο 

Σν ΝΑΣΟ, ηνπ νπνίνπ ηα ηέζζεξα από ηα πέληε κέιε ηνπ Αξθηηθνύ 

πκβνπιίνπ είλαη κέιε ηνπ, αληηκεησπίδεη ηελ Αξθηηθή σο πεξηνρή κε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ. Σα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή είλαη ήπηαο θαη 

ζθιεξήο αζθάιεηαο, όπσο ε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, ε αλάπηπμε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ε πξνζηαζία ησλ ππνδνκώλ.  

πλνςίδνληαο όια ηα παξαπάλσ, ν Αξθηηθόο Κύθινο, θπξίσο ιόγσ ησλ 

θιηκαηηθώλ αιιαγώλ, αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ην επόκελν κεγάιν πεδίν 

αληηπαξαζέζεσλ ησλ ηζρπξώλ θαη όπσο θαίλεηαη ν αληαγσληζκόο έρεη ήδε 

μεθηλήζεη. 
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