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Περιεχόμενο: 
 
Η παρούσα μελέτη παρέχει επισκόπηση του πολιτιστικού τομέα στην Κίνα και 
περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ 
της ΕΕ και των κρατών μελών της και της Κίνας. Ολοκληρώνεται παρέχοντας 
στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής ιδέες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να ενισχυθούν αυτές οι ανταλλαγές. Η Κίνα χρησιμοποιείται εδώ ως 
περίπτωση δοκιμής για την πολιτιστική πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών 
γενικότερα. 
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ΣΥΝΟΨΗ 
 
Η παρούσα μελέτη είναι το αποτέλεσμα του αιτήματος που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να ενημερωθεί σχετικά με τις προοπτικές πολιτιστικών ανταλλαγών με τρίτες 
χώρες, χρησιμοποιώντας την Κίνα ως περιπτωσιολογική μελέτη. Παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με τον πολιτιστικό τομέα στην Κίνα (πρώτο μέρος) και τις υφιστάμενες πολιτιστικές 
ανταλλαγές Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας (δεύτερο μέρος). Η παρούσα μελέτη παρέχει, επίσης, 
ορισμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο μεγιστοποίησης των πιθανών ευκαιριών όσον 
αφορά τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας (τρίτο μέρος). 
 
1. Η μελέτη αφορά τόσο τις πολιτιστικές όσο και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Σύμφωνα με 
τον ορισμό που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη, ο πολιτιστικός τομέας περιλαμβάνει 
το σύνολο των βιομηχανικών και μη βιομηχανικών τομέων στους οποίους ο πολιτισμός 
συνιστά τελικό προϊόν προς κατανάλωση, ενώ ο δημιουργικός τομέας περιλαμβάνει τις 
βιομηχανίες που χρησιμοποιούν τον πολιτισμό στην παραγωγική διαδικασία ως δημιουργική 
συμβολή για την παραγωγή μη πολιτιστικών αγαθών. Η μελέτη καλύπτει τους ακόλουθους 
τομείς: κινηματογράφο, τηλεόραση, νέα μέσα επικοινωνίας, εικαστικές τέχνες, αρχιτεκτονική 
και σχέδιο, τέχνες του θεάματος, πολιτιστική κληρονομιά, μουσική και λογοτεχνία. 
 
2.  Δύο βασικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας: εργασία 
γραφείου και συνεντεύξεις. Η εργασία γραφείου βασίστηκε στις κύριες έντυπες και 
διαδικτυακές πηγές που είναι διαθέσιμες για κάθε πολιτιστικό τομέα. Οι συνεντεύξεις 
διενεργήθηκαν τόσο στην Κίνα όσο και στην Ευρώπη, με ορισμένους από τους πλέον 
αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς σε κάθε τομέα. 
 
3.  Στο πρώτο μέρος της μελέτης εξετάζονται οι ριζικές αλλαγές που προέκυψαν στους 
πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς στην Κίνα τα τελευταία χρόνια. Η πιο βαρυσήμαντη 
αλλαγή κοινοποιήθηκε στο πλαίσιο του 11ου Πενταετούς Σχεδίου και συνίστατο στην ταχεία 
μετάβαση από έναν μη κερδοσκοπικό, προσανατολισμένο στο κύρος τομέα προς έναν 
οικονομικά ολοκληρωμένο τομέα. 
 
4.  Στον τομέα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Κίνα είναι σήμερα -μετά τη Βόρεια 
Αμερική και την Ινδία- η τρίτη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής ταινιών παγκοσμίως. 
Ταυτόχρονα, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κινηματογράφων και η ανάπτυξη νέων 
πολυκινηματογραφικών συγκροτημάτων οδήγησαν στην αύξηση των καταναλωτικών 
δαπανών για την παρακολούθηση κινηματογραφικών έργων και είχαν ως αποτέλεσμα την 
αύξηση των εισπρακτικών εσόδων κατά 27% το 2008. 
 
Οι ξένες παραγωγές υπόκεινται σε αυστηρές νομικές κατευθυντήριες γραμμές και έχουν 
πρόσβαση σε κίνητρα. Υπάρχουν τρεις πιθανές μορφές συνεργασίας μεταξύ μιας ξένης 
εταιρείας και ενός κινέζου παραγωγού/κινεζικού κινηματογραφικού στούντιο: κοινές 
παραγωγές, βοηθούμενες παραγωγές και κατ’ ανάθεση παραγωγές. Η πρόσβαση σε ξένες 
αγορές και ταλέντο είναι ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα για τη συνεργασία στην 
παραγωγή ταινιών. Η Κίνα ενθαρρύνει τις ξένες εταιρείες, ιδίως τις ευρωπαϊκές, οι οποίες 
θεωρούνται παρόμοιες όσον αφορά τις αξίες τους και συνήθως δραστηριοποιούνται με βάση 
παρόμοιες απαιτήσεις χρηματοδότησης, να επενδύουν σε μεγάλης κλίμακας κινεζικές 
παραγωγές. 
 
Όσον αφορά τη διανομή ξένων ταινιών, η κυβέρνηση επιτρέπει την εισαγωγή είκοσι ξένων 
ταινιών ετησίως με βάση τον «διαμοιρασμό των εσόδων». Για τις εν λόγω ταινίες, η ξένη 
εταιρεία λαμβάνει συνήθως το 30% των καθαρών εσόδων από τις εισπράξεις. Από αυτές τις 
είκοσι ταινίες, οι δεκαπέντε προέρχονται συνήθως από τη Βόρεια Αμερική και οι υπόλοιπες 
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από την Ευρώπη και άλλες ξένες χώρες. Οι εισαγωγικές ποσοστώσεις δεν αφορούν τις 
συμπαραγωγές, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως εγχώριες παραγωγές και, κατά συνέπεια, 
έχουν αυτομάτως το δικαίωμα κινηματογραφικής προβολής στην Κίνα. Τα τελευταία χρόνια, 
οι τρεις από τις πέντε κορυφαίες εισπρακτικά ταινίες εγχώριας παραγωγής ήταν 
συμπαραγωγές. 
 
5.  Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις προσχώρησης στον ΠΟΕ, η Κίνα άνοιξε την τηλεοπτική 
βιομηχανία της σε εν μέρει ξένες επενδύσεις, στην αυξημένη συμμετοχή και στην πρόσβαση 
στην αγορά, σε συντονισμό με την αναδιάρθρωση της εγχώριας βιομηχανίας της. Οι εν λόγω 
αλλαγές επιτεύχθηκαν μέσω μιας ευρείας μεταστροφής των κυβερνητικών πολιτικών και της 
ενσωμάτωσης στις παγκόσμιες αγορές. Με το 97% του πληθυσμού να έχει τη δυνατότητα να 
παρακολουθεί τηλεοπτικά προγράμματα, η Κίνα είναι η μεγαλύτερη τηλεοπτική αγορά 
παγκοσμίως. Οι μεταρρυθμίσεις της με σκοπό την απορρύθμιση δημιούργησαν ευκαιρίες για 
τη διανομή ξένου περιεχομένου και για συμπαραγωγές. Τα τελευταία χρόνια, επιλεγμένοι 
παγκόσμιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς απέκτησαν μη λογοκριμένη πρόσβαση στα κινεζικά 
ραδιοκύματα για πρώτη φορά. Καθώς η τηλεοπτική αγορά είναι αντιμέτωπη με την τεράστια 
ποσότητα ραδιοτηλεοπτικού χρόνου που απαιτεί προγράμματα και την έλλειψη τοπικού 
περιεχομένου με κατάλοιπη οικονομική αξία μετά την πρώτη μετάδοσή του, βασίζεται 
υπερβολικά σε ξένα προγράμματα. Οι απλούστεροι κανονισμοί και η βελτιωμένη 
γραφειοκρατική διαδικασία οδήγησαν στην αύξηση των τηλεοπτικών εισαγωγών, κυρίως 
τυποποιημένων εκπομπών (π.χ. εκπομπές ριάλιτι, τηλεπαιχνίδια, εκπομπές συζητήσεων), οι 
οποίες μπορούν να αναπαραχθούν οικονομικά στο εσωτερικό της Κίνας. Παρ’ όλα αυτά, 
καθώς η παραγωγή προστατεύεται από την καθιέρωση της υποχρέωσης που ισχύει για τα 
τοπικά και τα παγκόσμια δίκτυα, δηλαδή τουλάχιστον το 70% των προγραμμάτων να είναι 
εγχώριας παραγωγής, η παραγωγή σημειώνει αύξηση και σε ορισμένες περιοχές η προσφορά 
προγραμμάτων συχνά υπερβαίνει τη ζήτηση. Επιπλέον, τα κινεζικά τηλεοπτικά κανάλια 
έχουν την υποχρέωση να παράγουν μία ώρα εγχώριου προγράμματος για κάθε μία ώρα 
εκπομπής ξένου προγράμματος. Κατά συνέπεια, συμμορφώνονται προς την υποχρέωση 
τήρησης των επενδυτικών στόχων ως προς την παραγωγή, ακόμη και αν δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να το πράξουν. 
 
6.  Ο κινεζικός τομέας του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας είναι ο μεγαλύτερος 
στον κόσμο και αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Επίσης, η κινεζική βιομηχανία των 
επιγραμμικών τυχερών παιχνιδιών έχει εξελιχθεί στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
παγκοσμίως. Ενώ οι δείκτες επισημαίνουν ότι ο εν λόγω τομέας –του διαδικτύου και της 
κινητής τηλεφωνίας– θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, εξακολουθούν να 
υφίστανται σημαντικές περιφερειακές διαφορές – με την ανάπτυξη να συγκεντρώνεται έως 
τώρα στις νότιες και παράκτιες περιοχές της χώρας. Παρά τον κύριο ρόλο του ως ρυθμιστή, 
το κράτος παρουσιάζει τώρα ενδείξεις ότι συμμετέχει περισσότερο στην προσπάθεια 
αποκόμισης οικονομικού οφέλους από τη ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου στην Κίνα. Στα 
τέλη του 2008, η αρχή τηλεπικοινωνιών, η SARFT, ανακοίνωσε ξαφνικά ότι όλες οι 
διαδικτυακές πύλες βίντεο έπρεπε να κρατικοποιηθούν. Κατόπιν ορισμένων 
διαπραγματεύσεων, επετράπη στις διαδικτυακές πύλες που είχαν δημιουργηθεί πριν από τον 
κανονισμό να παραμείνουν ιδιωτικές, αν και υποχρεώθηκαν να λάβουν άδεια από τη SARFT, 
ενώ οι νέες πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς. Παρόλο που εξακολουθούν να ασκούν έλεγχο 
στο διαδίκτυο, οι κινεζικές αρχές παρουσιάζουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι 
«ανοίγονται»: ένας νέος κανονισμός για τα βίντεο στο διαδίκτυο τέθηκε σε ισχύ το 2008, 
επιτρέποντας τη συμμετοχή κινεζικών και ξένων κοινοπραξιών στους παρόχους υπηρεσιών 
προγραμμάτων βίντεο στο διαδίκτυο, υπό τον όρο ότι συνεργάζονται με κρατικό εταίρο. 
Λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με τη γλώσσα και την πολιτική, πολλές διεθνείς 
εταιρείες του διαδικτύου απέχουν έως σήμερα από την κινεζική αγορά. Μεγάλοι παράγοντες 
όπως η Google και η Yahoo απέκτησαν άδειες που επιτρέπουν την ανάπτυξη υπηρεσιών στην 
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κινεζική γλώσσα, αλλά με το τίμημα να συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς που 
αφορούν το περιεχόμενο και τη λογοκρισία. 
 
7.  Ο τομέας των εικαστικών τεχνών χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη η οποία προωθεί 
νέες επιχειρηματικές δομές και παράγοντες. Την τελευταία πενταετία η Κίνα έχει μετατραπεί 
σε ένα παγκόσμιο επίκεντρο για συλλέκτες, εφόρους, διοργανωτές και καλλιτεχνικούς 
επιχειρηματικούς φορείς. Ο εν λόγω τομέας περιλαμβάνει τις καλές τέχνες, από την 
αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, αλλά το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό 
στον τομέα των σύγχρονων τεχνών, ο οποίος σταδιακά απορρίπτει τις «αντεργκράουντ» 
ρίζες του για να επιτύχει ευρεία προβολή και θεσμική υποστήριξη. 
 
Η ισορροπία μεταξύ των κρατικών και των ιδιωτικών δομών έχει μεταβληθεί από το 2006. Η 
κυβέρνηση έχει ιδιωτικοποιήσει τις πολιτιστικές υπηρεσίες της, ενώ οι επενδύσεις του 
ιδιωτικού τομέα έχουν αυξηθεί. Το ήμισυ των μουσείων καλών τεχνών ανήκει τώρα σε 
ιδιώτες και η πλειονότητα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων υποστηρίζεται από ιδιωτικές 
δομές. Οι κρατικές πολιτιστικές ομάδες, που δραστηριοποιούνται σε μη κερδοσκοπικό 
πλαίσιο, είναι νέες δομές με εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες εντοπίζουν τις κύριες 
καλλιτεχνικές τάσεις. Αποτελούν την επίσημη γέφυρα μεταξύ της κυβέρνησης και του 
ιδιωτικού τομέα, καθώς και μεταξύ της Κίνας και του εξωτερικού. Παρόλο που η τέχνη είναι 
πολύ ανεπτυγμένη όσον αφορά τις πωλήσεις, παραμένει αδύναμη όσον αφορά τη διαχείριση. 
Επιδιώκεται η ευρωπαϊκή συνεργασία στην καλλιτεχνική κριτική, εκπαίδευση και διαχείριση, 
με σκοπό τη βελτίωση των προτύπων στους εν λόγω τομείς. Η διείσδυση της ευρωπαϊκής 
τέχνης στην κινεζική αγορά εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένη, αλλά η κυβέρνηση, ο 
ιδιωτικός τομέας και ανεξάρτητοι φορείς αναζητούν νέες δυνατότητες, μέσω της ανταλλαγής 
επισκέψεων. 
 
8.  Η μουσική είναι ένας από τους πλέον αδύναμους τομείς των κινεζικών δημιουργικών 
βιομηχανιών. Ήταν αντικείμενο ακραίου κρατικού ελέγχου ενώ διαθέτει ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά πειρατείας παγκοσμίως, που επηρέασε έντονα τη μουσική βιομηχανία τη 
δεκαετία του ’90 και τώρα πλήττει την ψηφιακή αγορά. Παρ’ όλα αυτά, η Κίνα έχει τεράστιες 
δυνατότητες ανάπτυξης στη μουσική κινητών τηλεφώνων και στην επιγραμμική μουσική. Η 
ψηφιακή αγορά έχει προοπτικές, αλλά είναι ακόμη περιορισμένη: υπάρχουν πολύ λίγες 
περιπτώσεις νόμιμης μεταφόρτωσης μουσικής και ελάχιστα έσοδα για τις δισκογραφικές 
εταιρείες. Η είσπραξη δικαιωμάτων αποτελεί μια ανεπαρκώς ανεπτυγμένη πηγή εισοδήματος 
για τη μουσική βιομηχανία στην Κίνα, λόγω της έλλειψης γνώσεων σε σχέση με τη 
νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων εκ μέρους πολλών δισκογραφικών παραγωγών. 
 
Κάθε κινεζική περιφέρεια έχει τις δικές της πολιτιστικές αξίες και μουσικές προτιμήσεις. Οι 
προτιμήσεις του κινεζικού κοινού στη μουσική μπορεί να εκπλήσσουν: καλλιτέχνες οι οποίοι 
θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένοι στην Ευρώπη μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλείς στην Κίνα. 
 
9.  Η Κίνα υφίσταται ταχύτατη αστικοποίηση η οποία αφήνει ελάχιστο περιθώριο για 
αρχιτεκτονική δημιουργικότητα. Τα κρατικά ιδρύματα τοπικού σχεδίου κυριαρχούν στην 
αρχιτεκτονική αγορά. Ωστόσο, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός ιδιωτικών εταιρειών που 
ιδρύθηκαν κυρίως από αρχιτέκτονες οι οποίοι επέστρεψαν έπειτα από σπουδές/εργασία στο 
εξωτερικό (δραστηριοποιούνται κυρίως με έδρα στο Πεκίνο και τη Σανγκάη). Αυτά τα μικρής 
κλίμακας εργαστήρια δραστηριοποιούνται κυρίως στον πολιτιστικό τομέα, και επιχειρούν να 
δοκιμάσουν κάθε φορά τα όρια του αρχιτεκτονικού σχεδίου. Καθώς η Κίνα ανοίγεται στη 
διεθνή επιρροή, υπάρχει δίψα για ανταλλαγές και διδάγματα από τα δυτικά αρχιτεκτονικά 
πρότυπα και τεχνικές. Οι ξένοι αρχιτέκτονες έχουν διαδραματίσει έναν εξέχοντα ρόλο στην 
ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής στην Κίνα, κατασκευάζοντας σημαντικά κτίρια-ορόσημα για 
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τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τώρα για τη Διεθνή Έκθεση το 2010. Κατόρθωσαν να φέρουν 
μια νέα αρχιτεκτονική γλώσσα και να κατασκευάσουν τολμηρά δείγματα σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής, όπως είναι το κτίριο της κεντρικής τηλεόρασης της Κίνας (CCTV), το εθνικό 
Ολυμπιακό Στάδιο ή η Όπερα του Πεκίνου. 
 
10.  Η τεράστια κληρονομιά της Κίνας τώρα προστατεύεται καλύτερα από ποτέ άλλοτε μέσω 
ορθών πρακτικών και συνεργασίας με διεθνή ιδρύματα. Υπάρχει βούληση για την προβολή 
του εξαιρετικά πλούσιου πολιτισμικού παρελθόντος της χώρας μέσω λύσεων της αγοράς: 
χαρακτηρίζοντας επισήμως ορισμένες περιοχές «τουριστικές ζώνες» ή/και «μνημεία 
παγκόσμιας κληρονομιάς», κάτι που στη συνέχεια προσελκύει επενδύσεις του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των αρμόδιων 
δημόσιων διοικήσεων, αλλά υπάρχει ελάχιστο περιθώριο για τους παράγοντες του ιδιωτικού 
τομέα, όπως ιδρύματα. Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς 
και γνώσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, και η διατήρηση της αρχαιολογικής ή 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς συχνά κινδυνεύει από την ανεξέλεγκτη χρήση γης και την 
ανάπλαση της γης. Λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες ενεργού ανταλλαγής και συνεργασίας 
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με την πρόληψη της κλοπής και του 
λαθρεμπορίου πολιτιστικών τεχνουργημάτων και τη διοργάνωση εκθέσεων κινεζικής 
ιστορικής κληρονομιάς με ευρωπαϊκές χώρες. 
 
11.  Οι κινεζικές πολιτικές που σχετίζονται με τις τέχνες του θεάματος πρόσφατα 
εξελίχθηκαν σε ένα πιο φιλελεύθερο σύστημα με στροφή προς την απορρύθμιση, μέσω του 
νέου κανονισμού για τη διαχείριση των εμπορικών παραστάσεων, ο οποίος εκδόθηκε τον 
Ιούλιο του 2008. Ως πολιτιστική πρωτεύουσα, το Πεκίνο είναι ο μεγαλύτερος καλλιτεχνικός 
κόμβος στην Κίνα και συγκεντρώνει την πλειονότητα των υποδομών και των εκδηλώσεων. 
Ως πολυεθνοτική χώρα, η Κίνα προωθεί ειδικότερα τις παραστάσεις των εθνικών 
μειονοτήτων σε διεθνικό επίπεδο. Επίσης, κινεζικά ιδρύματα δραστηριοποιούνται ευρέως στις 
περιοχές της υπαίθρου, βοηθώντας πολλούς θιάσους και στηρίζοντας τις προσπάθειές τους 
για την πραγματοποίηση περιοδειών σε ολόκληρη τη χώρα. 
 
Προγράμματα για την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές δρομολογούνται και οργανώνονται 
κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες μέσω υποτροφιών και κατόπιν διπλωματικών εκδηλώσεων. 
Πρόκειται για θεάματα επιχορηγούμενα από το κράτος (παραστάσεις μπαλέτου, τσίρκου). Η 
Κίνα θεωρεί ότι ο τομέας των τεχνών του θεάματος παρουσιάζει ελλείψεις. Τα λίγα θεάματα 
τα οποία επιφέρουν μεγάλα έσοδα (μουσική) δεν είναι εξαγώγιμα λόγω των γλωσσικών 
εμποδίων. 
 
12.  Έως και τη δεκαετία του ’80, ο κινεζικός εκδοτικός τομέας χρησίμευε μόνο ως μέσο 
προπαγάνδας και γενικής κρατικής ενημέρωσης. Το «άνοιγμά» του οδήγησε στην 
εμπορευματοποίηση του εν λόγω τομέα. Τώρα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγορά βιβλίων 
και περιοδικών παγκοσμίως. 
 
Η Κίνα εφαρμόζει αυστηρούς κανονισμούς και πολιτικές στον εκδοτικό τομέα. Οι κρατικοί 
εκδοτικοί οίκοι δεν λαμβάνουν πλέον κρατική επιχορήγηση και συχνά συνεργάζονται με 
ιδιωτικές εταιρείες πολιτιστικών συμβούλων για να είναι ανταγωνιστικοί. Η μαζική αγορά 
βιβλίων βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια, ενώ και το αναγνωστικό κοινό είναι νεανικό· η 
σύγχρονη λογοτεχνία του διαδικτύου είναι ακμάζουσα, αλλά η ανάγνωση των κλασικών 
βιβλίων εξακολουθεί να αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη εκπαιδευτική και πολιτιστική 
προσδοκία. Οι κινέζοι εκδότες έρχονται ολοένα και περισσότερο σε επαφή με τις δυτικές 
αγορές και τους φορείς εκμετάλλευσής τους. Η κινεζική εκδοτική αγορά έχει μεγαλύτερη 
παραγωγή από τις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν πολλές περιφερειακές διαφορές 
όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων και τις λογοτεχνικές προτιμήσεις, κυρίως λόγω του 
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μεγέθους της χώρας, καθώς και λόγω της αποτελεσματικότερης διανομής και επικοινωνίας 
στο Πεκίνο, τη Σανγκάη και το Guangzhou. 
 
13.  Το ανεπαρκές πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
(ΔΠΙ) στην Κίνα παραμένει σημαντικό αντικίνητρο για την είσοδο των ευρωπαϊκών εταιρειών 
στην κινεζική αγορά και προκαλεί σοβαρή ανησυχία σε όσους δραστηριοποιούνται ήδη στην 
Κίνα. Τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης παραμένουν μεγάλης κλίμακας πρόβλημα. 
Το 2006 οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χαρακτήρισαν την Κίνα την πλέον προβληματική αγορά 
για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ως προς την παραποίηση/απομίμηση και την καταπάτηση των 
ΔΠΙ. Η κινεζική κυβέρνηση επισημαίνει ότι ενισχύει την επιβολή των ΔΠΙ. Παρόλο που η 
Κίνα σημειώνει σταθερή πρόοδο στην υλοποίηση ενός συστήματος προστασίας των ΔΠΙ, 
υπάρχουν ακόμη ορισμένες ελλείψεις και η επιβολή της νομοθεσίας είναι άνιση και 
ανεπαρκής. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα αδιαφανές και πολύπλοκο νομικό 
και δικαστικό σύστημα, το οποίο δεν εγγυάται επαρκώς τον σεβασμό και την προστασία των 
δικαιωμάτων τους. 
 
14.  Η λογοκρισία εξακολουθεί να υπάρχει και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, καθώς είναι το 
πρώτο εμπόδιο για την πρόσβαση στις αγορές των πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών. Στην κινηματογραφική βιομηχανία, κάθε ξένη συμμετοχή στις τοπικές 
κινηματογραφικές παραγωγές πρέπει να εγκρίνεται (από το σενάριο έως τον προϋπολογισμό 
και τη διάρθρωση της παραγωγής πριν από την παραγωγή και ακόμη και μετά την 
ολοκλήρωση της ταινίας που προορίζεται για εγχώρια και διεθνή προβολή). Στον τομέα των 
νέων μέσων επικοινωνίας, η διαδικτυακή λογοκρισία διεξάγεται στο πλαίσιο ενός ευρέος 
φάσματος νόμων και διοικητικών κανονισμών. Χιλιάδες αστυνομικοί του διαδικτύου 
περιπολούν στο διαδίκτυο νυχθημερόν, αναζητώντας ενδεχομένως ανατρεπτικό 
περιεχόμενο. Το περιεχόμενο των ιστολογίων είναι πιθανόν ο πλέον ευαίσθητος τομέας του 
διαδικτύου κατά την άποψη των αρχών. Για τον εκδοτικό τομέα, δεν υφίσταται επίσημος 
κανονισμός λογοκρισίας, αλλά η διαδικασία καταχώρισης του διεθνούς αριθμού ISBN κάθε 
βιβλίου χρησιμοποιείται στην πράξη ως μέσο ελέγχου του περιεχομένου.  
 
Η λογοκρισία αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στον τομέα της τέχνης κατά τη διάρκεια των 
δεκαετιών του ‘80 και του ‘90. Φαίνεται ότι έχει μετριασθεί την τελευταία πενταετία, και 
τώρα πολύ λιγότερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σταματούν διά εξαναγκασμού. Οι 
καλλιτέχνες και οι έφοροι διαπιστώνουν ότι δεν χρειάζεται πλέον να είναι τόσο προσεκτικοί 
σχετικά με ευαίσθητα θέματα όσο παλαιότερα. Το λογοκριμένα θέματα εξακολουθούν να 
εστιάζονται σε πολιτικά και ιστορικά γεγονότα που αφορούν την κινεζική ιστορία, την εθνική 
ακεραιότητα, τη βία, τα ναρκωτικά, τη θρησκεία και την πορνογραφία. 
 
15.  Στο δεύτερο μέρος της μελέτης εξετάζονται οι υφιστάμενες πολιτιστικές ανταλλαγές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με την Κίνα όσον αφορά προγράμματα, 
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, καθώς και ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητά τους 
όσον αφορά την προώθηση περαιτέρω πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ τους. 
 
16.  Κατόπιν της δημοσίευσης της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό σε έναν κόσμο 
παγκοσμιοποίησης, η ΕΕ χάραξε μια εξωτερική πολιτική που περιλαμβάνει τις πολιτιστικές 
ανταλλαγές. Έχουν υλοποιηθεί αρκετές κοινοτικές δράσεις στον τομέα του πολιτισμού 
σχετικά με την Κίνα, όπως το πρόγραμμα «Πολιτισμός», το Media 2007, η προκαταρκτική 
δράση Media International και το Media Mundus. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κίνα δρομολόγησε ορισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παρ’ όλα αυτά, ο 
πολιτιστικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας δεν έχει προωθηθεί και αναπτυχθεί 
ιδιαίτερα. Το πρόβλημα της λογοκρισίας παραμένει και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Θέτει 
προκλήσεις σε κάθε εκδήλωση που θίγει ευαίσθητα θέματα. Ωστόσο, το σημαντικότερο 
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πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα είναι σχεδόν απούσα από την κινεζική 
πολιτιστική σκηνή. Η Κίνα δυσκολεύεται να διαμορφώσει μια συγκεκριμένη αντίληψη για την 
ΕΕ όσον αφορά τον πολιτισμό, δεδομένου ότι η ΕΕ δεν είναι μία ενιαία, ολοκληρωμένη 
χώρα. 
 
17.  Οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ της Κίνας και ξένων χωρών διέπονται από την αρχή 
της αμοιβαιότητας. Η εν λόγω αρχή, όπως αναπτύχθηκε από το κινεζικό Υπουργείο 
Πολιτισμού αναφορικά με τις πολιτιστικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζει 
προβλήματα και δυσκολίες στην εφαρμογή. Από την κινεζική άποψη, αν η Κίνα επιτρέψει σε 
μια χώρα να διεξαγάγει μια εκδήλωση στην επικράτειά της, η εν λόγω χώρα πρέπει στη 
συνέχεια να επιτρέψει στην Κίνα να πραγματοποιήσει μια εκδήλωση εκεί, κάτι που σημαίνει 
ότι κάθε πολιτιστική εκδήλωση πρέπει να διοργανώνεται αμοιβαία στην ίδια κλίμακα. Για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εφαρμογή της αμοιβαιότητας ενδέχεται να παρουσιάζει προβλήματα, 
δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρείται από την Κίνα ενιαία ολοκληρωμένη χώρα. 
Κατά συνέπεια, για κάθε εκδήλωση θα απαιτούνταν επίσημη συμφωνία υπογεγραμμένη από 
τα 27 κράτη μέλη. Μια τέτοια συμφωνία οραματίστηκε η Κίνα το 2005, αλλά η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την απέρριψε. 
 
18.  Οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Κίνας βασίζονται 
σε συμφωνίες διμερούς συνεργασίας. Η διαχείριση των πολιτιστικών πολιτικών των κρατών 
μελών της ΕΕ πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο μέσω ενός δικτύου αντιπροσώπων που 
υπάγονται στο Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων ή στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στο 
Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου των αντίστοιχων κυβερνήσεών τους. Από την αρχή της 
τρέχουσας δεκαετίας, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν διοργανώσει διάφορα βραχυπρόθεσμα 
πολιτιστικά προγράμματα. Ταυτόχρονα, τα μακροπρόθεσμα προγράμματα έχουν καταστεί πιο 
φιλόδοξα όσον αφορά τόσο το όραμα όσο και τον προϋπολογισμό τους. Αυτή η νέα πολιτική 
αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη συνειδητοποίηση εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ της 
μεγάλης δύναμης της κινεζικής αγοράς. Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων προώθησης έχει 
υλοποιηθεί στην Κίνα: εκδηλώσεις, υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, ανταλλαγή 
διαδικτυακών πλατφορμών, εργαστήρια, χρηματοδοτική στήριξη για μετάφραση κ.λπ. Οι 
αρμόδιοι λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων της ΕΕ θεωρούν ότι τα πολιτιστικά 
προγράμματα αποτελούν ένα είδος «ήπιας διπλωματίας» που προετοιμάζει το έδαφος για 
πολιτιστική επιρροή, μελλοντικές συμπράξεις και οικονομικές συμφωνίες. Παρ’ όλα αυτά, 
διάφορα εμπόδια (γεωγραφικά, διοικητικά, νομικά, γλωσσικά, πολιτιστικά, πολιτικά και 
πρόσβασης σε πληροφορίες) δυσχεραίνουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ και της Κίνας. 
 
Η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος των πολιτιστικών δράσεων μπορεί να αξιολογηθεί σε 
διάφορα επίπεδα. Οι διαθέσιμοι δείκτες επισημαίνουν ότι ορισμένες δράσεις ήταν 
επιτυχημένες όσον αφορά την αύξηση του ενδιαφέροντος του κινεζικού κοινού για τον 
πολιτισμό και τις πολιτιστικές βιομηχανίες των κρατών μελών της ΕΕ. 
 
Παρόλο που οι περισσότερες χώρες οργανώνουν τη δική τους πολιτιστική διπλωματία βάσει 
του ίδιου προτύπου, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν: 
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-  Είναι καλύτερα να διοργανώνεται μια εκδήλωση εκ του μηδενός ή να ενσωματώνεται 
σε ένα υφιστάμενο κινεζικό φεστιβάλ; 

-  Είναι καλύτερα να προτείνεται μια δράση που να εστιάζεται σε μια σημαντική ιδέα 
(αειφόρος ανάπτυξη κ.λπ.) ή να υπάρχει ένα πολύπλευρο πρόγραμμα; 

-  Είναι καλύτερα να εστιάζουμε σε πλούσιες και πολυπληθείς πόλεις (αλλά ήδη 
κορεσμένες από την άποψη της πολιτιστικής προσφοράς) ή να διευρύνουμε το πεδίο 
δράσης και να διεισδύσουμε στις τοπικές αγορές σε ολόκληρη τη χώρα; 

 
19.  Στο τρίτο μέρος της μελέτης διατυπώνονται προτάσεις για την ενίσχυση της 
συνεργασίας, των ανταλλαγών και του πολιτικού διαλόγου με την Κίνα στον τομέα του 
πολιτισμού. Στο τρίτο μέρος εξετάζεται επίσης το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής της προώθησης 
του πολιτισμού στις διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την αξιολόγηση του 
τοπίου και των πολιτικών των κινεζικών πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, καθώς 
και των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την προώθηση του πολιτισμού. Οι προτάσεις 
παρουσιάζονται χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες οι οποίες αντιστοιχούν στα τρία στάδια μιας 
πιθανής δράσης της ΕΕ σε σχέση με την Κίνα: 
 
1-  Ενίσχυση της πολιτικής και διπλωματικής δράσης της ΕΕ στην Κίνα. 

2-  Παροχή βοήθειας προς την Κίνα προκειμένου να προσδιορίσει την έννοια του 
«ευρωπαϊκού πολιτισμού». 

3-  Παροχή στήριξης στους καλλιτέχνες και στις εμπορικές επωνυμίες της ΕΕ στις 
προσπάθειές τους να εισέλθουν στην κινεζική αγορά. 

 
1.  Ενίσχυση της πολιτικής και διπλωματικής δράσης της ΕΕ στην Κίνα 
 
Συμμετοχή σε έναν ειλικρινή πολιτιστικό διάλογο με την Κίνα και προώθηση των 
οικονομικών οφελών όσον αφορά την ανάπτυξη και την επένδυση σε πολιτιστικές 
ανταλλαγές 
 
Υλοποίηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προγραμμάτων βάσει του υφιστάμενου 
κοινοτικού νομικού πλαισίου: η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κινέζου 
υπουργού Πολιτισμού. Η επικείμενη κοινή εκδήλωση τον Μάιο του 2009, η οποία θα 
εστιάζεται στις δημιουργικές βιομηχανίες στο Shenzhen, θα μπορούσε να αποτελέσει το 
πρώτο βήμα σε μια μακροπρόθεσμη πολιτική συνεργασίας. 
 
Προώθηση της καταπολέμησης της πειρατείας 
 
Η καταπολέμηση της πειρατείας και ο διάλογος σχετικά με την αναγκαιότητα επιβολής της 
κινεζικής νομοθεσίας για τα ΔΠΙ θα πρέπει να βελτιωθεί και να ενισχυθεί μέσω της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τα ΔΠΙ2 (European IPR2 Platform), της αύξησης των 
πρωτοβουλιών κατάρτισης σχετικά με τα ΔΠΙ και της ευαισθητοποίησης του κινεζικού κοινού 
αναφορικά με την επιβολή των ΔΠΙ, ειδικά για όσους συνεργάζονται με ευρωπαϊκές 
εταιρείες. 
 
Προώθηση της καταπολέμησης της πολιτιστικής λογοκρισίας 
 
Η καταπολέμηση της πολιτιστικής λογοκρισίας θα πρέπει να προωθηθεί μέσω της άσκησης 
συνεχούς διπλωματικής πίεσης στις κινεζικές αρχές. 
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Προώθηση της υπογραφής διμερών συμβάσεων συμπαραγωγής πριν από την 
αποδοχή κινέζων αιτούντων στα ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων 
 
Οι συμφωνίες συμπαραγωγής θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες όσον αφορά τη διασαφήνιση των 
σχέσεων ΕΕ-Κίνας, παρέχοντας ένα νομικό πλαίσιο συνεργασίας το οποίο θα είχε προκύψει 
από διαπραγματεύσεις. Τέτοιου είδους συμφωνίες θα διευκόλυναν τη δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων Κίνας-ΕΕ και θα ενθάρρυναν τις κινεζικές αρχές να αμβλύνουν ορισμένους 
κανόνες, ώστε να επιτρέψουν σε κοινοτικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα. 
 
Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης με σήμανση ΕΕ στην Ευρώπη για κινέζους 
καλλιτέχνες και πολιτιστικούς παράγοντες από ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς 
 
Η κινεζική κυβέρνηση έχει επίγνωση της έλλειψης επαγγελματικών προτύπων στις 
πολιτιστικές βιομηχανίες της και είναι πρόθυμη να βελτιώσει αυτόν τον τομέα μέσω 
συνεργασιών, ιδίως με την Ευρώπη. Δίδεται μεγάλη προσοχή σε ιδέες και μεθόδους 
κατάρτισης στη δυτική τέχνη. Η καλλιτεχνική κριτική, εκπαίδευση και διαχείριση είναι τομείς 
στους οποίους η Κίνα ήδη επιδιώκει την ευρωπαϊκή συνεργασία, προκειμένου να αναπτύξει 
τη δική της βάση δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης με σήμανση ΕΕ στην 
Ευρώπη για κινέζους καλλιτέχνες και πολιτιστικούς διαχειριστές θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ευκαιρίες για την οικοδόμηση αποτελεσματικών γεφυρών μεταξύ της ΕΕ και 
της Κίνας στον πολιτιστικό τομέα. 
 
Ενθάρρυνση της ΕΕ και των κρατών μελών της ώστε να καθιερώσουν κοινούς 
δείκτες για την ποσοτικοποίηση και τη δημοσίευση αξιόπιστων δεδομένων σχετικά 
με τις ανταλλαγές των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών με τρίτες χώρες 
 
Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τις ανταλλαγές των πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών με τρίτες χώρες. Σε πρώτο στάδιο, τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν σε 
έναν κοινό ορισμό των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, καθώς οι εν λόγω 
βιομηχανίες δεν περιλαμβάνουν τους ίδιους τομείς σε κάθε χώρα και μπορεί να διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Σε δεύτερο στάδιο, βάσει ενός κοινού ορισμού, η ΕΕ 
πρέπει να αναπτύξει κοινούς δείκτες, προκειμένου να ποσοτικοποιήσει τις υφιστάμενες 
ανταλλαγές με τρίτες χώρες στο πλαίσιο των συγκεκριμένων βιομηχανιών. 
 
2. Παροχή βοήθειας προς την Κίνα προκειμένου να προσδιορίσει την έννοια του 
«ευρωπαϊκού πολιτισμού» 
 
Δημιουργία του αξιώματος του πολιτιστικού συμβούλου στην αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κίνα 
 
Έως τώρα δεν υπάρχει πολιτιστικός σύμβουλος στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κίνα, με δεξιότητες όσον αφορά την κατανόηση των διαφορετικών 
πολιτιστικών τομέων (σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις πρεσβείες των κρατών μελών). 
Αυτή η έλλειψη έχει δύο κύριες συνέπειες: πρώτον, η αντιπροσωπεία δεν γνωρίζει πάντοτε 
τα πολιτιστικά σχέδια ΕΕ-Κίνας που στηρίζονται από ευρωπαϊκά προγράμματα· δεύτερον, δεν 
υπάρχει σφαιρική θεώρηση ή συντονισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων των κρατών μελών 
στην Κίνα. 
Θα πρέπει να καθιερωθεί το αξίωμα του πολιτιστικού συμβούλου στην αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κίνα και να προσληφθεί ένα πρόσωπο με βάση τις γνώσεις που 
διαθέτει σε σχέση με τα τρέχοντα προγράμματα ΕΕ-Κίνας, καθώς και με τις επιμέρους 
πολιτιστικές δράσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Ο πολιτιστικός σύμβουλος θα πρέπει να 
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διαθέτει προϋπολογισμό για τη διοργάνωση συντονισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΕΕ 
και θα πρέπει να είναι αρμόδιος για τα ζητήματα επιβολής των ΔΠΙ. 
 
Οργάνωση ενός «Ευρωπαϊκού Έτους» στην Κίνα και ευρωπαϊκών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 
 
Όπως ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να οραματιστεί ένα 
πολιτιστικό έτος που θα βοηθήσει την Κίνα να προσδιορίσει τι σημαίνει σήμερα «ευρωπαϊκός 
πολιτισμός»· η Ευρώπη έως τώρα δεν γίνεται αντιληπτή ως σύνολο και η πολιτιστική της 
ταυτότητα δεν είναι σαφής για τον κινεζικό λαό. Πρωτοβουλίες όπως το «Ευρωπαϊκό 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου» (Δεκέμβριος 2008) θα πρέπει να προωθηθούν και να 
ενισχυθούν με σκοπό τη βελτίωση της προβολής τής ΕΕ σε ολόκληρη τη χώρα. Θα πρέπει να 
υπογραμμίζονται τα κοινά στοιχεία της κουλτούρας και του πολιτισμού των κρατών μελών 
και όχι μόνο τα επιμέρους πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους. Η συμμετοχή ενός κινέζου 
εταίρου, είτε εθνικού είτε τοπικού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 
προσφέρονται καλύτερες ευκαιρίες σε ευρωπαϊκές εκδηλώσεις και να διευκολύνεται η 
παράκαμψη πολιτικών και διοικητικών εμποδίων. 
 
Δημιουργία ευρωπαϊκής σήμανσης και λογότυπου 
 
Προκειμένου να αυξηθεί η προβολή του ευρωπαϊκού πολιτισμού και να διευκολυνθεί το 
κοινό για να αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή προέλευση των έργων, θα ήταν δυνατό να 
τυπώνεται σήμανση και λογότυπο (π.χ. «ευρωπαϊκό πολιτιστικό προϊόν») σε βιβλία, αφίσες 
και διαφημίσεις συναυλιών και να εισάγονται στους τίτλους τέλους των κοινοτικών ταινιών. 
Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, αυτό το διαφημιστικό εργαλείο θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο 
στην αντίληψη της Ευρώπης ως οντότητας και, κατά συνέπεια, στις πολιτιστικές και 
οικονομικές ανταλλαγές στον τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών. 
 
3. Παροχή στήριξης στους καλλιτέχνες και στις εμπορικές επωνυμίες της ΕΕ για να 
εισέλθουν στην κινεζική αγορά 
 
Δημιουργία ενός πρακτικού κοινοτικού οδηγού για τα πολιτιστικά προγράμματα της 
ΕΕ στην Κίνα 
 
Ανάπτυξη ενός πρακτικού κοινοτικού οδηγού/μιας διαδικτυακής πλατφόρμας/προγραμμάτων 
γνωριμίας για πολιτιστικούς διαχειριστές της ΕΕ που είναι πρόθυμοι να δρομολογήσουν 
πολιτιστικά προγράμματα στην Κίνα. Ο εν λόγω οδηγός αναμένεται να τους βοηθήσει να 
κατανοήσουν καλύτερα την κινεζική αγορά και να αποφύγουν τα πολιτιστικά, διοικητικά και 
γλωσσικά εμπόδια. Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κινεζική τέχνη και 
τον πολιτισμό, είτε στην κινεζική είτε στην αγγλική γλώσσα. Το σύστημα δεν είναι διαφανές 
και οι ξένοι χρειάζονται βοήθεια για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες. 
 
Δρομολόγηση μιας κοινοτικής εκστρατείας που θα επιτρέψει σε περισσότερα 
κοινοτικά πολιτιστικά προϊόντα να εισέλθουν στην κινεζική αγορά 
 
Οργάνωση μιας κοινοτικής εκστρατείας μέσω κοινοτικών οργανώσεων ανά τομέα όπως η 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εξαγωγής Κινηματογραφικών Έργων (European Film Export Association), 
προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέψει τη διανομή περισσότερων κοινοτικών 
ταινιών στην Κίνα και θα ανοίξει την κινεζική αγορά στους ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς 
φορείς (το σήμα των οποίων περιορίζεται επί του παρόντος σε συγκροτήματα για ξένους και 
διεθνή ξενοδοχεία), όπως ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες για τους κινεζικούς 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. 
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Σύνδεση της εξαγωγής όλων των εμπορευμάτων με την εξαγωγή πολιτιστικών 
αγαθών 
 
Καλλιέργεια μιας θετικής στάσης έναντι των πολιτιστικών προϊόντων της ΕΕ μέσω της 
σύνδεσης της εξαγωγής εμπορευμάτων (τρόφιμα, σχέδια, αυτοκίνητα, τουριστικές υπηρεσίες 
κ.λπ.) με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών. Αυτό το μέτρο θα εξοικειώσει το κινεζικό κοινό 
με την αγορά ευρωπαϊκών εμπορικών επωνυμιών και, μακροπρόθεσμα, κοινοτικών 
πολιτιστικών αγαθών. 
 


