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Ειζαγωγή  

Ο «εκπνξηθφο» θαη «ζπλαιιαγκαηηθφο πφιεκνο» πνπ έρεη θεξχμεη ν 
πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Λη.Σξάκπ, θαηά ησλ θπξηφηεξσλ αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ, 
έρεη δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηα νπνία πεξηπιέθνπλ 
ηηο γεσπνιηηηθέο αληηζέζεηο κεηαμχ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ (ΔΔ, Ηαπσλία, θά) 
φζν θαη ησλ αλαδπφκελσλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ, θπξίσο κε Θίλα θαη 
Ρσζία. Οη ζπγθεθξηκέλεο εμειίμεηο θαηαγξάθνπλ κε πξψηε αλάγλσζε, ηελ 
φμπλζε ηεο αληαγσληζηηθήο πάιεο γηα ηελ παγθφζκηα εγεκνλία, ελψ ζε 
δεχηεξε αλάγλσζε, ζέηνπλ λέεο πηπρέο ζηε ζηελ επεμεξγαζία ζχγρξνλεο 
ζηξαηεγηθήο θαη ηαθηηθήο εθ κέξνπο ηνπ αξηζηεξνχ θηλήκαηνο. 

  

1.Η αδςζώπηηη δπάζη ηος νόμος ηηρ ανιζόμεηπηρ ανάπηςξηρ  

Γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ «εκπνξηθψλ 
πνιέκσλ», ρξεηάδεηαη λα εμεηάζνπκε ηηο αλαθαηαηάμεηο νηθνλνκηθήο δχλακεο 
θαη πνιηηηθν-ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί κεηαμχ ησλ ηζρπξψλ 
ρσξψλ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2008. χκθσλα 
κε επίζεκα ζηνηρεία,1 νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο είραλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, 
ξπζκφ αχμεζεο ΑΔΠ γχξσ ζην 2% (ΖΠΑ 2,2%, Δπξσδψλε 1,9% θαη Ηαπσλία 
0,8%), ελψ νη αλαπηπζζφκελεο, θπξίσο νη ρψξεο BRICS, γχξσ ζην 3,2%. Αλ 
ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζε κεγαιχηεξε πεξίνδν (2000-2016), 
νη αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ζε ζηαζεξέο ηηκέο (2009), είραλ αχμεζε ΑΔΠ 
26,1%, ελψ νη αλαδπφκελεο θαη νη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, είραλ πάλσ 
απφ 3 θνξέο.!! Δηδηθφηεξα ην ΑΔΠ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (ζε ζηαζεξέο 
ηηκέο 2009), απμήζεθε απφ 32,4 ηξηο ην 2000 (ΖΠΑ 12,5 ηξηο, Δπξσδψλε 7,9 
ηξηο, Ηαπσλία 5,7 ηξηο, θιπ), ζε 42,4 ηξηο ην 2010 (ΖΠΑ 14,7 ηξηο, Δπξσδψλε 
12,5 ηξηο, Ηαπσλία 5,4 ηξηο θιπ) θαη ζε 40,9 ηξηο ην 2016 (ΖΠΑ 16,7 ηξηο, 
επξσδψλε 10,7 ηξηο, Ηαπσλία 3,8 ηξηο θιπ), ελψ ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο 
απφ 8,2 ηξηο ην 2000 (Θίλα 1,4 ηξηο, θιπ), ζε 22,3 ηξηο ην 2010 (Θίλα 5,9 ηξηο, 
θιπ) θαη ζε 25,8 ηξηο ην 2016 (Θίλα 10,2 ηξηο θιπ).  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη ξπζκνί αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζηηο 
αλαπηπγκέλεο ρψξεο, βαίλεη καθξνρξφληα κεηνχκελνο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη 
κε ηνπο ρακεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηνπ πςεινχ 
πνζνζηνχ αλεξγίαο θαη ηεο έληαζεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ 
ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ. Αλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 
εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηα πξνζερή ρξφληα, ν ξπζκφο 
απειεπζέξσζεο εξγαηηθψλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζα απμεζεί θαη ζα 
εληαζεί ε επέθηαζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ 
παξαπέξα αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Οη εμειίμεηο απηέο κεηψλνπλ ηελ ηζρχ 
ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ θαη δε ησλ ΖΠΑ, πνπ βιέπνπλ λα θινλίδεηαη ε 
παγθφζκηα εγεκνλία ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ πξνζπάζεηα αλάθηεζεο ηνπ 

                                                           

1. ΓΛΣ: World Economic Outlook Update, Απξίιηνο 2017, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ. 
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ρακέλνπ εδάθνπο απφ ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηνπο. Ζ πξνζπάζεηα απηή, 
αλαπφθεπθηα επεξεάδεη νιφθιεξν ην θάζκα ησλ ηεο ζρέζεσλ κε ηηο άιιεο 
ρψξεο (νηθνλνκηθψλ, γεσπνιηηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ). Κε ιίγα ιφγηα, ν ράξηεο 
ησλ δηεζλψλ ηζνξξνπηψλ πνπ ππήξρε πξηλ ηελ θξίζε, αιιάδεη ξαγδαία θαη 
αλαδχνληαη λέεο δηεζλείο ηζνξξνπίεο, πνπ αληαλαθινχλ λένπο ζπζρεηηζκνχο 
νηθνλνκηθήο θαη γεσπνιηηηθήο δχλακεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ αθφκα πιήξσο 
απνζαθεληζηεί. 

2.Τα σαπακηηπιζηικά ηος «εμποπικού πολέμος» 

Δηδηθφηεξα ν «εκπνξηθφο πφιεκνο» κεηαμχ ΖΠΑ θαη παξαδνζηαθψλ 
ηκπεξηαιηζηηθψλ θέληξσλ (ΔΔ θαη Ηαπσλία), θαζψο θαη κε ηελ Θίλα, κεηά ηελ 
απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ Λη.Σξάκπ λα επηβάιιεη δαζκνχο ζε κηα ζεηξά 
εηζαγφκελα είδε, έρεη σο αθεηεξία ην απμαλφκελν «εκπνξηθφ έιιεηκκα» ησλ 
ΖΠΑ κε ΔΔ, ηδηαίηεξα ηε Γεξκαλία, θαζψο ηελ Θίλα θαη άιιεο ρψξεο, φπσο 
Κεμηθφ, Θαλαδάο, θά. Δηδηθφηεξα ην εκπνξηθφ έιιεηκκα κε ηελ Θίλα, αλήιζε ην 
2017 ζε 375 δηο, κε ΔΔ γχξσ ζηα 150 δηο (Γεξκαλία 50,5 δηο, Αγγιία 47 δηο, 
Γαιιία 41 δηο, θά), κε Κεμηθφ 71 δηο θιπ. Ο Λη.Σξάκπ, κε ζεκαία ην ζχλζεκα 
«πξψηα ε Ακεξηθή» θαη γξάθνληαο ζηα «παιαηφηεξα ησλ ππνδεκάησλ» ηηο 
ξπζκίζεηο ηνπ ΠΟΔ, επέβαιε δαζκνχο 25% ζηηο εηζαγσγέο ράιπβα θαη 10% 
αινπκηλίνπ απφ ΔΔ, Θαλαδά, Κεμηθφ, θά, θαζψο 25% ζε θηλέδηθεο εηζαγσγέο. 
Σν εκπνξηθφ δφγκα ηνπ Σξάκπ, ρσξίο λα αξλείηαη ηε «λενθηιειεχζεξε 
παγθνζκηνπνίεζε», είλαη λα ζπλδπάζεη ην «αφξαην ρέξη ηεο αγνξάο» κε ην 
«βαξχ ρέξη ηνπ θξάηνπο».2 ηφρνο ηνπ λα αλαγθάζεη ζε ππνρσξήζεηο ηνπο 
αληαγσληζηέο. Ωζηφζν ζηελ απφθαζε ηνπ Λη.Σξάκπ, ππήξμαλ ήδε αληίπνηλα 
απφ κέξνπο ηεο Θίλαο, Κεμηθνχ, Θαλαδά, ΔΔ θαη άιισλ ρσξψλ. 

ην ζηφραζηξν ηνπ «εκπνξηθνχ πνιέκνπ» βξίζθεηαη ηδηαίηεξα ε Θίλα, 
φρη κφλν ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο, αιιά θπξίσο γηα ηελ 
αλάζρεζε θαηάθηεζεο ζηξαηεγηθήο εγεκνλίαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ 
αληηπαξάζεζε κε ηελ Θίλα αγθαιηάδεη κεηαμχ άιισλ θαη ηνπο θιάδνπο πςειήο 
ηερλνινγίαο (ξνκπνηηθή, ππξεληθή ηερλνινγία, βηνκεραλία δηαζηήκαηνο, 
ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα θά).3 Ο πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ 
επηβνιή θαη δεχηεξνπ θχκαηνο δαζκψλ ζε αμία θηλέδηθσλ εηζαγσγψλ 200 δηο 
θαη απεηιεί ηελ επέθηαζε ηνπο ζε αμία 500 δηο εηζαγσγψλ, δει. ζρεδφλ ζην 
ζχλνιν ηνπο.! Ωζηφζν ηα πξάγκαηα είλαη πην πεξίπινθα κε ηελ Θίλα. Ζ Θίλα 
έρεη ήδε ηζρπξή παξνπζία ζηηο ρψξεο ηεο Θεληξηθήο Δπξψπεο, Βαιθάληα, 
Αθξηθή θαη Δηξεληθφ, θαζψο θαη Ιαηηληθή Ακεξηθή. Σν ζρέδην ηνπ πξνέδξνπ η-
Σδηλπίγθ γηα «λέν δξφκν ηνπ κεηαμηνχ», ηνλ ιεγφκελν OBOR (One Belt, One 
Road), απνηειεί ζηξαηεγηθή ζχλδεζε ηεο Θίλαο κε ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, 
Κ.Αλαηνιήο, Βαιθαλίσλ, Ρσζίαο θαη ΔΔ. Απφ ηελ άιιε ε Θίλα θαηέρεη 
ακεξηθαληθά θξαηηθά νκφινγα χςνπο 1,18 ηξηο δνιάξηα, κηα ζρέζε πνπ 
αληηθεηκεληθά δέλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δχν ρψξεο. Απφ ηελ άιιε ην Πεθίλν 
πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ επηβνιή ησλ δαζκψλ, 
άθεζε ην «γνπξάλ» λα δηνιηζηήζεη (ππνηίκεζε) θαηά 6%. Ίζσο λα 

                                                           

2. «Σξεηο πφιεκνη ζε έλαλ. Σν γεσπνιηηηθφ θαη λνκηζκαηηθφ πξφζσπν ηνπ εκπνξηθνχ 

πνιέκνπ», «Λαπηεκπνξηθή, 2.8.18  

3. «ΖΠΑ θαη Θίλα θιηκαθψλνπλ ηνλ εκπνξηθφ πφιεκν». Θαζεκεξηλή 25.7.18 
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βξηζθφκαζηε αθφκα ζηελ αξρή ηνπ «εκπνξηθνχ» θαη «ζπλαιιαγκαηηθνχ» 
πνιέκνπ» κεηαμχ ΖΠΑ, Θίλαο θαη άιισλ ρσξψλ.!  

ην ζηφραζηξν ηνπ Λη.Σξάκπ, βξίζθεηαη επίζεο θαη ε Γεξκαλία, 
ηδηαίηεξα γηα ηηο κεγάιεο εηζαγσγέο απηνθηλήησλ, πνιπηειή (mercedes-benz) 
θαη λεφηεξεο ηερλνινγίαο. Οη αληηδξάζεηο ηεο ΔΔ, θπξίσο ηεο Γεξκαλίαο-
Γαιιίαο, ήηαλ λα ζέζνπλ σο πξνυπφζεζε αλαδήηεζεο ζπλελλφεζεο, ηελ άξζε 
ησλ πξφζζεησλ δαζκψλ ζην ράιπβα θαη αινπκίλην.4 Ωζηφζν νχηε θη απηέο 
θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηελ «θφθθηλε γξακκή», δεδνκέλνπ φηη κεηά ηελ 
επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΔ, Ε.Θ.Γηνχλθεξ, ζηηο ΖΠΑ, ππήξμαλ ζεκεία 
ζπλδηαιιαγήο θαη ππνρσξήζεσλ εθ κέξνπο ηεο ΔΔ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Σξάκπ.5 

Ωζηφζν ν πξφεδξνο ηεο Γαιιίαο, Δκ.Καθξφλ, εμέθξαζε αληηξξήζεηο γηα 
ηηο δεζκεχζεηο ηνπ Γηνχλγθεξ, ν νπνίνο πξνθαλψο ζπκθψλεζε πξνθεηκέλνπ 
λα απνηξέςεη (…ίζσο κε ην αδεκίσην), ηελ επηβνιή δαζκψλ ζηα γεξκαληθά 
απηνθίλεηα. Ο γάιινο πξφεδξνο δηαρσξίδνληαο ηε ζέζε ηνπ, ηφληζε φηη «δελ 
είκαη ππέξ κηαο γεληθεπκέλεο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο, ηχπνπ ΣΣΗΡ, κε ηηο ΖΠΑ 
θαη ζε θάζε πεξίπησζε νη ζπλνκηιίεο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα 
γεσξγηθά»,6 ππνλνψληαο κεηαμχ άιισλ, ηελ απφξξηςε ηεο εηζαγσγήο 
κεηαιιαγκέλεο ζφγηαο, πνπ ζα ήηαλ πξαγκαηηθή «βφκβα» ζηα ζεκέιηα ηνπ 
αγξνην-δηαηξνθηθνχ κνληέινπ ηεο Γαιιίαο θαη ησλ άιισλ επξσπατθψλ 
ρσξψλ. ε ζηήξημε ηνπ γάιινπ πξνέδξνπ, βγήθε ε εθπξφζσπνο ηεο Θνκηζηφλ, 
Κίλα Αλδξέεβα, δειψλνληαο φηη «ν ηνκέαο ηεο γεσξγίαο δελ απνηειεί κέξνο 
ηνπ πεδίνπ εκπνξηθψλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ΔΔ θαη ΖΠΑ». Όια απηά ζην φλνκα 
ηεο Δπξψπεο, πνπ (δελ) κηιάεη πάληα κε κηα θσλή…7 

Δθηφο απφ ην εκπνξηθφ έιιεηκκα, ε αληηπαξάζεζε πξνεθηείλεηαη θαη ζην 
πεδίν ησλ «ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ». Ο Σξακπ θαηεγνξεί ηελ Θίλα θαη ΔΔ, 
γηα «ρεηξαγψγεζε ησλ λνκηζκάησλ» ηνπο. Δηδηθφηεξα θαηεγνξεί ηελ θεληξηθή 
ηξάπεδα ηεο Θίλαο, φηη δελ ιακβάλεη θαλέλα κέηξν αλάζρεζεο ηεο δηνιίζζεζεο 
ηνπ «γνπάλ» θαη ηαπηφρξνλα θαηεγνξεί ην Βεξνιίλν, φηη ρξεζηκνπνηεί έλα 
«ππνηηκεκέλν επξψ» γηα λα εθκεηαιιεχεηαη ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο θαη ηηο 
ΖΠΑ, ραξαθηεξίδνληαο ην εληαίν λφκηζκα «ππφγεην γεξκαληθφ κάξθν».8 ην 
ηειεπηαίν δελ έρεη ….θαη άδηθν.! 

                                                           

4. Γειψζεηο γάινπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Κπξνπλφ Ιε Κεξ (www.capital.gr, 
22.7.18) θαη Γθίληεξ Έληηγθεξ, γεξκαλνχ Δπηηξφπνπ επί ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. 

(«Λαπηεκπνξηθή», 25/7/18). 

5. Κεηαμχ άιισλ νη Σξακπ-Γηνχλθεξ ζπκθψλεζαλ λα εμεηάζνπλ ηα πεξηζψξηα 
επηβνιήο κέηξσλ ζηηο εηζαγσγέο απηνθηλήησλ ζηηο ΖΠΑ, λα κε απμεζνχλ παξαπέξα (!) νη 

δαζκνί ζε ράιπβα θαη αινπκίλην απφ ηηο ΖΠΑ, λα εμεηάζνπλ ηελ ππνγξαθή κηαο ζπκθσλίαο κε 
κεδεληθνχο δαζκνχο ζηα βηνκεραληθά πξντφληα εθηφο απηνθηλήησλ, ε ΔΔ λα απμήζεη ηηο 

εηζαγσγέο ζφγηαο απφ ηηο ΖΠΑ, λα αληηκεησπίζνπλ απφ θνηλνχ ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο 
πξαθηηθέο, πξνηάζεηο γηα κεηαξξχζκηζε ΠΟΔ, θά. www.naftemporiki.gr. 26.7.18  

6. www.naftemporiki.gr, 26.7.18 

7. «Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ», 30.7.18 

8. Ζ ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή ελφο πνιέκνπ, www.naftemporiki.gr, 23.7.18 
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Ωζηφζν ε αληηπαξάζεζε απνθηά θαη λέεο φςεηο. Οη αληαγσλίζηξηεο 
ρψξεο (Θίλα, ΔΔ, Ηαπσλία, θά), θάλνπλ θηλήζεηο ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ηνπο, κε 
ηελ πξνψζεζε ζπκθσληψλ «πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο». Δηδηθφηεξα ΔΔ θαη 
Ηαπσλία, ππέγξαςαλ πξφζθαηα ζπκθσλία γηα ηε δεκηνπξγία «δψλεο 
ειεπζέξνπ εκπνξίνπ». ηφρνο ε κείσζε θπξίσο ησλ δαζκψλ ζε νκάδεο 
πξντφλησλ, ε νπνία ζα σθειήζεη θπξίσο ηηο εμαγσγέο ηαπσληθψλ απηνθηλήησλ 
ζηελ ΔΔ θαη απφ ηελ άιιε ηηο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο ΔΔ ζηελ 
Ηαπσλία.9  

Δπίζεο ηελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Κπαγθφλγθ, έγηλε ζπλάληεζε θαη 
ζπδεηήζεηο κεηαμχ 16 ρσξψλ, κε ζπκκεηνρή Θίλαο, Ηαπσλίαο, Απζηξαιίαο, 
Ηλδίαο θά, γηα ηε δεκηνπξγία «Πεξηθεξεηαθήο Οινθιεξσκέλεο Οηθνλνκηθήο 
πλεξγαζίαο» (RCET), ε νπνία έρεη ζηφρν ηελ δεκηνπξγία κηαο ραιαξήο δψλεο 
εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ.10 Οη ΖΠΑ έρνπλ αλαζεσξήζεη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη 
ζηηο «Πνιπκεξείο πκθσλίεο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ»11 θαη έρνπλ ζέζε ππφ 
επαλεμέηαζε ηε «NAFTA» (ρψξεο Βφξεηαο Ακεξηθήο), ελψ έρνπλ παγψζεη ηε 
γλσζηή «ΣΗΗΡ» (κεηαμχ ΖΠΑ-ΔΔ) θαη ήδε έρνπλ απνζπξζεί απφ ηε «πκθσλία 
ηνπ Δηξεληθνχ («ΣΡΡ»). 

Οη παξαπάλσ εμειίμεηο, ηηο νπνίεο εμεηάζακε πνιχ ζπλνπηηθά, 
θαιιηεξγνχλ θιίκα ερζξφηεηαο κεηαμχ παξαδνζηαθψλ ζπκκάρσλ θαη ζέηνπλ 
επί ηάπεηνο ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη 
γεσπνιηηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, κεηαμχ ησλ ηζρπξψλ θαπηηαιηζηηθψλ θέληξσλ. 
Πξνο πνηά θαηεχζπλζε ζα θηλεζνχλ ηειηθά, δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη θαλείο κε 
βεβαηφηεηα. Ωζηφζν είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν, λα ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηε 
κεζνδνινγηθή παξαηήξεζε ηνπ Ιέληλ, φηη, ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ θαπηηαιηζηηθψλ 
ρσξψλ, ιεηηνπξγνχλ δχν ακθίδξνκεο ηάζεηο. Ζ ηάζε πξνο ζπλεξγαζία θαη ε 
ηάζε πξνο ζχγθξνπζε. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, νχηε νη «ζπκκαρίεο» αιιά νχηε 
θαη νη «αληηπαξαζέζεηο» είλαη πάληα δνζκέλεο. ε θάζε πεξίπησζε, νη 
«ζπγθξνχζεηο» έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ζηνλ έλα ή άιιν βαζκφ, γηα φινπο 
ηνπ εκπιεθφκελνπο.  

Όπσο επηζεκαίλεη ε Θξηζηίλ Ιαγθάξλη, επηθεθαιήο ηνπ ΓΛΣ, ν ελ 
εμειίμεη «εκπνξηθφο πφιεκνο» ζα έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην δηεζλέο 
εκπφξην, ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη ζα είλαη ζε βάξνο 
ηφζν ησλ ΖΠΑ, φζν θαη ησλ άιισλ ρσξψλ. Δηδηθφηεξα ην ΓΛΣ εθηηκά, φηη ην 
ΑΔΠ ζηηο ΖΠΑ ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά (-0,8%), ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο 
ηεο Αζίαο (-0,7%), ζηε Ιαη.Ακεξηθή θαη Ηαπσλία (-0,7%), ζηε Γαιιία θαη ζε 
φινπ ηνλ θφζκν (-0,3%).12  

3.Οι γεωπολιηικέρ ανηιθέζειρ ΗΠΑ-Ρωζίαρ-Τοςπκίαρ-Ιπάν  
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Ο «εκπνξηθφο πφιεκνο» πνπ μεθίλεζαλ νη ΖΠΑ, δελ αθήλεη εθηφο 
πεδίνπ ηε Ρσζία, παξ’ φηη δελ είλαη ν θχξηνο αληίπαινο. Αληίζεηα νη ΖΠΑ 
ζεσξνχλ ηε Ρσζία ζηξαηεγηθφ αληίπαιν ζην ζηξαηησηηθφ πεδίν, ιφγσ ηζρπξνχ 
ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ. Ωζηφζν ε ζπλάληεζε ζην Διζίλθη, κεηαμχ Σξακπ-
Πνχηηλ, δείρλνπλ φηη νη ΖΠΑ επηδηψθνπλ λα βξνπλ δηαχινπο επηθνηλσλίαο ζηε 
βάζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Δίλαη 
ραξαθηεξηζηηθή ε δήισζε Σξάκπ, ηελ παξακνλή ηεο ζπλάληεζεο ηνπ κε ηνλ 
Πνχηηλ, φηη «ε Ρσζία είλαη αληίπαινο απφ νξηζκέλεο απφςεηο. Ζ Θίλα είλαη 
ζίγνπξα αληίπαινο απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο. Αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη 
θαθνί. έβνκαη ηνπο εγέηεο ησλ ρσξψλ απηψλ. Αιιά σο πξνο ην εκπφξην, καο 
έρνπλ εθκεηαιιεπηεί πνιιέο απφ ηηο ρψξεο πνπ είλαη ζην ΛΑΣΟ θαη δελ 
πιεξψλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο».!13 

Σν άλνηγκα Σξακπ πξνο Πνχηηλ, έρεη πνιιαπινχο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο 
δελ είλαη ν ρψξνο γηα αλαιπηηθή εμέηαζε. Δθηφο απφ θίλεζε αληηπεξηζπαζκνχ 
ζην «εζσηεξηθφ κέησπν» πξνο ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο, ζηνρεχεη θαη’ 
αξρήλ λα δηεπθνιχλεη ηε ξχζκηζε άιισλ θξίζηκσλ ζεκάησλ, φπσο ην πξηαθφ 
ζην νπνίν ε πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ έρεη ππνζηεί ζηξαηεγηθή ήηηα. Δπίζεο είλαη 
πηζαλφλ φηη κηα ραιάξσζε ηεο πίεζεο πξνο ηε Ρσζία, ίζσο λα δηεπθνιχλεη ηελ 
επλντθή αληηκεηψπηζε άιισλ «θαπηψλ κεηψπσλ» ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 
Κ.Αλαηνιήο, ηδίσο ησλ ζρέζεσλ κε ην Ηξάλ θαη ίζσο ζην βάζνο λα ειπίδεη φηη 
κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα δηεπθφιπλε θαη ηελ απνκφλσζε ηεο Θίλαο. Άιισζηε 
ε θίλεζε ηνπ Σξακπ, λα πξνρσξήζεη ζε απ’ επζείαο ζπλνκηιίεο κε ηνλ εγέηε 
ηεο Βφξεηαο Θνξέαο, Θηκ Γηνλγθ Οπλ, επηδίσθε κεηαμχ άιισλ, ηελ 
απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο Θίλαο ζηα δεηήκαηα ηεο θνξεάηηθεο ρεξζνλήζνπ 
θαη ηεο Άπσ Αλαηνιήο. 

Έλα ηειεπηαίν «θαπηφ κέησπν» ηνπ πξνέδξνπ Λη.Σξακπ, είλαη νη 
ζρέζεηο κε ηελ Σνπξθία. Γελ απνηειεί πηπρή ηνπ «εκπνξηθνχ πνιέκνπ», αιιά 
ε εμέιημε ηνπ κπνξεί λα επηδξάζεη ζηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ ΖΠΑ 
κε άιιεο ρψξεο, ελψ απφ γεσπνιηηηθή άπνςε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, 
δεδνκέλνπ φηη ε Σνπξθία είλαη ρψξα-κέινο ηνπ ΛΑΣΟ. Σν θχξην γηα ηηο ΖΠΑ 
είλαη ε απμαλφκελε «αλππαθνή» θαη αληίζεζε ηεο Σνπξθίαο, ζε γεσπνιηηηθέο 
επηινγέο ησλ ΖΠΑ, θαζψο θαη ε αλάκημε ησλ ΖΠΑ ζηηο εζσηεξηθέο ηεο 
ππνζέζεηο (απφπεηξα αλαηξνπήο Δξηνγθάλ). Ζ ακθηζβήηεζε ηεο εγεκνλίαο 
ησλ ΖΠΑ απφ κηα πεξηθεξεηαθή ηκπεξηαιηζηηθή δχλακε θαη κάιηζηα κέινο ηνπ 
ΛΑΣΟ, πιήηηεη ην «θχξνο» ηεο θαη ππνδειψλεη αδπλακία λα παίμεη ηνλ 
εγεκνληθφ ηεο ξφιν. Ωζηφζν θη εδψ ηζρχεη, ν βαζηθφο θαλφλαο  πεξί 
«αληηθάηηθνηεηαο» ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ. Οη ηάζεηο 
«αληαγσληζκνχ» θαη «ζπλεξγαζίαο». ε απηφ ην πιαίζην πξέπεη λα δνχκε ηελ 
εμέιημε ησλ κειινληηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ΖΠΑ-Σνπξθίαο. 

4.Τι ζημαίνοςν αςηέρ οι εξελίξειρ για ηην Απιζηεπά 

Σν θξίζηκν εξψηεκα πξνο απάληεζε απφ ηελ Αξηζηεξά, ζηελ αλάιπζε 
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ «εκπνξηθνχ πνιέκνπ», δελ είλαη ε απάληεζε ζην 
δίιεκκα «πξνζηαηεπηηζκφο» ή «ειεχζεξν εκπφξην». Αληίζεηα είλαη ε πνηφηεηα 
ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Γει. ζην θαηά πφζν απηέο ζα ζηεξίδνληαη ζην κνληέιν 

                                                           

13. «Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ», 16.7.18 
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ησλ αληζφηηκσλ ζρέζεσλ θαη επηβνιήο ηεο βνχιεζεο ησλ ηζρπξψλ ζηνπο 
αδχλακνπο ή αληίζεηα ζα είλαη ζρέζεηο ηζφηηκεο ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίνπ 
νθέινπο κεηαμχ ρσξψλ. Πξνθαλψο ην ηειεπηαίν δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη 
απφ ηε θχζε ηνπ ν θαπηηαιηζκφο θαη κάιηζηα ζε ζπλζήθεο λενθηιειεχζεξεο 
παγθνζκηνπνίεζεο. Απφ ηελ άιιε, ε θαηαλφεζε ηεο «αληηθαηηθφηεηαο» ησλ 
ζρέζεσλ κεηαμχ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ, κπνξεί θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 
ζπλζήθεο, λα απνηξέςεη ή λα πξνσζήζεη επηινγέο, πνπ λα είλαη επσθειείο γηα 
κηα ρψξα. Σαπηφρξνλα έρεη κεγάιε ζεκαζία ε ελίζρπζε ησλ δεζκψλ, κε 
ρψξεο πνπ αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθνχο δξφκνπο θαη πηνζεηνχλ ηηο αξρέο «ηεο 
ηζφηηκεο θαη ακνηβαία επσθεινχο ζπλεξγαζίαο». 

Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο κηθξφηεξεο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, 
πνπ εγθισβηζκέλε ζηελ ηκπεξηαιηζηηθή νινθιήξσζε ηεο επξσδψλεο θαη ΔΔ, 
έρεη απνιέζεη νπζηαζηηθά («de jure» θαη «de facto»), ηελ άζθεζε ηεο εζληθήο 
θαη ιατθήο ηεο θπξηαξρίαο. Ζ εθαξκνγή κηαο αιεζηλά πνιπδηάζηαηεο 
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα πξνσζεί ηζφηηκεο ζρέζεηο κε φιεο ηηο ρψξεο θαη 
ζα αμηνπνηεί επσθειείο γεσπνιηηηθέο ζπκκαρίεο γηα ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο, 
είλαη ην πιαίζην γηα ηελ απνθπγή πεξηέιημεο ηεο ζε «εκπνξηθνχο πνιέκνπο», 
πξαθηηθέο «θπξψζεσλ» θαη άιινπο αληαγσληζκνχο, πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ θαη ηεο ρψξαο. 

6.8.18 
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